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والرؤيــة  المــدى  بعيــد  الهــدف  و  القيــم   -
لرســالة. وا

- مناظيــر المســارات واالســتراتيجيات والخارطة 
االســتراتيجية واســقاط األهــداف المحــددة على 

الخريطــة االســتراتيجية  .
- بطاقات األهداف .
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القيم والهدف بعيد المدى والرؤية والرسالة :

القيم
على مستوى األفراد

العمل الجماعي والتعاون - التخطيط والرؤية المستقبلية - الكفاءة والفعاليةالمسؤولية - األخالق الحسنة - التميز

االلتزام بالمنهج اإلسالمي - التطوير والتحسين الدائم - الجودة واالتقان

على مستوى المجموعة

على مستوى المنظمة
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الهدف بعيد المدى

شرح الهدف بعيد المدى

شرح الرؤية

الرؤية

أن تكون جامعة أم القرى بحلول عام 2030م من بين أفضل 200 جامعة عالمية 

يتفق الهدف بعيد المدى مع الهدف التفصيلي رقم 63 من أهداف الرؤية والذي ينص على 
تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية 

توضح رؤية الجامعة ثالثة أركان رئيسية:

الريادة العالمية في إنتاج وإستثمار المعرفة وخدمة قضايا الحج والعمرة والمرجعية في العلوم الشرعية 
والعربية

فــي  الجامعــة  ترغــب  التــي  المــكان  أو  المكانــة  وهــو 
)5( بعــد  أي  الخطــة  زمــن  بنهايــة  اليهــا  الوصــول 
ســنوات والمكانــة هنــا هــي علــى المســتوي العالمــي. 

والتــي  الجامعــة  لعمــل  الرئيســية  المحــاور  وهــي 
االســتراتيجي  الموقــع  تحقيــق  فــي  ستســاعدها 
المنشــود والمحــاور التــي تــم اختيارهــا للجامعــة هــي 
ــا الحــج والعمــرة. ــاج واســتثمار المعرفــة وخدمــة قضاي انت

الجامعــة  ســتعمل  التــي  التميــز  جوانــب  وهــي 
االســتراتيجي  الــدور  لتنفيــذ  بنائهــا  علــى 
والمرجعيــة. الريــادة  هنــا  وهــي  واقتــدار  بكفــاءة 

أواًل
الموقع االستراتيجي

ثانيًا
الدور االستراتيجي

ثالثًا
الميزة االستراتيجية



25 الخطة االستراتيجية لجامعة أم القرى )تمكين(  )1441-1445( هـ

الرسالة

تقديم تعليم متميز وأبحاث علمية متقنة يخدمان المجتمع والحج والعمرة ويسهمان في تنمية االقتصاد المعرفي و 
ريادة األعمال ضمن بيئة أكاديمية محفزة وبشراكات فعالة 

بيان شرح الرسالة 
تم مراعاة التالي في صياغة الرسالة:

وواضحــة  وميســرة  مبســطة  الرســالة  تكــون  بــأن 
يمكــن  بحيــث  ومختصــرة  الفهــم  ســهلة 
وطالبــات  وطلبــة  ومنســوبات  منســوبي  لجميــع 
وتبنيهــا. وتذكرهــا  حفظهــا  مــن  الجامعــة 

الرئيســية  الجامعــة  عمــل  مجــاالت  الرســالة  توضــح 
المجتمــع  وخدمــة  العلمــي  والبحــث  التعليــم  وهــي 
المعرفــي. االقتصــاد  وتنميــة  والعمــرة  والحــج 

الرســالة تحتــوي علــى قيم مهمــة من قيــم الجامعة التي 
تــم تبنيهــا واالتفــاق عليهــا وهــي قيــم التميــز واالتقــان. 

أو  منهــا  المســتهدف  الجمهــور  الرســالة  تحــدد 
وهــو  الجامعــة  مخرجــات  ســتخدمهم  الذيــن  العمــالء 
المجتمــع بشــكل عــام والحجــاج والمعتمريــن خصيصــا.

التعليــم  وهــي  اســتراتيجية  مميــزات  بهــا  الرســالة 
ضيــوف  وخدمــة  المتقنــة  العلميــة  واألبحــاث  المتميــز 
تتعلــق  اســتراتيجية  كفــاءة  وهــي  خصيصــا  الرحمــن 
اضافــة  مثيالتهــا  عــن  الجامعــة  تميــز  والعمــرة  بالحــج 
فــي  المســاهمة  أهميــة  تحــدد  الرســالة  أن  الــى 
األعمــال. ريــادة  طريــق  عــن  المعرفــي  االقتصــاد  تنميــة 

ثانيًاأواًل

رابعًا

ثالثًا

خامسًا
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بعض معايير تقييم الرسالةبعض معايير تقييم الرؤية

توضح الرسالة مجاالت عمل الجامعة الرئيسية ***سقف الرؤية طموح ويمكن تحقيقه
***)ماذا نفعل؟(

الرؤية ملهمة و تصف الصورة الذهنية 
تحدد الرسالة من الذين نعمل من أجل خدمتهم ***للمستقبل المنشود

***)لمن نفعل؟(
توضح الرؤية المكان أو المكانة التي ترغب 

***تبين الرسالة كيف نقوم بالعمل )كيف نفعل؟(***الجامعة بالوصول اليه
تحدد الرؤية المجاالت التي ترغب الجامعة 

***تساعد الرسالة على تحديد األهداف االستراتيجية***في التميز فيها
***تبدو الرسالة واضحة ويمكن ايصالها بسهولة***الرؤية مختصرة وسهلة الفهم

القيم جميعها حصلت على تقييم ***

تقييم الرؤية والرسالة والقيم لجامعة أم القرى:
شارك في عملية التقييم للرسالة والرؤية والقيم ) 315 ( شخصا يمثلون أطرافا متعددة .

تقييم منخفضتقييم متوسطتقييم مرتفع

******
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مناظير المسارات واالستراتيجيات والخارطة االستراتيجية واسقاط األهداف المحددة على الخريطة .

مناظير المسارات

العمالءالمالي

النمو 
والتطور

العمليات 
واالجراءات

االستثمار والتمويل المالي الذاتي 

واإلقتصاد المعرفي

المسؤولية المجتمعية وخدمات 

الحج والعمرة

- التعلم والتعليم.

- البحث العلمي والدراسات العليا.

- الحوكمة .

- البنية المؤسسية.
- التدريب وضمان الجودة.

- ريادة األعمال واالبتكار والشراكات 
االستراتيجية .

- اإلتصال المؤسسي
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االستراتيجيات

العامالمستهدفمؤشرات االنجازاالستراتيجية الفرعيةاالستراتيجية العامةالمسار

م س1( االستثمار 
استراتيجية النمو السريع والتمويل الذاتي

ــا  ــة ومصادره ــول الجامع ــي أص ــتثمار ف ــم االس تعظي
العلميــة والبحــث عــن أســواق جديــدة ممكنــة مــع 
زيــادة جــودة وتنــوع المنتجــات والخدمــات و اســتعمال 
أدوات تســويق بكثافــة وتحســين كبيــر فــي تقنيــة 

العمــل واإلنتــاج واإلدارة والتواصــل 

1445هـ25%نسبة الدخل الذاتي للجامعة الى اجمالي دخل الجامعة

م س2( المسؤولية 
المجتمعية وخدمات 

الحج والعمرة 

مزيج من استراتيجية النمو 
المتدرج مع النمو السريع 

ــع  ــى المجتم ــة ال ــات المقدم ــي الخدم ــر ف ــع أكث تنوي
والعمــرة  الحــج  قضايــا  خدمــة  علــى  التركيــز  مــع 

التطوعيــة الخدمــات  وتجويــد 

ــي  ــة الت ــات المجتمعي ــن الخدم ــتفيدين ع ــا المس ــبة رض نس
ــة  ــا الجامع 1445هـ80%تقدمه

م س 3( التعلم 
استراتيجية النمو المتدرجوالتعليم

التعليميــة  والبرامــج  التعليــم  جــودة  علــى  التركيــز 
المقدمــة ومــدى موائمتهــا مــع حاجــة ســوق العمــل 

وبرامــج رؤيــة المملكــة 2030

ــن  ــة الذي ــي الجامع ــوس ف ــج البكالوري ــي برام ــبة خريج نس
الســنة  خــال  عليــا  دراســات  ببرامــج  التحقــوا  أو  توظفــوا 
األولــى مــن تخرجهــم الــى اجمالــي عــدد الخريجيــن مــن 

نفــس الســنة

1445هـ%50

م س 4(  البحث 
العلمي والدراسات 

العليا

مزيج من استراتيجية النمو 
المتدرج مع النمو السريع

المدفوعــة  العليــا  الدراســات  برامــج  فــي  التوســع 
البحــث  محــركات  فــي  الدولــي  العلمــي  والنشــر 
االلكترونيــة العالميــة وتخصيــص ميزانيــة أكبــر للبحــث 
األبحــاث  وتمايــز  جــودة  علــى  والتركيــز  والتطويــر 

الجامعــة  تميــز  مجــاالت  فــي  العلميــة 

البحــث  محــركات  فــي  الدولــي  العلمــي  النشــر  نســبة 
العالميــة 30%االلكترونيــة 

1445هـ

  100عدد  برامج  الدراسات العليا  المدفوعة 

نســبة االنجــاز فــي تطويــر  الهيكلــة والعمليــات والسياســات اعادة الهيكلة االدارية وتحسين العمليات الداخلية استراتيجية النمو المتدرجم س 5( الحوكمة
1442هـ100%واألدلــة ومصفوفــة الصاحيــات واإلجــراءات 

م س 6( البنية 
استراتيجية النمو المتدرجالمؤسسية

علــى  والتركيــز  المؤسســية  البنيــة  جــودة  تحســين 
ــق  ــن طري ــف ع ــض المصاري ــع تخفي ــة م ــة الذكي التقني

االســتهاك ترشــيد 
1443هـ100%نسبة االنجاز في استكمال المشاريع القائمة الحالية

م س 7( التدريب 
استراتيجية النمو المتدرجوضمان الجودة

االعتمــادات  فــي  والتوســع  الجــودة  دائــرة  إغــاق 
التركيــز  و  والدوليــة  الوطنيــة  البرامجيــة  األكاديميــة 

عاليــة  جــودة  ذات  تدريبيــة  برامــج  تقديــم  علــى 

نســبة برامــج البكالوريــوس الحاصلــة علــى اعتمــاد أكاديمــي 
ــاد  ــم واالعتم ــي للتقوي ــز الوطن ــن المرك ــول م ــاري المفع س

األكاديمــي
1445هـ%100

م س 8( ريادة األعمال 
واالبتكار والشراكات 

االستراتيجية
استراتيجية النمو السريع 

ــى  ــاث ال ــر األبح ــكار وتطوي ــول االبت ــم تح ــه ودع توجي
مشــاريع رياديــة تدعــم االقتصــاد المعرفــي والتوســع 
فــي التحالفــات االســتراتيجية الفعالــة مــع التركيــز 
الجامعــات  بعــض  مــع  المتكاملــة  التوأمــة  علــى 

عالميــا والمتميــزة  المرموقــة 

المجــاالت  فــي  اإلســتراتيجية  االبتكاريــة  المراكــز  عــدد 
الجامعــة توجهــات  مــع  تتوافــق  التــي  1445هـ6المتعــددة 

م س 9( االتصال 
استراتيجية النمو السريع المؤسسي

تحســين االتصــال الداخلــي والخارجــي وصناعــة هويــة 
باســتعمال  مؤسســية  وســمعة  للجامعــة  موحــدة 

أدوات تســويق مناســبة

ــا  ــتفيدين داخلي ــل المس ــن قب ــة م ــن الجامع ــا ع ــبة الرض نس
ــا 1445هـ75%وخارجي
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الخريطة االستراتيجية 

