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ــة االســتقرار  ــم مرحل ــو، ث ــة النم ــم مرحل ــة التأســيس، ث ــدًءا مبرحل ــددة، ب ــرى مبراحــل متع ــة أم الق ــرت جامع م
ــا  ــت جامعتن ــة أصبح ــة والعاملي ــة واالقليمي ــات املحلي ــن الجامع ــادة ب ــة الح ــوء املنافس ــا ويف ض ــي بعده ، والت
العريقــة أمــام خياريــن؛ أولهــام التجديــد، وبالتــايل مواصلــة النمــو واالرتقــاء، وثانيهــام الثبــات عــى الوضــع القائــم، 

وبالتــايل تبــدأ باالنحــدار لضعــف قدرتهــا عــى املنافســة.
       فالتحديــات التــي تواجــه الجامعــة كبــرية، وهنــاك ضعــف يف مواجهتهــا، والحلــول التــي توضــع ملواجهتهــا - إن 

وجــدت - جزئيــة وفرديــة ولحظيــة، ومحــدودة وبســيطة، وغــري مرتبطــة بخطــة واضحــة. 
        وجديــر بالذكــر أن ايجابيــات الجامعــة كثــرية منهــا: أنهــا متلــك املــوارد، واإلمكانــات، واملعلومــات، والخــرات، 
ــة والتطبيــق، بــن مــا نعلــم ومــا  ــة بــن النظري ــاً منافســاً،  وأمــا مــن ســلبياتها: الفجــوة املتنامي وموقعــاً جغرافي

نعمــل، بــن أقوالنــا وأفعالنــا، بــن مــا منلــك ومــا نســتخدم.
       ان أحــد الحلــول املهمــة للتغلــب عــى تلــك التحديــات واالســتثامر األمثــل لإليجابيــات يكمــن يف بنــاء نظــام 
اســرتاتيجي معــد وفــق منهجيــة محــددة تشــاركية متناغمــة ومتجانســة مــع رشكائنــا يف بلــورة ركائــز رؤيــة اململكــة 
العربيــة الســعودية 2030، وتتســم بالوضــوح والشــمولية والتكامليــة ومعممــة عــى الجميــع تتــم عليهــا عمليــات 

املراجعــة والتقويــم بصــورة مســتمرة. 
ــر  ــم لتطوي ــط االســرتاتيجي كمســار عمــل أســايس ومه ــة التخطي ــد عــى أهمي ــب للتأكي ــأيت هــذا الكتي         وي
الجامعــة والنهــوض بهــا، ويجســد أحــد جهــود الجامعــة الجــادة يف وضــع إطــار عمــل للتخطيــط االســرتاتيجي يف 
الجامعــة ويجــدر بنــا أن نذكــر منهــا تشــكيل اللجنــة العليــا للتخطيــط االســرتاتيجي يف الجامعــة، والرامــج التدريبية 
املقدمــة ملنســوبيها يف مجــاالت التخطيــط والتنفيــذ االســرتاتيجي، وكذلــك انشــاء وحــدة للتخطيــط االســرتاتيجي 
ميكــن مــن خاللهــا تســهيل ومتابعــة مهمــة فــرق العمــل يف الجامعــة والكليــات واألقســام  والوحــدات يف مجــال 

التخطيــط االســرتاتيجي ووضــع عملهــم يف املســار الصحيــح. 

تقديم

وكيل الجامعة للتطوير وريادة األعامل
د. هاين بن عثامن غازي





مقدمة في التخطيط االستراتيجي
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تعريف التخطيط االسرتاتيجي 

كلمة االسرتاتيجية كلمة يونانية من أصل عسكري وتعني: إدارة الجيش أو الجرنال. 

والتخطيط االسرتاتيجي هو دراسة الواقع بكل أبعاده ومظاهره، من قوة وضعف وتحديات وفرص، ورسم 

رؤى وأهداف مستقبلية بناًء عى ذلك، ثم وضع برامج عملية تساعد عى االنتقال إىل املستقبل املنشود.

وعادة يتم تعريف التخطيط باإلجابة عى ثالث أسئلة رئيسية وهي:

أين نحن كمؤسسة اآلن ؟

أين نريد كمؤسسة أن نصل ؟
كيف نصل كمؤسسة إىل ما نريد؟

(Definition of strategic planning)
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1

2

    وضوح الرؤية وتحديد األهداف التي ترغب املؤسسة الوصول اليها.

3

4

5

6

    االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات املادية والبرشية.

    تحديد األولويات مبا يتفق مع االحتياجات.

     تحقيق التكامل والتنسيق بن الجهات املختلفة داخل املؤسسة.

     السيطرة عى مشاكل التنفيذ وتحقيق الرقابة واملتابعة لسري العمل بالشكل املريض. 

     تخفيض املخاطر املتوقعة مام يساعد عى تحقيق األمن النفيس للمؤسسة والعاملن فيها.

للتخطيط االسرتاتيجي أهمية كرى يف معرفة واقع املؤسسة ثم تحديد رؤيتها للمستقبل مام يساهم يف:

(Strategic planning importance)أهمية التخطيط االسرتاتيجي
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الخطط االسرتاتيجية

 )أهداف اسرتاتيجية(

فرتتها : 5 سنوات فأكرث 

مداها: طويلة املدى

املسؤول عنها: اإلدارة العليا

الخطط التكتيكية 

)أهداف تكتيكية( 

فرتتها : 3 - 5 سنوات 

مداها: متوسطة املدى

املسؤول عنها: اإلدارة الوسطى

الخطط التنفيذية 

)أهداف تنفيذية(

فرتتها : سنة واحدة أو أقل 

مداها: قصرية املدى

املسؤول عنها: اإلدارة التنفيذية

(planning types)أنواع التخطيط

تتشكل عملية التخطيط من ثالثة أنواع من الخطط:
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( Steiner model)منوذج ستيرن

6 مراحل تبدأ من التخطيط للتخطيط وتنتهي 

بالتقويم واملراجعة.

(Goodstein)منوذج جودستني

8 مراحل تبدأ من تحديد القيم وتنتهي 

بالتنفيذ.

(Kaufman)منوذج كوفامن 

3 مراحل الرؤية والتخطيط والتطبيق.

(Foog)منوذج فوغ 

5 مراحل تبدأ بقاعدة التخطيط وتنتهي 

باملراجعة والتغذية الراجعة.

(Ford)منوذج فورد 

3 مراحل الحارض والتخطيط واملستقبل.

(Bryson)منوذج برايسون 

10 مراحل