أن تكون جامعة أم القرى بحلول عام 2030م من بين أفضل 200 جامعة عالمية 

المسؤولية - األخالق الحسنة - التميز - العمل الجماعي والتعاون - التخطيط والرؤية المستقبلية - 
الكفاءة والفعالية - االلتزام بالمنهج اإلسالمي - التطوير والتحسين الدائم - الجودة واالتقان 

وضيــوف  المجتمــع  خدمــة  فــي   الجامعــة  دور  تعزيــز 
التطوعــي  العمــل  فــي  بفاعليــة  والمشــاركة  الرحمــن 

)المسؤولية المجتمعية وخدمات الحج والعمرة ( 

للطــالب  جاذبــة  تعليميــة  بيئــة  خلــق 
وتقــدم   التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تدعــم 
متطلبــات  مــع  متوائمــًا  مميــزًا   تعليمــًا 

العمــل ســوق 

)التعلم والتعليم (

تحسين البيئة التحتية 

والتقنية 

)البنية المؤسسية (

تأسيس منظومة متكاملة 
للتدريب االحترافي وإدارة 

الجودة النوعية

)التدريب وضمان الجودة (

توسيع الشراكات بين الجامعة 
والقطاعات الثالث ونشر ثقافة 

االبتكار وريادة األعمال

) ريادة  األعمال واإلبتكار 
والشراكات االستراتيجية(

اإلبراز اإلعالمي للجامعة 

والتسويق لها

) االتصال المؤسسي(

تحسين العمليات الداخلية

) الحوكمة (

تطويــر البحــث العلمــي وتجويــد مخرجاتــه 
والتوســع فــي برامــج الدراســات العليــا

) البحث العلمي والدراسات العليا (

تنمية الموارد الذاتية 
)االستثمار والتمويل المالي والذاتي واالقتصاد المعرفي ( 

الريادة العالمية في إنتاج وإستثمار المعرفة وخدمة قضايا الحج والعمرة والمرجعية 
في العلوم الشرعية والعربية 

تقديــم تعليــم متميــز وأبحــاث علميــة متقنــة يخدمــان المجتمــع والحــج والعمــرة ويســهمان فــي تنميــة 
االقتصــاد المعرفــي و ريــادة األعمــال ضمــن بيئــة أكاديميــة محفــزة وبشــراكات فعالــة 

الهدف
بعيد المدى

القيم

الرؤية
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العائد على الجامعةالعائد على المجتمع
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بطاقة األهداف
 تنمية الموارد الذاتية للجامعة

بطاقة هدف
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المرتبطة بالهدفالمنظوراسم الهدفرقم الهدف

الماليتنمية الموارد الذاتية للجامعةهـ 1
األول

3. تنمية وتنويع االقتصاد

5. تعزيز فاعلية الحكومة المسار االستراتيجي

3.1 تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصادالثانيم س 1( االستثمار والتمويل المالي الذاتي واالقتصاد المعرفي

5.1 تحقيق توازن الميزانية العامة

وصف الهدف

الثالث

3.1.2 تحرير األصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص

3.1.3 خصخصة خدمات حكومية محددة

5.1.2 تنويع االيرادات الحكومية - تعظيم االيرادات من األصول المملوكة للدولة 

)مثل الشركات(

5.1.3 تنويع اإليرادات الحكومية - تعظيم اإليرادات المتحصلة من رسوم الخدمات

تنمية موارد الجامعة المالية واالستثمار في أصول الجامعة ومصادرها العلمية واالقتصاد المعرفي وإيجاد أوقاف للجامعة

المبادرات االستراتيجية

• م 1( االستثمار في أصول الجامعة	
• م 2( االستثمار في المصادر العلمية	
• م 3( متحف أم القرى	
• م 4( دار جامعة أم القرى للطباعة والنشر	
• م 5( الخدمات الطبية المدفوعة	

•  م 6( أوقاف الجامعة	
• م 7 ( واحة ام القرى لاستشارات	
• م 8 ( االستثمار الجريء في وادي مكة	
• م 9 ( االستثمار في برامج الجامعة التعليمية والتأهيلية لمرحلة البكالوريوس 	
• م 10 ( االستثمار في برامج الجامعة التعليمية والتأهيلية لمرحلة الدراسات العليا	

-برنامج التخصيص                   - برنامج التحول الوطنيبرامج الرؤية ) 2030 ( ذات العاقة

مؤشرات االنجاز

خط األساسوصف المؤشرالمؤشر
المستهدف

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام األول

النسبة المئوية للدخل 
الذاتي للجامعة

النسبة المئوية للدخل الذاتي 
25 %20 %15 %10 %7 %5 %للجامعة الى اجمالي دخل الجامعة
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تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وضيوف الرحمن والمشاركة بفعالية في العمل التطوعي

بطاقة هدف
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية )2030 ( المرتبطة بالهدفالمنظوراسم الهدفرقم الهدف

تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع هـ 2
وضيوف الرحمن والمشاركة بفعالية في 

العمل التطوعي

العماء
األول

1.تعزيز القيم اإلسامية والهوية الوطنية

6.تمكين المسؤولية االجتماعية المسار االستراتيجي

م س 2( المسؤولية المجتمعية وخدمات الحج والعمرة  
الثاني

1.2 خدمة المزيد من ضيوف الرحمن على أكمل وجه

6.1 رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية

6.2 تمكين الشركات من المساهمة االجتماعية

وصف الهدف

الثالث

1.2.3 إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين

6.1.2 تشجيع العمل التطوعي

6.2.1 تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية
تعزيز الدور الجوهري للجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في تقديم خدمات لضيوف الرحمن وتفعيل دور 

العمل التطوعي لمنسوبي الجامعة وخصوصًا في المواسم.

المبادرات االستراتيجية

• م 11 ( جامعة با أسوار	
• م 12 ( وحدة الخريجين	
• م 13 ( إنشاء ادارة العمل التطوعي	
• م 14 ( اقامة فعالية شهر الحج والعمرة	

- برنامج خدمة ضيوف الرحمن     - برنامج تعزيز الشخصية الوطنيةبرامج الرؤية ) 2030 ( ذات العاقة

مؤشرات االنجاز

خط األساسوصف المؤشرالمؤشر

المستهدف

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام األول

رضا المستفيدين عن 
الخدمات المجتمعية

متوسط تقدير رضا المستفيدين عن الخدمات المجتمعية التي 
تقدمها الجامعة على مقياس من خمس مستويات في 

مسح سنوي
2.52.733.23,54
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خلق بيئة تعليمية جاذبة للطاب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم تعليما متميزا متوائم مع متطلبات سوق العمل

بطاقة هدف
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية )2030 ( المرتبطة بالهدفالمنظوراسم الهدفرقم الهدف

خلق بيئة تعليمية جاذبة هـ 3
للطاب تدعم أعضاء هيئة 

التدريس وتقدم تعليمًا متميزًا 
متوائمًا مع متطلبات سوق 

العمل

4. زيادة معدالت التوظيفاألولالعمليات واإلجراءات

المسار االستراتيجي
الثاني

4.1تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل

4.2إتاحة فرص العمل للجميع
م س 3( التعلم والتعليم

وصف الهدف

الثالث

4.1.1 بناء رحلة تعليمية متكاملة
4.1.2 تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم )خاصة في المناطق القروية(

4.1.3 تحسين مخرجات التعلم األساسية
4.1.5 توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية

4.1.6 ضمان الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل                             
4.2.1 تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

خلق بيئة تعليمية جاذبة تعمل على استحداث وتطوير برامج أكاديمية تتواءم مع احتياجات سوق 
العمل وتساعد في رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتطور من جدارات ومعارف ومهارات الطلبة

المبادرات االستراتيجية

• م 15 ( تطوير وتحفيز واستقطاب واستبقاء الكوادر التعليمية المتميزة.	
• م 16 ( أرشدني	
• م 17 ( موهوب	
• م 18 ( مركز المناهج والخطط الدراسية	
• م 19 ( التعلم االلكتروني الفعال	

• م 20 ( المعامل والقاعات والمنصات االلكترونية الذكية.	
• م 21 ( التسريع األكاديمي.	
• 	Exit exam م 22 ( تطبيق االختبار المعياري النهاء البرنامج
• م 23 ( رفع معدل االتمام	
• م 24 ( ربط أعداد القبول في البرامج األكاديمية مع احتياجات سوق العمل	

- برنامج تنمية القدرات البشريةبرامج الرؤية ) 2030 ( ذات العاقة
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مؤشرات االنجاز

خط األساسوصف المؤشرالمؤشر

المستهدف

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام األول

تقويم الطاب لجودة التعلم في 
البرامج

متوسط التقدير العام لطاب السنة النهائية لجودة 
التعلم في البرامج على مقياس من خمس مستويات 

في مسح سنوي
4.14.24.34.44.54.6

معدل استبقاء طاب السنة األولى
النسبة المئوية لطاب السنة األولى في الجامعة الذين 
يستمرون في الجامعة للعام التالي الى اجمالي عدد 

طاب السنة األولى في نفس السنة
%59.59%60%65%70%75%80

توظيف الخريجين أوالتحاقهم ببرامج 
الدراسات العليا

النسبة المئوية لخريجي برامج البكالوريوس في 
الجامعة الذين توظفوا أو التحقوا ببرامج دراسات عليا 

خال السنة األولى من تخرجهم الى اجمالي عدد 
الخريجين من نفس السنة

%25%30%35%40%45%50

نسبة تخرج طاب البكالوريوس في 
المدة المحددة

النسبة المئوية لطاب البكالوريوس الذين أكملوا البرامج 
50%45%40%35%30%27.99%خال المدة المقررة للبرنامج من كل دفعة

متوسط تقدير المستفيدين عن مصادر التعلم على رضا المستفيدين عن مصادر التعلم
3.73.94.14.34.54.7مقياس من خمس مستويات في مسح سنوي

تقويم جهات التوظيف لكفاءة 
خريجي الجامعة

متوسط التقدير العام لجهات التوظيف لكفاءة خريجي 
الجامعة على مقياس من خمس مستويات في مسح 

سنوي
22.52,83,13,43,7

رضا الطاب عن الخدمات المقدمة
متوسط تقدير الطاب عن الخدمات المختلفة التي 

تقدمها الجامعة  على مقياس من خمس مستويات 
في مسح سنوي للطاب

3.63.844.24.44.6

نسبة اجمالي عدد الطاب الى اجمالي عدد هيئة نسبة الطاب الى هيئة التدريس
21.12:120:119:118:117:116:1التدريس بدوام كامل أو مايعادله للجامعة ككل

نسبة أعضاء هيئة التدريس حاملي 
درجة الدكتوراه

النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على 
درجة دكتوراه مصادق عليها الى اجمالي عدد هيئة 

التدريس على مستوى الجامعة
48,7%50%53%57%60%65

نسبة تسرب هيئة التدريس من 
الجامعة

النسبة المئوية لهيئة التدريس الذين يغادرون الجامعة 
سنويا ألسباب غير بلوغ سن التقاعد الى العدد االجمالي 

لهيئة التدريس
%2.3%2.1%2%1.9%1.8%1.7
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تطوير البحث العلمي وتجويد مخرجاته والتوسع في برامج الدراسات العليا

بطاقة هدف

رقم 
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية )2030 ( المرتبطة بالهدفالمنظوراسم الهدفالهدف

تطوير البحث العلمي وتجويد هـ 4
مخرجاته والتوسع  في برامج 

الدراسات العليا

العمليات واإلجراءات

األول

1. تعزيز القيم االسامية والهوية الوطنية

4. زيادة معدالت التوظيف

5. تعزيز فاعلية الحكومة

المسار االستراتيجي

الثاني

1.2 خدمة المزيد من ضيوف الرحمن على أكمل وجه

4.1  تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل

4.4 جذب المواهب الوافدة المناسبة لإلقتصاد

5.2 تحسين أداء الجهاز الحكومي

م س 4( البحث العلمي والدراسات العليا

وصف الهدف

الثالث

1.2.2 تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين

4.1.4 تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية

4.1.5 توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية

4,4,3 استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية

5.2.5 االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تطوير منظومة البحث العلمي في جامعة أم القرى وتعزيز إنتاجيته بما يخدم المجتمع المحلي 
والعالمي واالرتقاء بمسيرة تلك المنظومة البحثية في الجامعة لتحقيق رؤيتها وسعًيا إلثراء النشاط 

العلمي وزيادة النشر الكّمي والنوعي في المجات المرموقة المصنفة عالميًا مع مراعاة المواءمة مع 
رؤية المملكة 2030

المبادرات االستراتيجية

• م 25( بحث علمي نوعي	
• م 26( المعامل البحثية المركزية	
• م 27( مكتبتي	
• م 28( درر	
• م 29( وارث	

• م  30( الباحث الماهر والنشر المؤثر	
• م  31( مصنف	
• م  32( المعارض	
• م 33(  المبتعث المميز	
• م 34( رؤية	

- برنامج التحول الوطني     - برنامج خدمة ضيوف الرحمن    - برنامج تنمية القدرات البشريةبرامج الرؤية ) 2030 ( ذات العاقة



35 الخطة االستراتيجية لجامعة أم القرى )تمكين(  )1441-1445( هـ

مؤشرات االنجاز

خط األساسوصف المؤشرالمؤشر

المستهدف

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام األول

نسبة النشر العلمي 
الدولي في محركات 

البحث االلكترونية 
العالمية

نسبة النشر العلمي الدولي في محركات البحث االلكترونية 
العالمية الى اجمالي البحوث المنشورة

 عدد األبحاث 

551
% 5% 15% 20% 25 % 30

عدد برامج الدراسات العليا 
6265808590100العدد الكلي لبرامج الدراسات العليا المدفوعة في الجامعةالمدفوعة

معدل االقتباسات في 
المجات المحكمة لكل 

عضو هيئة تدريس

متوسط عدد االقتباسات في المجات المحكمة من البحوث 
العلمية المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في الجامعة )اجمالي 

عدد االقتباسات في المجات المحكمة من البحوث العلمية 
المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله الى 

اجمالي البحوث المنشورة( علىمقياس من خمسة مستويات في 
مسح سنوي لإلقتباسات 

11.522.533.5

نسبة الميزانية المخصصة 
للبحث العلمي

نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي الى اجمالي ميزانية 
5 %4 %3 %2 %1 %0.25 %الجامعة

نسبة التمويل الخارجي 
للبحوث

نسبة التمويل الخارجي للبحوث الى اجمالي ميزانية البحث العلمي 
1 %0.90 %0.70 %0.50%0.25 %0.10 %خال السنة

النسبة المئوية للمعيدين 
المبتعثين سنويا

النسبة المئوية للمعيدين الذين تم ابتعاثهم إلكمال دراساتهم 
العليا خال عامين من تعيينهم الى اجمالي عدد المعيدين في 

الجامعة
% 40% 50% 55% 60% 65% 70
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تحسين العمليات الداخلية

بطاقة هدف
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية )2030 ( المرتبطة بالهدفالمنظوراسم الهدفرقم الهدف

5. تعزيز فاعلية الحكومةاألولالعمليات واإلجراءاتتحسين العمليات الداخليةهـ5

المسار االستراتيجي
الثاني

5.2 تحسين أداء الجهاز الحكومي

م س 5( الحوكمة

وصف الهدف

الثالث

5.2.1 تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية

5.2.2 تحسين أداء الجهات الحكومية 

5.2.3 تحسين إنتاجية موظفي الحكومة
تطوير العمليات الداخلية والمعايير الخاصة بالخدمات من سياسات وأدلة وعمليات واجراءات وهيكلة مما يساهم في تسهيل 

العمليات داخل الجامعة وتيسيرها وحوكمتها.

المبادرات االستراتيجية

• م 35 ( تحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي ومصفوفة الصاحيات و اللوائح التنفيذية الداخلية للجامعة 	
• م 36 ( تفعيل برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية	

م 37 ( أنا قدوة
• م 38 ( الكفاءة والترشيد	
• م 39 ( مكتب ادارة االستراتيجية	

- برنامج التحول الوطني     -برنامج تنمية القدرات البشريةبرامج الرؤية ) 2030 ( ذات العاقة

مؤشرات االنجاز

خط األساسوصف المؤشرالمؤشر
المستهدف

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام األول

نسبة المتحقق من مؤشرات أهداف 
الخطة االستراتيجية للجامعة

النسبة المئوية لمؤشرات أداء أهداف الخطة االستراتيجية 
للجامعة التي حققت المستوى السنوي المستهدف الى 
اجمالي عدد المؤشرات المستهدفة لهذه األهداف في 

نفس السنة
%20%50%55%60%65%75

نسبة انجاز تطوير الهيكلة 
والعمليات والسياسات

نسبة انجاز تطوير  الهيكلة والعمليات والسياسات واألدلة 
100%100%100%100%40%10%ومصفوفة الصاحيات واإلجراءات
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تحسين البنية التحتية والتقنية

بطاقة هدف
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية )2030 ( المرتبطة بالهدفالمنظوراسم الهدفرقم الهدف

التطور والنموتحسين البنية التحتية والتقنيةهـ 6 
األول

2. تمكين حياة عامرة وصحية

5.  تعزيز فاعلية الحكومة

المسار االستراتيجي

الثاني

2.1 اإلرتقاء بالخدمات الصحية 

2.3 االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية

5.2 تحسين أداء الجهاز الحكومي
م س 6( البنية المؤسسية

وصف الهدف

الثالث

2.1.1 تسهيل الحصول على الخدمات الصحية 

2.3.1 االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية 

2.3.2 تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية

5.2.4 تطوير الحكومة اإللكترونية

توفير البنية التحتية الازمة من مباني ومرفقات متكاملة وبنية تقنية مناسبة بما يخدم العملية 
التعليمية

المبادرات االستراتيجية

• م 40 ( المدينة الجامعية للطالبات بالعابدية.	
• م 41 ( المستشفى الجامعي	
• م 42 ( مباني الكليات الطبية	
• م 43 ( مبنى معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 	

والعمرة
• م 44 ( سكن الهيئة التدريسية	

• م 45 ( انشاء المحور الطابي الثاني	
• م 46 ( انشاء المدينة الطبية	
• م 47 ( انشاء المدينة الرياضية	
• م 48 ( انشاء المدينة الجامعية بالقنفذة	
• م 49 ( انشاء المدينة الجامعية بالليث	
• م 50 ( انشاء المدينة الجامعية بالجموم	
• م  51  ( انشاء المدينة الجامعية بأضم 	

• م 52 ( الجامعة الذكية	
• م 53 ( البيئة الجامعية المستدامة والجاذبة	
• م 54 ( ذوي االعاقة 	
• م 55( أنا صحي	
• م 56 ( أم القرى بيئة القلب األمن	

- برنامج تحسين نمط الحياة.   - برنامج التحول الوطني       - برنامج تنمية القدرات البشريةبرامج الرؤية ) 2030 ( ذات العاقة
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مؤشرات االنجاز

خط األساسوصف المؤشرالمؤشر
المستهدف

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام األول

النسبة المئوية الستكمال المشاريع القائمة نسبة استكمال المشاريع الحالية
100%100%100%70%30%20%الحالية

100%85%70%40%15%5%النسبة المئوية النجاز المشاريع المستقبليةنسبة انجاز المشاريع المستقبلية

رضا الطاب عن الخدمات المقدمة
متوسط تقدير الطاب عن الخدمات المختلفة 

التي تقدمها الجامعة  على مقياس من 
خمس مستويات في مسح سنوي للطاب

3.63.844.24.44.6

رضا أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين 
والمعيدين عن الخدمات المقدمة

متوسط تقدير أعضاء هيئة التدريس 
والمحاضرين والمعيدين عن الخدمات 

المختلفة التي تقدمها الجامعة  على مقياس 
من خمس مستويات في مسح سنوي

2.32.52,83,13,43,7

رضا موظفي الجامعة عن الخدمات المقدمة
متوسط تقدير موظفي الجامعة عن 

الخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة  
على مقياس من خمس مستويات في مسح 

سنوي
2.32.52,83,13,43,7

رضا المستفيدين عن الخدمات التقنية

متوسط رضا المستفيدين عن الخدمات 
التقنية على مقياس من خمس مستويات في 

مسح سنوي من حيث:

مناسبتها	 
وأمانتها وسريتها	 
وتوفرها وسهولة الوصول اليها	 
والصيانة وخدمات الدعم	 

2.52,733,33,64
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تأسيس منظومة متكاملة للتدريب االحترافي وإدارة الجودة النوعية

بطاقة هدف
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية )2030 ( المرتبطة بالهدفالمنظوراسم الهدفرقم الهدف

تأسيس منظومة متكاملة هـ 7
للتدريب االحترافي وإدارة 

الجودة النوعية

4. زيادة معدالت التوظيفاألولالتطور والنمو

المسار االستراتيجي
الثاني

4.1   تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل

4.2 إتاحة فرص العمل للجميع
م س 7( التدريب وضمان الجودة

وصف الهدف

الثالث

      4.1.4 تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية

     4.1.7 التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل

     4.2.1تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

رفع مستوى الجودة في الجامعة وتوفير التدريب للفئات المختلفة

المبادرات االستراتيجية

• م 57 ( االعتماد الوطني البرامجي	
• م 58 ( االعتمادات الدولية للبرامج	
• م 59 (ا أليزو	
• م 60 ( مركز أم القرى الدولي للتدريب والتأهيل	
• م 61 ( ارث مكة	

 -برنامج التحول الوطني      - برنامج تنمية القدرات البشري برامج الرؤية ) 2030 ( ذات العاقة

مؤشرات االنجاز

خط األساسوصف المؤشرالمؤشر
المستهدف

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام األول

نسبة برامج البكالوريوس الحاصلة 
على اعتماد أكاديمي  ساري المفعول 
من المركز الوطني للتقويم واالعتماد 

األكاديمي

نسبة برامج البكالوريوس الحاصلة على اعتماد 
أكاديمي  ساري المفعول من المركز الوطني للتقويم 

واالعتماد األكاديمي
-%8%28%48%71%100

النسبة المئوية إلدارات الجامعة الحاصلة على األيزو نسبة ادارات الجامعة الحاصلة على األيزو
70%55%40%25%10%5%خال السنة الى اجمالي ادارات الجامعة

نسبة رضا  المتدربين عن الدورات التدريبية التي تقدمها رضا المتدربين عن الدورات التدريبية
3.53.73.94.14.34.5الجامعة من خال المراكز والجهات التدريبية فيها

نسبة برامج البكالوريوس الحاصلة على 
اعتماد أكاديمي   دولي ساري المفعول 

من جهات اعتماد معترف بها

نسبة برامج البكالوريوس الحاصلة على اعتماد 
أكاديمي   دولي ساري المفعول من جهات اعتماد 

معترف بها
%22%24%27%30%33%36
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توسيع الشراكات بين الجامعة والقطاعات الثاث ونشر ثقافة االبتكار وريادة األعمال

بطاقة هدف
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية )2030 ( المرتبطة بالهدفالمنظوراسم الهدفرقم الهدف

توسيع الشراكات هـ 8
بين الجامعة 

والقطاعات الثاث 
ونشر ثقافة االبتكار 

وريادة األعمال

األولالتطور والنمو
3.تنمية وتنويع االقتصاد

4.  زيادة معدالت التوظيف

المسار االستراتيجي

الثاني

3.6  تعميق اندماج االقتصاد السعودي في المنظومة االقليمية والعالمية 

4.1   تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل

4.2 إتاحة فرص العمل للجميع

4.3 تمكين خلق فرص العمل من خال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية 
الصغر

م  س 8( ريادة األعمال واالبتكار والشراكات 
االستراتيجية

وصف الهدف

الثالث

3.6.2 تطوير العاقات االقتصادية االقليمية

3.6.3 تطوير العاقات االقتصادية مع الشركاء العالميين

4.1.5 توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية

4.2.1 تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

4.3.1 تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال

التوسع في عقد الشراكات المختلفة ونشر ثقافة االبتكار وريادة 
األعمال بين الفئات المختلفة

المبادرات االستراتيجية

• م 62( الشراكات االقليمية و الدولية	
• م 63( التصنيف العالمي المتقدم	
• م 64(  منظومة األبحاث المبتكرة	

• م 65( الملكية الفكرية	
• 	)UQU Think Tank (  مفكرون )م  66

- برنامج الشراكات االستراتيجية     - برنامج ريادة الشركات الوطنية     - برنامج تنمية القدرات البشريةبرامج الرؤية ) 2030 ( ذات العاقة

مؤشرات االنجاز

خط األساسوصف المؤشرالمؤشر

المستهدف

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام األول

100%100%75%50%25%20%نسبة الشراكات المفعلة الى اجمالي عدد الشراكات المعقودة سنويانسبة الشراكات المفعلة

38131925-عدد براءات االختراع الصادرة والقابلة للتسويق خال عامين عدد براءات االختراع 

عدد المراكز االبتكارية االستراتيجية المنشأة في مجاالت متعددة عدد المراكز االبتكارية 
12346-تتوافق مع توجهات الجامعة

ترتيب الجامعة ضمن التصنيف 
510470420400350300ترتيب الجامعة ضمن تصنيف كيو اس العالميالعالمي
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االبراز االعامي للجامعة والتسويق لها

بطاقة هدف

أهداف رؤية المملكة العربية السعودية )2030 ( المرتبطة بالهدفالمنظوراسم الهدفرقم الهدف

االبراز االعامي هـ 9
للجامعة والتسويق 

لها

5 تعزيز فاعلية الحكومةاألولالتطور والنمو

المسار االستراتيجي
5.3 التفاعل بشكل فعال مع المواطنينالثاني

م س 9 / االتصال المؤسسي

وصف الهدف
5.3.2 دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع األعمالالثالث تحسين صورة الجامعة عن طريق االبراز اإلعامي  والتسويق لبرامج 

الجامعة ومبادراتها المختلفة 

المبادرات االستراتيجية

• م 67 ( انشاء ادارة االتصال المؤسسي	
• م 68 ( الهيئة االستشارية الدولية	

• م 69( أم القرى الدولية	
• م 70 ( االنتماء والوالء	

- برنامج الشراكات االستراتيجية  برامج الرؤية ) 2030 ( ذات العاقة

مؤشرات االنجاز

خط األساسوصف المؤشرالمؤشر

المستهدف

العام الخامسالعام الرابعالعام الثالثالعام الثانيالعام األول

رضا الطاب عن الجامعة
متوسط تقدير الطاب عن الجامعة  على 
مقياس من خمس مستويات في مسح 

سنوي للطاب
2.52.833,23,54

رضا المنسوبين والمنسوبات 
عن الجامعة

متوسط تقدير المنسوبين والمنسوبات من 
هيئة تدريس وموظفين عن الجامعة  على 

مقياس من خمس مستويات في مسح 
سنوي للمنسوبين

2.32.52,83,13,43,7

رضا المجتمع الخارجي عن 
الجامعة

متوسط تقدير رضا المجتمع الخارجي عن الجامعة 
على مقياس من خمس مستويات في مسح 

سنوي
2.22.52.833,23.5
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المبادرات وارتباطها باألهداف
العالقة بين المسارات االستراتيجية و األهداف االستراتيجية واألهداف المحددة والمبادرات

المسار 
رقم الهدف الفرعيالهدف االستراتيجياالستراتيجي

الجهة المشرفة على وصف المبادرةالمبادرةالمبادرة
المبادرة

م س 1

االستثمار 
والتمويل 

الذاتي

هـ 1 ( تنمية الموارد 
الذاتية للجامعة

هـ ف 1(تعظيم االستثمار في الموارد الذاتية 
للجامعة من أصول ومصادر علمية للمساهمة 

في التمويل الذاتي للجامعة

االستثمار في أصول الجامعةم 1
استثمار مقار الجامعة داخل مكة 

المكرمة واالستاد الرياضي وإنشاء مدارس 
عالمية ورياض أطفال جامعة أم القرى

وكالة الجامعة لابتكار 
وريادة األعمال

االستثمار في المصادر العلميةم 2
االستثمار في المعاهد ومكتبة الجامعة 
والمراكز البحثية والمعامل المتوفرة في 

الجامعة
وكالة الجامعة لابتكار 

وريادة األعمال 

تطوير متحف الجامعة بما يضمن عالميته متحف أم القرىم 3
وكالة الجامعة للفروع واالستثمار فيه

تطوير مطبعة الجامعة وتحويلها لدار نشر دار جامعة أم القرى للطباعة والنشرم 4
وكالة الجامعة متكاملة

الخدمات الطبية المدفوعةم 5
تخصيص بعض الخدمات المقدمة من 

مستشفى األسنان والمستشفى الجامعي 
والمختبرات العلمية والعيادات التخصصية

وكالة الجامعة لابتكار 
وريادة األعمال 

هـ ف 2( تعظيم أوقاف الجامعة عن طريق 
انشاء أوقاف تابعة للجامعة وتفعيل الشراكة 

مع القطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل
وكالة الجامعة لابتكار انشاء أوقاف تابعة للجامعةأوقاف الجامعةم 6

وريادة األعمال 

هـ ف 3( االستثمار في االقتصاد المعرفي عن 
طريق االستشارات واالستثمار في وادي مكة 

وتقديم البرامج التعليمية المدفوعة

واحة ام القرى لاستشاراتم 7
انشاء كيان متكامل لتقديم الخدمات 

االستشارية والتطويرية والمهنية المعتمدة 
والمتخصصة بمفهوم القطاع الخاص

وكالة الجامعة لابتكار 
وريادة األعمال

تحفيز رؤوس األموال الجريئة لاستثمار في االستثمار الجريء في وادي مكةم 8
الشركات الناشئة وحاضنات األعمال

وكالة الجامعة لابتكار 
وريادة األعمال

االستثمار في برامج الجامعة التعليمية والتأهيلية م  9
لمرحلة البكالوريوس

التوسع في البرامج الدراسية المدفوعة 
وفرض رسوم على بعض الخدمات 

اإلضافية
وكالة الجامعة للشؤون 

التعليمية

االستثمار في برامج الجامعة التعليمية والتأهيلية م 10
لمرحلة الدراسات العليا

التوسع في برامج الدراسات العليا 
المدفوعة

وكالة الجامعة للدراسات 
العليا والبحث العلمي
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رقم الهدف الفرعيالهدف االستراتيجيالمسار االستراتيجي
الجهة المشرفة على المبادرةوصف المبادرةالمبادرةالمبادرة

م س2( المسؤولية 
المجتمعية وخدمات الحج 

والعمرة

هـ   2( تعزيز دور الجامعة 
في خدمة المجتمع 

وضيوف الرحمن 
والمشاركة بفعالية في 

العمل التطوعي

هـ ف 4( اتاحة مرافق الجامعة 
للجميع وتسهيل الربط بين 

الجامعة والجهات ذات 
العاقة في المجتمع لتمكين 

المسؤولية المجتمعية

جامعة با أسوارم 11
اتاحة مرافق الجامعة للمجتمع وإتاحة المعامل 

التقنية للمجتمع وإتاحة مرافق الجامعة 
لاحتفاالت الوطنية والمحلية تطوعًا أو برسوم 

رمزية.

وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة المجتمع

ربط الجامعة بخريجيها عن طريق انشاء بوابة وحدة الخريجينم 12
جامعة ام القرى إلعادة تأهيل خريجي الجامعة

وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة المجتمع

هـ ف 5( تجويد الخدمات 
التطوعية وزيادة نسبة العمل 

التطوعي في الجامعة 
لمأسسة العمل التطوعي

انشاء ادارة العمل التطوعيم 13
وحدة معنية بتنسيق العمل التطوعي لتجويد 
الخدمات التطوعية وتأهيل المتطوعين ورفع 

نسبة العمل التطوعي في الجامعة
وكالة الجامعة للتطوير 

وخدمة المجتمع

هـ ف 6(  مشاركة جميع 
قطاعات الجامعة في خدمة 
قضايا الحج والعمرة بتقديم 

الخدمات المتخصصة لضيوف 
الرحمن

اقامة فعالية شهر الحج م 14
والعمرة

مشاركة جميع قطاعات الجامعة في مناقشة 
قضايا الحج والعمرة وتتوج بالمشاركة في 

ملتقى أبحاث الحج
وكالة الجامعة للتطوير 

وخدمة المجتمع
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رقم الهدف الفرعيالهدف االستراتيجيالمسار االستراتيجي
الجهة المشرفة على المبادرةوصف المبادرةالمبادرةالمبادرة

م س 3( التعلم 
والتعليم

هـ  3( خلق بيئة تعليمية 
جاذبة للطاب تدعم 
أعضاء هيئة التدريس 
وتقدم تعليما متميزا 
متوائمًا مع متطلبات 

سوق العمل

هـ ف 7( رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس 
وتنمية مهاراتهم التعليمية عن طريق 

التدريب والتأهيل لتقديم التعليم المتميز
م  15

تطوير وتحفيز واستقطاب 
واستبقاء الكوادر التعليمية 

المتميزة
تأهيل أعضاء هيئة التدريس بمهارات التدريب 

الازمة لتطوير العملية التعليمية
وكالة الجامعة للشؤون 

التعليمية

هـ ف 8( تطوير معارف ومهارات الطلبة 
عن طريق تطبيق االرشاد األكاديمي 
ورعاية الموهوبين لتأهيلهم لسوق 

العمل

تطبيق االرشاد المتكامل األكاديمي والنفسي أرشدنيم   16
واالجتماعي وغيرها من الجوانب المهمة للطلبة

وكالة الجامعة للشؤون 
التعليمية

انشاء مركز للموهوبين يعمل على استقطاب موهوبم   17
ورعاية الموهوبين والمتميزين

وكالة الجامعة للشؤون 
التعليمية

هـ ف 9( توفير بيئة تعليمية مزودة بالمواد 
والتقنيات المطلوبة واستحداث وتطوير 

برامج تعليمية توائم احتياجات سوق 
العمل ورؤية 2030

مركز    المناهج والخطط م   18
الدراسية

يعمل على تطوير البرامج القائمة وتحديثها 
واستحداث برامج وتخصصات جديدة توائم 

احتياجات سوق العمل وبرامج االزدواج 
التخصصي ومواكبة األنظمة والتوافق مع 

معايير االعتماد األكاديمي والتأكد من تحديث 
نواتج التعلم في البرامج

وكالة الجامعة للشؤون 
التعليمية

التعلم االلكتروني الفعالم   19
تطوير السياسات واالجراءات الازمة لنشر ثقافة 

التعلم االلكتروني وتوسيع دائرة التطبيق بين 
منسوبي الجامعة

وكالة الجامعة للشؤون 
التعليمية

المعامل والقاعات والمنصات م   20
االلكترونية الذكية

تطوير وتأهيل المعامل والفصول الدراسية 
بالتقنيات الحديثة المناسبة للتعليم الرقمي 

المميز
وكالة الجامعة للشؤون 

التعليمية

التسريع األكاديميم  21
تطوير السياسات واالجراءات الازمة لنشر ثقافة 
التبادل المعرفي وتمكين الطلبة المتميزين من 

تجاوز المراحل األكاديمية باختبارات ومعايير 
محددة

وكالة الجامعة للشؤون 
التعليمية

تطبيق االختبار المعياري النهاء م  22
Exit exam البرنامج

تنفيذ سياسات واجراءات موحدة وشاملة 
لتقييم الطلبة تقييما عادال وقابا للمقارنة 

بجميع فروع الجامعة
وكالة الجامعة للشؤون 

التعليمية

رفع معدل االتمامم   23
تحديد أسباب تدني معدل االتمام وتحديد 

البرامج األكاديمية التي تعاني من ذلك والعمل 
على معالجة ذلك

وكالة الجامعة للشؤون 
التعليمية

م   24
ربط أعداد القبول في البرامج 

األكاديمية مع احتياجات سوق 
العمل

تحديد أعداد قبول الطاب في البرامج 
األكاديمية بناء على احتياجات سوق العمل سعيا 
لزيادة فرص التوظيف وسد فجوات سوق العمل

وكالة الجامعة للشؤون 
التعليمية
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رقم الهدف الفرعيالهدف االستراتيجيالمسار االستراتيجي
الجهة المشرفة على وصف المبادرةالمبادرةالمبادرة

المبادرة

م س 4(  البحث العلمي 
والدراسات العليا

هـ 4( تطوير البحث 
العلمي وتجويد مخرجاته 

والتوسع في برامج 
الدراسات العليا

هـ ف10( تحديد أولويات بحثية 
للجامعة وإنشاء المراكز 

والكراسي والمعامل البحثية 
ودعم وتشجيع النشر 

العلمي المتميز لتوفير بيئة  
جاذبة ومفعلة وداعمة 

للبحث العلمي

بحث علمي نوعيم   25
رفــع كفــاءة البحــث العلمــي فــي الجامعــة مــن خــال تحديــد 
أولويــات بحثيــة تخــدم الجامعــة والمجتمــع وبنــاء الحركــة 

ــة  ــي الجامع ــة ف البحثي

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي

المعامل البحثية المركزيةم   26

تطويــر المعامــل البحثيــة وتأهيلهــا لاعتمــاد الدولــي وذلــك 
ــة  ــزات الازم ــزة والتجهي ــدث األجه ــل بأح ــذه المعام ــداد ه بإم
لتقديــم خدمــات مجتمعيــة متميــزة وتطبيــق نظــام للجــودة 
للحصــول علــى أعلــى دقــه للنتائــج ومــن ثــم اعتمــاد هــذه 

المعامــل طبقــا للمواصفــات الدوليــة 

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي

مكتبتيم  27 
ــة  ــة ذكي ــى مكتب ــة إل ــد اهلل الجامعي ــك عب ــة المل ــل مكتب تحوي
عــن طريــق اقتنــاء أنظمــة إدارة المحتــوى بنظــام DIFR وضمــان 
جــودة عمليــات تنقيــة االوعيــة ودقــة بياناتهــا مــع توفيــر البيئــة 

المائمــة للقــراءة والبحــث.

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي

دررم   28
المصــادر  جميــع  علــى  تحتــوي  الكترونيــة  منصــة  إنشــاء 
المعرفيــة التــي تنتجهــا الجامعــة مــن أجــل تســهيل نفــاذ 
الباحثيــن مــن الداخــل والخــارج الــى مصــادر المعلومــات ودعــم 

العلمــي.  البحــث 

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي

وارث م   29

كافــة  فــي  ونشــرها  وتحقيقهــا  بالمخطوطــات  التــزود 
والتاريخيــة،  واللغويــة  الشــرعية  وخاصــة  العلميــة  المجــاالت 
ــريفين  ــن الش ــة بالحرمي ــق المتعلق ــات والوثائ ــراز المخطوط وإب
تحقيقــا  والعمــرة  الحــج  وموضوعــات  المقدســة  والمشــاعر 
ــتها  ــال فهرس ــن خ ــن م ــات للباحثي ــة المخطوط ــرا، وإتاح ونش
الباحثيــن  ورقيــا ورقميــا، وإقامــة دورات تأهيليــة للمحققيــن 
ــاء التــراث اإلســامي عــن  فــي هــذا المجــال مــع االهتمــام بإحي
طريــق دراســة التــراث اإلســامي عبــر العصــور و تقديــم الدبلــوم 

العالــي المدفــوع فــي تحقيــق و دراســة المخطوطــات

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي

الباحث الماهر والنشر المؤثرم   30

فــي  المميــز  العلمــي  النشــر  ودعــم  الباحثيــن  كفــاءة  رفــع 
ضمــن  والموجــودة  والمرموقــة  الرصينــة  العلميــة  المجــات 
محــركات البحــث العالميــة . باالضافــة الــى خلــق بيئــة اكاديميــة 
بكفــاءة  االســتراتيجية  المتغيــرات  مــع  تتعامــل  متطــوره 
ــة 0302.  لتحقيــق اهــداف الجامعــة البحثيــة وبمــا يتفــق مــع رؤي

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي

مصنفم   31

نســبة  مــن  يزيــد  ممــا  الجامعــة  فــي  النشــر  أوعيــة  تطويــر 
األكاديميــة  المجــات  ودخــول  البحثيــة  االستشــهادات 
الســعودية فــي محــركات البحــث العالميــة. و تحســين جــودة 
المجــات فــي الجامعــة وزيــادة النشــر العالمــي فــي محــركات 

العالميــة  البحــث 

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي

المعارضم   32

فــي  القــرى  ام  لجامعــة  المشــرف  التمثيــل  اعــداد 
معــارض الكتــب مــن خــال عــرض وبيــع منشــوراتها 
العلميــة وتزويــد الجامعــة بالمصــادر العلميــة الحديثــة. 
والمســاهمة فــي رفــع مســتوى الســمعة اإليجابيــة 

لجامعــة ام القــرى وايصــال نشــرها العلمــي

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي

هـ ف 11( التوسع في تقديم 
برامج الدراسات العليا بما 

يتوائم مع حاجة سوق العمل 
والزيادة في ابتعاث المعيدين 

والمحاضرين

المبتعث المميزم   33
رفــع مســتوى أعضــاء هيئــة التدريــس ابتــداء مــن  اختيــار 
المميزيــن لوظائــف معيــد ومحاضــر، ومــرورا بتأهيلهــم 

لابتعــاث وتجويــد مرحلــة االبتعــاث

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي

رؤية م   34

توجهــات  توائــم  عليــا  دراســات  برامــج  واســتحداث  تطويــر 
المجتمــع  تخــدم  علميــة  وأبحــاث  تعليــم  لتقديــم  الرؤيــة 
والحــج والعمــرة , وتســهم فــي تنميــة االقتصــاد المعرفــي 
مــع التوســع فــي برامــج الدراســات العليــا المدفوعــة و غيــر 
البحثيــة  مــع توفــر عــدد كاف  المدفوعــة وفقــا لألولويــات 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي المؤهــات والخبــرات المائمــة 

العليــا. الدراســات  لبرامــج 

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي
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الجهة المشرفة على المبادرةوصف المبادرةالمبادرةرقم المبادرةالهدف الفرعيالهدف االستراتيجيالمسار االستراتيجي

هـ 5( تحسين العمليات م س 5( الحوكمة
الداخلية

هـ ف 12( تحديث السياسات 
واألدلة االجرائية والهيكلة بما 
يحقق الشفافية ويرفع من 

مستوى األداء والصاحيات

م   35
تحديث الهيكل التنظيمي 

والوظيفي ومصفوفة الصاحيات 
و اللوائح التنفيذية الداخلية 

للجامعة

تحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي 
ومصفوفة الصاحيات ومراجعة 

وتحديث األدلة واللوائح التنفيذية الداخلية 
للجامعة بما يتوافق مع رؤية 2030

وكالة الجامعة

تفعيل برنامج الملك سلمان م   36
لتنمية الموارد البشرية

حوكمة العمليات و السياسات واإلجراءات 
تبعا لبرنامج الملك سلمان وإنشاء منصة 

متابعة االجراءات وأتمتتها

وكالة الجامعة

أنا قدوةم   37
نشر ثقافة النزاهة المهنيه وأخاقيات 

العمل وتعزيز القيم االسامية والهوية 
الوطنية

وكالة الجامعة – وكالة 
الجامعة لشؤون الطالبات

تفعيل وتطبيق سياسات الترشيد والحد الكفاءة والترشيدم    38
من الهدر المالي والبشري

وكالة الجامعة – وكالة 
الجامعة لشؤون الطالبات

انشاء مكتب لنشر ومتابعة وتنفيذ الخطة مكتب ادارة االستراتيجيةم   39
االستراتيجية للجامعة

وكالة الجامعة لإلببتكار 
وريادة األعمال
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رقم الهدف الفرعيالهدف االستراتيجيالمسار االستراتيجي
الجهة المشرفة على المبادرةوصف المبادرةالمبادرةالمبادرة

م س 6( البنية 
المؤسسية

هـ  6( تحسين البنية التحتية 
والتقنية

هـ ف 13( استكمال مشاريع 
الجامعة الحالية من 

المدينة الجامعية للطالبات 
والمستشفى الجامعي 
ومباني الكليات الطبية 

ومعهد ابحاث الحج وسكن 
هيئة التدريس

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات استكمال مباني المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة بالعابديةالمدينة الجامعية للطالبات بالعابديةم  40

وكالة الجامعة للفروع استكمال مباني المستشفى الجامعي وتشغيلهالمستشفى الجامعيم   41

وكالة الجامعة للفروعاستكمال مباني الكليات الطبية القائمة بالمدينة الجامعية بالعابديةمباني الكليات الطبيةم  42

مبنى معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث م   43
وكالة الجامعة للفروع استكمال مبنى معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرةالحج والعمرة

وكالة الجامعة للفروع استكمال مرافق سكن الهيئة التدريسيةسكن الهيئة التدريسيةم  44

هـ ف 14( تطوير مقر 
الجامعة الرئيسي وفي 
الفروع وتحسين البنية 
التحتية لتصبح ذكية 

وصحية وجاذبة

انشاء المحور الطابي الثاني بالمدينة الجامعية بالعابدية ضمن أفضل انشاء المحور الطابي الثانيم  45
وكالة الجامعة للفروع الممارسات المتبعة في مجال المباني الذكية والمستدامة

انشاء المدينة الطبيةم   46
انشاء المدينة الطبية بالمدينة الجامعية بالعابدية ضمن أفضل الممارسات 

المتبعة في مجال المباني الذكية والمستدامة لتشمل جميع الكليات 
والمستشفيات والمرافق الطبية

وكالة الجامعة للفروع 

وكالة الجامعة للفروع انشاء مدينة رياضية متكاملة لخدمة الجامعة والمجتمعانشاء المدينة الرياضيةم   47

إنشاء مدينة جامعية متكاملة ومستدامة في محافظة القنفذة لخدمة أهالي انشاء المدينة الجامعية بالقنفذةم   48
وكالة الجامعة للفروع المنطقة

إنشاء مدينة جامعية متكاملة ومستدامة في محافظة الليث لخدمة أهالي انشاء المدينة الجامعية بالليثم   49
وكالة الجامعة للفروع المنطقة

إنشاء مدينة جامعية متكاملة ومستدامة في محافظة الجموم لخدمة أهالي انشاء المدينة الجامعية بالجمومم   50
وكالة الجامعة للفروع المنطقة

وكالة الجامعة للفروع إنشاء مدينة جامعية متكاملة ومستدامة في أضم لخدمة أهالي المنطقةانشاء المدينة الجامعية بأضمم   51

الجامعة الذكيةم  52
التحول الرقمي لكافة االجراءات والعمليات لضمان جودة الخدمة ورفع كفاءة 

األداء بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية والتحول إلى جامعة با ورق 
واستخدام التقنيات الذكية في بطاقات الطلبة والمنسوبين والحضور والغياب 

وحجز المواعيد وانترنت االشياء والمكتبة الذكية

وكالة الجامعة للتطوير وخدمة 
المجتمع 

البيئة الجامعية المستدامة والجاذبةم   53

زيادة المساحات الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية والبديلة وإدارة ذكية 
للطاقة والنفايات والمواقف.

وتوفير مناطق استراحات اجتماعية جاذبة وحاضنات أطفال ومواصات ومواقف 
مناسبة ونوادي ومناطق رياضية للمنسوبين

وكالة الجامعة للفروع 

وكالة الجامعة لشؤون الطالباتمراعاة ذوي االعاقة ودمجهم في البيئة الجامعيةذوي اإلعاقةم   54

الحد من التدخين وتشجيع الحياة الصحية والغذاء الصحي والبرامج الخاصة أنا صحيم   55
وكالة الجامعة لشؤون الطالباتبمكافحة السمنة واألمراض المزمنة

تقديم دورات االنعاش القلبي الرئوي لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة أم القرى بيئة القلب األمنم  56
وكالة الجامعة لشؤون الطالباتوتوفير أجهزة االنعاش القلبي الرئوي في كل أروقة الجامعة
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رقم الهدف الفرعيالهدف االستراتيجيالمسار االستراتيجي
الجهة المشرفة على المبادرةوصف المبادرةالمبادرةالمبادرة

م س 7( التدريب وضمان 
الجودة

هـ 7( تأسيس منظومة 
متكاملة للتدريب االحترافي 

وإدارة الجودة النوعية

هـ ف 15( رفع مستوى جودة 
العمليات االدارية والمالية 
بالحصول على االعتمادات 

األكاديمية الوطنية والدولية و 
اكمال متطلبات األيزو وتطبيق 

نماذج التميز المؤسسي

حصول بعض برامج الجامعة على االعتماد االعتماد الوطني البرامجيم   57
البرامجي الوطني

وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة المجتمع

حصول بعض برامج الجامعة على االعتمادات االعتمادات الدولية للبرامجم   58
الدولية

وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة المجتمع

وكالة الجامعة للتطوير اكمال متطلبات اآليزو في الجهات اإلداريةاأليزوم   59
وخدمة المجتمع

مركز أم القرى الدولي م   60
للتدريب والتأهيل

إنشاء مركز تدريب يصدر شهادات معتمدة من 
هيئات اعتماد دولية في التدريب لتدريب وتأهيل 

منسوبي ومنسوبات الجامعة من هيئة التدريس 
والموظفين والفنيين وتقديم برامج تدريبية 

وتأهيلية للمجتمع في المجاالت المختلفة وفي 
قضايا الحج والعمرة خصيصا

وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة المجتمع

هـ ف 16( انشاء مركز تدريبي 
وأكاديمية لصناعة القادة 

ومركز للغات لتقديم التدريب 
والتطوير والتأهيل االحترافي

ارث مكة م    61

انشاء مركز أم القرى للغات لتقديم دورات 
في اللغات المختلفة ومنها اللغات العالمية 

الشائعة ولغات ضيوف الرحمن وشهادات 
معتمدة للغة العربية واختبار اللغة العربية 

العالمي شبيه التوفل

وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة المجتمع
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الجهة المشرفة على المبادرةوصف المبادرةالمبادرةرقم المبادرةالهدف الفرعيالهدف االستراتيجيالمسار االستراتيجي

م س 8( ريادة األعمال واالبتكار 
والشراكات االستراتيجية

هـ 8( توسيع الشراكات بين 
الجامعة والقطاعات الثاث 
ونشر ثقافة االبتكار وريادة 

األعمال

هــ ف 17( عقد الشراكات 
واالتفاقيات مع القطاعات 

المختلفة  اقليميا ودوليا 
لرفع تصنيف الجامعة عالميا 
وتحسين العملية التعليمية 

وتطوير البحث العلمي

الشراكات االقليمية والدولية م   62
عقد شراكات نوعية مع جامعات وجهات 

ومراكز عالمية لتفعيل وتطوير البرامج 
األكاديمية والعلمية وتطوير البحث العلمي 

والتبادل الطابي وإصدار الشهادات المشتركة

وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة المجتمع

رفع تصنيف الجامعة عالميا في التصنيفات التصنيف العالمي المتقدمم   63
المختلفة

وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة المجتمع

هــ  ف 18( تطوير البنية التحتية 
لابتكار وريادة األعمال 

عن طريق انشاء المعامل 
المتخصصة وتدريب الطلبة 
فيها وزيادة براءات االختراع 

والمنتجات الصناعية للجامعة

انشاء المعامل المتخصصة لابتكار وريادة منظومة األبحاث المبتكرةم    64
األعمال

وكالة الجامعة لابتكار وريادة 
األعمال

الملكية الفكريةم   65
إنشاء منظومة ومركز لحماية الملكية 
الفكرية لألبحاث المبتكرة والمتعددة 

التخصصات لتحقيق مخرجات ريادية مبتكرة
وكالة الجامعة لابتكار وريادة 

األعمال

م   66
مفكرون

)UQU Think Tank ( 

تشكيل فريق من المفكرين والمستشارين 
من الجامعة لحل المشاكل المجتمعية 
واستشراف المستقبل لتطوير المنطقة

وكالة الجامعة لابتكار وريادة 
األعمال
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الجهة المشرفة على المبادرةوصف المبادرةالمبادرةرقم المبادرةالهدف الفرعيالهدف االستراتيجيالمسار االستراتيجي

هـ  9( االبراز االعامي للجامعة م س 9( االتصال المؤسسي
والتسويق لها

هــ  ف 19(انشاء ادارة االتصال 
المؤسسي وبناء الصورة 

الذهنية

انشاء ادارة االتصال م   67
المؤسسي

مظلة ادارية تندرج تحتها العاقات العامة 
وخدمة العماء واإلعام والتسويق

معالي مدير الجامعة - مدير 
ادارة االتصال المؤسسي

وكالة الجامعة للتطوير تشكيل هيئة استشارية دولية للجامعةالهيئة االستشارية الدولية م   68
وخدمة المجتمع

أم القرى الدوليةم   69
فتح فرع دولي لجامعة أم القرى في احدى 

البلدان االسامية واقامة   برامج مشتركة مع 
الجامعات الدولية

وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة المجتمع

هــ  ف 20( تعزيز االنتماء 
والوالء لمنسوبي ومنسوبات 

الجامعة بتيسير الوصول 
للخدمات داخل الجامعة 

وخارجها

االنتماء والوالءم   70
مشاريع لتعزيز االنتماء والوالء للجامعة من 

قبل المستفيدين داخليا وخارجيا مثل بطاقات 
التخفيض والتأمين الصحي وإيجاد قاعة 

للحفات للمنسوبين.

وكالة الجامعة – وكالة 
الجامعة لشؤون الطالبات
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الجهات المشرفة على المبادرات
الجهات المشرفة على المبادرات

مبادرات معالي مدير الجامعة

وصفهارقمهااسم المبادرةم

مظلة ادارية تندرج تحتها العاقات العامة وخدمة العماء واإلعام والتسويقم   67انشاء إدارة اإلتصال المؤسسي1
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مبادرات وكالة الجامعة

وصفهارقمهااسم المبادرةم

تطوير مطبعة الجامعة وتحويلها لدار نشر متكاملةم  4دار جامعة أم القرى للطباعة والنشر1

تحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي ومصفوفة 2
تحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي ومصفوفة الصاحيات ومراجعة وتحديث األدلة واللوائح التنفيذية الداخلية للجامعة بما يتوافق مع رؤية م  35الصاحيات و اللوائح التنفيذية الداخلية للجامعة

2030

حوكمة الهيكلة والتوصيف والسياسات واللوائح واألدلة واإلجراءات تبعا لبرنامج الملك سلمان وإنشاء منصة متابعة االجراءات وأتمتتهام   36تفعيل برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية3

نشر ثقافة النزاهة المهنيه وأخاقيات العمل وتعزيز القيم االسامية والهوية الوطنيةم  37أنا قدوة4

تفعيل وتطبيق سياسات الترشيد والحد من الهدر المالي والبشريم  38الكفاءة والترشيد5

مشاريع لتعزيز االنتماء والوالء للجامعة من قبل المستفيدين داخليا وخارجيا مثل بطاقات التخفيض والتأمين الصحي وإيجاد قاعة للحفات م   70االنتماء والوالء6
للمنسوبين
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مبادرات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

وصفهارقمهااسم المبادرةم

نشر ثقافة النزاهة المهنية والعمل المؤسسي وأخاقيات العمل وتعزيز القيم االسامية والهوية الوطنيةم  37انا مسؤول1

تفعيل وتطبيق سياسات الترشيد والحد من الهدر المالي والبشريم  38الكفاءة والترشيد2

استكمال مباني المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة بالعابديةم   40المدينة الجامعية للطالبات بالعابدية3

مراعاة ذوي اإلعاقة ودمجهم في البيئة الجامعيةم 54ذوي اإلعاقة4

الحد من التدخين وتشجيع الحياة الصحية والغذاء الصحي والبرامج الخاصة بمكافحة السمنة واألمراض المزمنةم  55أنا صحي5

تقديم دورات االنعاش القلبي الرئوي لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة وتوفير أجهزة االنعاش القلبي الرئوي في كل أروقة الجامعةم  56أم القرى بيئة القلب األمن6

مشاريع لتعزيز االنتماء والوالء للجامعة من قبل المستفيدين داخليا وخارجيا مثل بطاقات التخفيض والتأمين الصحي وإيجاد قاعة للحفات م  70االنتماء والوالء7
للمنسوبين
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مبادرات وكالة الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع

وصفهارقمهااسم المبادرةم

اتاحة مرافق الجامعة للمجتمع وإتاحة المعامل التقنية للمجتمع وإتاحة مرافق الجامعة لاحتفاالت الوطنية والمحلية تطوعًا أو برسوم رمزية.م  11جامعة با أسوار1

ربط الجامعة بخريجيها عن طريق انشاء بوابة جامعة ام القرى إلعادة تأهيل خريجي الجامعةم  12وحدة الخريجين2

ادارة معنية بتنسيق العمل التطوعي لتجويد الخدمات التطوعية وتأهيل المتطوعين ورفع نسبة العمل التطوعي في الجامعةم 13انشاء ادارة العمل التطوعي3

مشاركة جميع قطاعات الجامعة في مناقشة قضايا الحج والعمرة وتختم بملتقى أبحاث الحجم  14اقامة فعالية شهر الحج والعمرة4

التحول الرقمي لكافة االجراءات والعمليات لضمان جودة الخدمة ورفع كفاءة األداء بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية والتحول إلى جامعة با ورق م  52الجامعة الذكية 5
واستخدام التقنيات الذكية في بطاقات الطلبة والمنسوبين والحضور والغياب وحجز المواعيد وانترنت االشياء والمكتبة الذكية.

حصول بعض برامج الجامعة على االعتماد البرامجي الوطنيم  57االعتماد الوطني البرامجي6

حصول بعض برامج الجامعة على االعتمادات الدوليةم  58االعتمادات الدولية للبرامج7

اكمال متطلبات اآليزو في الجهات اإلداريةم  59األيزو8

إنشاء مركز تدريب يصدر شهادات معتمدة من هيئات اعتماد دولية في التدريب لتدريب وتأهيل منسوبي ومنسوبات الجامعة من هيئة التدريس والموظفين م  60مركز أم القرى الدولي للتدريب والتأهيل9
والفنيين وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمجتمع في المجاالت المختلفة وفي قضايا الحج والعمرة خصيصا

انشاء مركز أم القرى للغات لتقديم دورات في اللغات المختلفة ومنها اللغات العالمية الشائعة ولغات ضيوف الرحمن وشهادات معتمدة للغة العربية م   61ارث مكة 10
واختبار اللغة العربية العالمي شبيه التوفل

عقد شراكات نوعية مع جامعات وجهات ومراكز عالمية لتفعيل وتطوير البرامج األكاديمية والعلمية وتطوير البحث العلمي والتبادل الطابي وإصدار م   62الشراكات االقليمية والدولية11
الشهادات المشتركة

رفع تصنيف الجامعة عالميا في التصنيفات المختلفةم  63التصنيف العالمي المتقدم12

تشكيل هيئة استشارية دولية للجامعةم  68الهيئة االستشارية الدولية 13

فتح فرع دولي لجامعة أم القرى في احدى البلدان االسامية وإقامة   برامج مشتركة مع الجامعات الدوليةم  69أم القرى الدولية14
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مبادرات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

وصفهارقمهااسم المبادرةم

االستثمار في برامج الجامعة التعليمية والتأهيلية لمرحلة 1
التوسع في البرامج الدراسية المدفوعة وفرض رسوم على بعض الخدمات اإلضافيةم 9البكالوريوس

تطوير وتحفيز واستقطاب واستبقاء الكوادر التعليمية 2
استقطاب الكوادر التعليمية المتميزة من المواطنين والمتعاقدين لانضمام الى الجامعة وتطوير األداء بالجوائز التشجيعية والتدريب وحضور م  15المتميزة

المؤتمرات

تطبيق االرشاد المتكامل األكاديمي والنفسي واالجتماعي وغيرها من الجوانب المهمة للطلبةم 16أرشدني3

انشاء مركز للموهوبين يعمل على استقطاب ورعاية الموهوبين والمتميزينم 17موهوب4

استحداث برامج نوعية وبينية تتناسب مع متطلبات سوق العمل مثل األمن السيبراني، الذكاء االصطناعي، كلية اللغات، الطب النبوي، علم م 18ادارة المناهج والخطط الدراسية5
النفس السيبراني

تطوير السياسات واالجراءات الازمة لنشر ثقافة التعلم االلكتروني وتوسيع دائرة التطبيق بين منسوبي الجامعةم 19التعلم االلكتروني الفعال6

تطوير وتأهيل المعامل والفصول الدراسية بالتقنيات الحديثة المناسبة للتعليم الرقمي المميزم 20المعامل والقاعات والمنصات االلكترونية الذكية7

تطوير السياسات واالجراءات الازمة لنشر ثقافة التبادل المعرفي وتمكين الطلبة المتميزين من تجاوز المراحل األكاديمية باختبارات ومعايير م 21التسريع األكاديمي8
محددة

9Exit exam تنفيذ سياسات واجراءات موحدة وشاملة لتقييم الطلبة تقييما عادال وقابا للمقارنة بجميع فروع الجامعةم 22تطبيق االختبار المعياري النهاء البرنامج

تحديد أسباب تدني معدل االتمام وتحديد البرامج األكاديمية التي تعاني من ذلك والعمل على معالجة ذلكم 23رفع معدل االتمام10

ربط أعداد القبول في البرامج األكاديمية مع احتياجات 11
تحديد أعداد قبول الطاب في البرامج األكاديمية بناء على احتياجات سوق العمل سعيا لزيادة فرص التوظيف وسد فجوات سوق العملم 24سوق العمل
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مبادرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

وصفهارقمهااسم المبادرةم

االستثمار في برامج الجامعة التعليمية والتأهيلية 1
التوسع في برامج الدراسات العليا المدفوعة م   10لمرحلة الدراسات العليا

رفع كفاءة البحث العلمي في الجامعة من خال تحديد أولويات بحثية تخدم الجامعة والمجتمع وبناء الحركة البحثية في الجامعة م  25بحث علمي نوعي2

تطوير المعامل البحثية وتأهيلها لاعتماد الدولي وذلك بإمداد هذه المعامل بأحدث األجهزة والتجهيزات الازمة لتقديم خدمات مجتمعية م  26المعامل البحثية المركزية3
متميزة وتطبيق نظام للجودة للحصول على أعلى دقه للنتائج ومن ثم اعتماد هذه المعامل طبقا للمواصفات الدولية 

تحويل مكتبة الملك عبد اهلل الجامعية إلى مكتبة ذكية عن طريق اقتناء أنظمة إدارة المحتوى بنظام DIFR وضمان جودة عمليات تنقية االوعية م  27مكتبتي4
ودقة بياناتها مع توفير البيئة المائمة للقراءة والبحث

إنشاء منصة الكترونية تحتوي على جميع المصادر المعرفية التي تنتجها الجامعة من أجل تسهيل نفاذ الباحثين من الداخل والخارج الى مصادر م  28درر5
المعلومات ودعم البحث العلمي.

م  29وارث 6
التزود بالمخطوطات وتحقيقها ونشرها في كافة المجاالت العلمية وخاصة الشرعية واللغوية والتاريخية، وإبراز المخطوطات والوثائق 

المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وموضوعات الحج والعمرة تحقيقا ونشرا، وإتاحة المخطوطات للباحثين من خال فهرستها 
ورقيا ورقميا، وإقامة دورات تأهيلية للمحققين الباحثين في هذا المجال مع االهتمام بإحياء التراث اإلسامي عن طريق دراسة التراث اإلسامي 

عبر العصور و تقديم الدبلوم العالي المدفوع في تحقيق و دراسة المخطوطات

رفع كفاءة الباحثين ودعم النشر العلمي المميز في المجات العلمية الرصينة والمرموقة والموجودة ضمن محركات البحث العالمية . م  30الباحث الماهر والنشر المؤثر7
باالضافة الى خلق بيئة اكاديمية متطوره تتعامل مع المتغيرات االستراتيجية بكفاءة لتحقيق اهداف الجامعة البحثية وبما يتفق مع رؤية 2030

تطوير أوعية النشر في الجامعة مما يزيد من نسبة االستشهادات البحثية ودخول المجات األكاديمية السعودية في محركات البحث العالمية م  31مصنف8
و تحسين جودة المجات في الجامعة وزيادة النشر العالمي في محركات البحث العالمية 

اعداد التمثيل المشرف لجامعة ام القرى في معارض الكتب من خال عرض وبيع منشوراتها العلمية وتزويد الجامعة بالمصادر العلمية الحديثة  م  32المعارض9
والمساهمة في رفع مستوى السمعة اإليجابية لجامعة ام القرى وايصال نشرها العلمي

رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس ابتداء من  اختيار المميزين لوظائف معيد ومحاضر، ومرورا بتأهيلهم لابتعاث وتجويد مرحلة االبتعاثم  33المبتعث المميز10

م  34رؤية 11
تطوير واستحداث برامج دراسات عليا توائم توجهات الرؤية لتقديم تعليم وأبحاث علمية تخدم المجتمع والحج والعمرة , وتسهم في تنمية 

االقتصاد المعرفي مع التوسع في برامج الدراسات العليا المدفوعة و غير المدفوعة وفقا لألولويات البحثية  مع توفر عدد كاف من أعضاء هيئة 
التدريس ذوي المؤهات والخبرات المائمة لبرامج الدراسات العليا
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مبادرات وكالة الجامعة للفروع

وصفهارقمهااسم المبادرةم

تطوير متحف الجامعة بما يضمن عالميته واالستثمار فيهم 3متحف أم القرى1

استكمال مباني المستشفى الجامعي وتشغيلهم  41المستشفى الجامعي2

استكمال مباني الكليات الطبية القائمة بالمدينة الجامعية بالعابديةم 42مباني الكليات الطبية3

مبنى معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 4
استكمال مبنى معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرةم 43والعمرة

استكمال سكن أعضاء هيئة التدريس وإنشاء وحدات جديدة وتوفير المرافق المناسبة وتحسين البيئة المحيطةم 44سكن الهيئة التدريسية5

انشاء المحور الطابي الثاني بالمدينة الجامعية بالعابدية ضمن أفضل الممارسات المتبعة في مجال المباني الذكية والمستدامةم 45انشاء المحور الطابي الثاني6

انشاء المدينة الطبية بالمدينة الجامعية بالعابدية ضمن أفضل الممارسات المتبعة في مجال المباني الذكية والمستدامة لتشمل جميع م  46انشاء المدينة الطبية7
الكليات والمستشفيات والمرافق الطبية

انشاء مدينة رياضية متكاملة لخدمة الجامعة والمجتمعم  47انشاء المدينة الرياضية8

إنشاء مدينة جامعية متكاملة ومستدامة في محافظة القنفذة لخدمة أهالي المنطقة م  48انشاء المدينة الجامعية بالقنفذة9

إنشاء مدينة جامعية متكاملة ومستدامة في محافظة الليث لخدمة أهالي المنطقةم  49انشاء المدينة الجامعية بالليث10

إنشاء مدينة جامعية متكاملة ومستدامة في محافظة الجموم لخدمة أهالي المنطقةم  50انشاء المدينة الجامعية بالجموم11

إنشاء مدينة جامعية متكاملة ومستدامة في أضم لخدمة أهالي المنطقةم  51انشاء المدينة الجامعية بأضم12

زيادة المساحات الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية والبديلة وإدارة ذكية للطاقة والنفايات والمواقف وتوفير مناطق استراحات اجتماعية م  53البيئة الجامعية المستدامة والجاذبة13
جاذبة وحاضنات أطفال ومواصات ومواقف مناسبة ونوادي ومناطق رياضية للمنسوبين
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مبادرات وكالة الجامعة لابتكار وريادة األعمال

وصفهارقمهااسم المبادرةم

استثمار مقار الجامعة داخل مكة المكرمة واالستاد الرياضي وإنشاء مدارس عالمية ورياض أطفال جامعة أم القرىم  1االستثمار في أصول الجامعة1

االستثمار في المعاهد ومكتبة الجامعة والمراكز البحثية والمعامل المتوفرة في الجامعةم  2االستثمار في المصادر العلمية2

تخصيص بعض الخدمات المقدمة من مستشفى األسنان والمستشفى الجامعي والمختبرات العلمية والعيادات التخصصيةم  5الخدمات الطبية المدفوعة3

انشاء أوقاف تابعة للجامعةم  6أوقاف الجامعة 4

انشاء كيان متكامل لتقديم الخدمات االستشارية والتطويرية والمهنية المعتمدة والمتخصصة بمفهوم القطاع الخاصم 7واحة ام القرى لاستشارات 5

تحفيز رؤوس األموال الجريئة لاستثمار في الشركات الناشئة وحاضنات األعمالم  8االستثمار الجريء في وادي مكة6

انشاء مكتب لنشر ومتابعة وتنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعةم 39مكتب ادارة االستراتيجية7

انشاء المعامل المتخصصة لابتكار وريادة األعمال لتوجيه ودعم تحول االبتكار وتطوير األبحاث الى مشاريع ريادية تدعم االقتصاد المعرفيم  64منظومة األبحاث المبتكرة8

إنشاء منظومة ومركز لحماية الملكية الفكرية لألبحاث المبتكرة والمتعددة التخصصات لتحقيق مخرجات ريادية مبتكرةم  65الملكية الفكرية9

10)UQU Think Tank ( تشكيل فريق من المفكرين والمستشارين من الجامعة لحل المشاكل المجتمعية واستشراف المستقبل لتطوير المنطقةم  66مفكرون
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الملحق
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1- )ملحق قائمة فريق صياغة الخطة االستراتيجية- فريق تمكين(
فريق تمكين: المرحلة األولى

ماحظةمقرهااالدارةاالسم الثاثيم

رئيسًاجامعة أم القرىكلية الطبد. أيمن خالد جوهرجي1

نائب الرئيسجامعة أم القرىكلية التربية د. محمد جعفر ثابت2

جامعة الملك عبد كلية الهندسةأ.د / رضا محمد سعيد عبد العال3
مستشارًاالعزيز

مستشارًاجدةمكتب جاهزية األعمال لاستشاراتد. هاني محمد الخضري4

عضوًاجامعة أم القرىكلية التربيةأ.د/ هاشم أحمد الصمداني5

عضوًاجامعة أم القرىكلية الهندسة والعمارة اإلساميةد. إيهاب عبد الرحيم مليباري6

عضوًاجامعة أم القرىكلية التربيةد. ذياب عايض المالكي7

عضوًاجامعة أم القرىكلية الحاسب اآللي ونظم المعلوماتد. عاطف منصور الحجيلي8

عضوًاجامعة أم القرىكلية اللغة العربية وآدابها د. هنادي محمد بحيري9

عضوًاجامعة أم القرىكلية العلوم التطبيقية د. أمينة نائف األحمدي10

عضوًاجامعة أم القرىكلية الحاسب اآللي ونظم المعلوماتد. تهاني محمد السبيت11

عضوًاجامعة أم القرىكلية التربية د. زينب محمد الخضر القاضي12

عضوًاجامعة أم القرىكلية التربية د. سمية عزت شرف13

عضوًاجامعة أم القرىكلية العلوم االجتماعيةد. سوزان محمود برديس14

عضوًاجامعة أم القرىكلية التمريضد. فاطمة جبر السلمي15

عضوًاجامعة أم القرىكلية الحاسب اآللي ونظم المعلوماتد. هناء عبد الرحيم يماني16

مشروع صياغة الخطة االستراتيجية م. هيثم سامي ابو علي17
مدير المشروعجامعة أم القرىللجامعة

سكرتارية اللجنةجامعة أم القرىكلية التمريضسامية عبد الهادي منكابو18

مصمم التقارير جامعة أم القرىكلية إدارة األعماليوسف محمد هوساوي19
والعروض

كلية العلوم االقتصادية و المالية يحيى محمد مدربا20
منسق ورش العملجامعة أم القرىاالسامية

منسق الضيافةجامعة أم القرىكلية التمريضعبد الستار الصياد21
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فريق تمكين : المرحلة الثانية

ماحظةمقرهااالدارةاالسمم

رئيسًاجامعة أم القرىكلية الطبد. أيمن خالد جوهرجي1

نائب الرئيسجامعة أم القرىكلية التربية د. محمد جعفر ثابت2

جامعة الملك عبد كلية الهندسةأ.د / رضا محمد سعيد عبد العال3
مستشارًاالعزيز

مستشارًاجدةمكتب جاهزية األعمال لاستشاراتد. هاني محمد الخضري4

عضوًاجامعة أم القرىكلية الهندسة والعمارة اإلساميةد. إيهاب عبد الرحيم مليباري5

عضوًاجامعة أم القرىكلية التربيةد. ذياب عايض المالكي6

عضوًاجامعة أم القرىكلية الحاسب اآللي ونظم المعلوماتد. طارق أمين كشميري7

عضوًاجامعة أم القرىكلية الحاسب اآللي ونظم المعلوماتد. عاطف منصور الحجيلي8

عضوًاجامعة أم القرىكلية العلوم التطبيقيةد. أمينة نائف األحمدي9

عضوًاجامعة أم القرىكلية الحاسب اآللي ونظم المعلوماتد. تهاني محمد السبيت10

عضوًاجامعة أم القرىكلية التربيةد. زينب محمد الخضر القاضي11

عضوًاجامعة أم القرىكلية التربية د. سمية عزت شرف12

عضوًاجامعة أم القرىكلية العلوم االجتماعيةد. سوزان محمود برديس13

عضوًاجامعة أم القرىكلية التمريضد. فاطمة جبر السلمي14

عضوًاجامعة أم القرىكلية الحاسب اآللي ونظم المعلوماتد. هناء عبد الرحيم يماني15

مشروع صياغة الخطة االستراتيجية م. هيثم سامي ابو علي16
مدير المشروعجامعة أم القرىللجامعة

سكرتارية اللجنةجامعة أم القرىكلية التمريضأ/ سامية عبد الهادي منكابو17

منسق باللجنةجامعة أم القرىكلية التمريضأ/ فيصل عبد العزيز بخش18

مصمم التقارير جامعة أم القرىكلية إدارة األعمالأ/ يوسف محمد هوساوي19
والعروض

منسق ورش العملجامعة أم القرىكلية العلوم االقتصادية والمالية االساميةأ/ يحيى محمد مدربا20
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2- )ملحق الصور(  

   أواًل : الزيارات الميدانية داخل الجامعة

زيارة وكيل الجامعة للتطوير وريادة األعمالزيارة وكيل الجامعةتدشين مشروع صياغة الخطة االستراتيجيةتدشين مشروع صياغة الخطة االستراتيجية

زيارة مدير إدارة المشاريع بالجامعة زيارة وكيل الجامعة للفروع زيارة وكيل الجامعة للدرسات العليا والبحث 
العلمي

زيارة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
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ثانيا: الزيارات الميدانية خارج الجامعة

زيارة غرفة مكة التجاريةزيارة غرفة مكة التجاريةزيارة كلية البترجي بجدة
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ثالثا: صور من اجتماعات اللجنة بالمرحلتين 
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رابعا: صور من ورشة العمل األولى للمستفيدين من داخل الجامعة

)معًا من أجل التمكين( 
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خامسا: صور من ورشة العمل الثانية للمستفيدين من خارج الجامعة 

)جامعة أم القرى . آفاق وتطلعات(
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سادسا : صور من ورشة العمل الثالثة لقادة الجامعة 

) تمكين 2023 مسارات ومبادرات تحاكي المستقبل(
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3- )ملحق الملف اإلعالمي( المرحلة األولى:

م
التاريخ

اسم الصحيفةعنوان الخبر
هجرية

واس مدير جامعة  أم القرى يدشن كتابة الخطة االستراتيجية 1439/11/8 1
عكاظ مدير جامعة أم القرى يدشن كتابة الخطة االستراتيجية 1439/11/8 2
مكة االن مدير جامعة ام القرى يدشن كتابة الخطة االستراتيجية 1439/11/8 3
االقتصادي مدير جامعة أم القرى يدشن كتابة الخطة االستراتيجية 1439/11/8 4
msnمدير جامعة أم القرى يدشن كتابة الخطة االستراتيجية 1439/11/8 5

الجزيرة اون الين مدير جامعة ام القرى يدشن كتابة الخطة االستراتيجية 1439/11/8 6
سبقمدير جامعة ام القرى يدشن كتابة الخطة االستراتيجية1439/11/8 7
واس  وكيل جامعة أم القرى للفروع يبحث استراتيجية الجامعة التوسعية في االستثمار بأصولها1439/11/19هـ 8
سبقوكيل جامعة أم القرى: نسعى للتوسع في االستثمار باألصول العقارية1439/11/19 هـ 9
عكاظ وكيل جامعة أم القرى: نسعى للتوسع في االستثمار باألصول العقارية1439/11/19هـ10
الوسيط وكيل جامعة أم القرى: نسعى للتوسع في الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة باألصول العقارية1439/11/19هـ 11
االفق نيوز وكيل جامعة أم القرى: نسعى للتوسع في االستثمار باألصول العقارية1439/11/19هـ 12
مواطن فريق خطة تمكين بجامعة أم القرى يناقش االعتماد األكاديمي والمهني واالقتصاد المعرفي واالبتكار1439/11/18هـ 13
بوابة رؤى فريق خطة تمكين بجامعة أم القرى يناقش االعتماد األكاديمي والمهني واالقتصاد المعرفي واالبتكار1439/11/18هـ14
واس فريق خطة تمكين بجامعة أم القرى يناقش االعتماد األكاديمي والمهني واالقتصاد المعرفي واالبتكار1439/11/18هـ 15
التعليم االلكترونية فريق خطة تمكين بجامعة أم القرى يناقش االعتماد األكاديمي والمهني واالقتصاد المعرفي واالبتكار1439/11/18هـ 16
سبق إدارة جامعة أم القرى: نسعى الستكمال مدينة الطالبات1439/11/21هـ 17
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م
التاريخ

اسم الصحيفةعنوان الخبر
هجرية

المدينة بحث التطوير المهني وتعزيز االقتصاد المعرفي بـ”أم القرى”1439/11/21هـ 18
الجزيرة اون الينجامعة أم القرى تبحث مواءمة التخصصات لسوق العمل1439/11/21هـ 19
االحداث نيوز الحازمي: 7 مشاريع يجري استكمالها بـ أم القرى1439/11/23هـ 20
الواقع اون الين جامعة أم القرى تناقش البرامج األكاديمية المتوافقة مع رؤية المملكة 1439/11/182030هـ 21
السعودية 360وكيل جامعة أم القرى: نسعى للتوسع في االستثمار باألصول العقارية1439/11/19هـ 22
أخبار السعودية بحث التطوير المهني وتعزيز االقتصاد المعرفي بـ”أم القرى1439/11/19هـ 23
البلد نيوز وكيل جامعة أم القرى: نسعى للتوسع في االستثمار باألصول العقارية1439/11/19هـ 23
نجوم مصرية جامعة أم القرى تعقد اجتماعًا لمناقشة األهداف الخاصة بالخطة االستراتيجية 1439/11/10202هـ 24
الوطنتدشين الخطة اإلستراتيجية لجامعة أم القرى1439/11/10هـ 25
غاية االلكترونية وكيل جامعة أم القرى يبحث استراتيجية الجامعة التوسعية في االستثمار بأصولها العقارية1439/11/19هـ26
المنبر االلكترونية مدير جامعة أم القرى يدشن مشروع كتابة الخطة االستراتيجية للجامعة1439/11/8هـ 27
الدولجية االلكترونية الحازمي: 7 مشاريع يجري استكمالها بـ»أم القرى«1439/11/19هـ 28
عكاظ الحازمي: 7 مشاريع يجري استكمالها بـ»أم القرى«1439/11/22هـ 29
واس فريق خطة جامعة أم القرى االستراتيجية “تمكين” يناقش التوجهات الجديدة للبرامج التعليمية1439/11/17هـ 30
سبقجامعة أم القرى تناقش البرامج األكاديمية المتوافقة مع رؤية المملكة 1439/11/172030هـ 31
غاية إدارة جامعة أم القرى: نسعى الستكمال مدينة الطالبات1439/11/22هـ32
عكاظ الحازمي: 7 مشاريع يجري استكمالها ب»أم القرى«2018/8/4م 33
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المرحلة الثانية:

استئناف االجتماعات الدورية لفريق خطة »تمكين 
االستراتيجية في جامعة أم القرى” / واس

100 مسؤول من 50 جهة حكومية وأهلية مناقشة 
خمسية أم القرى المستقبلية في تطوير الخدمات 

الجامعية / التميز

أم القرى تدشن مبنى العلوم التطبيقية وتعقد 
اتفاقية مع “كافل/ مكة

ورشة »تمكين 2023« توصي بدعم بنية »أم 
القرى« لتصبح »منظمة ذكية” / المدينة

أم القرى تعتمد 6 برامج أكاديمية مع هيئة 
تقويم التعليم / مكة

” تمكين” تستعرض جهوده بتحقيق أهداف 
رؤية المملكة 2030 بجامعة أم القرى / ميسن

إستئناف اإلجتماعات الدورية لفريق خطة “تمكين 
اإلستراتيجية” / روى

استئناف االجتماعات الدورية لفريق خطة “تمكين 
االستراتيجية / مكة االن

مًعا من أجل التمكين” ورشة عمل ترسم 
مستقبل جامعة أم القرى / سبق

إدراج الصينية واللغات الدارجة في )الحج والعمرة( 
ضمن متطلبات أم القرى/ عين الوطن

تدريب 1200 من منسوبي جامعة أم القرى على 
صياغة خطة الجامعة االستراتيجية “تمكين 2023 

واس

14 محورًا تضع »أم القرى« على طريق الجامعات 
العالمية / عكاظ

14 محورا لتمكين مبادرات مستقبل جامعة أم القرى 
صحيفة صدى

ورشة العمل تناقش األهداف االستراتيجية 
بجامعة أم القرى / مكة 

14 محورا لتمكين مبادرات مستقبل جامعة 
أم القرى / المدينة

جامعة أم القرى تناقش الخمسية المستقبلية
واس

ورشة »تمكين 2023« توصي بدعم بنية »أم القرى« لتصبح 
»منظمة ذكية”/ المدينة
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القــرى   أم  لجامعــة  االســتراتيجية  الخطــة 
هـــ  )1445-1441( )تمكيــن( 


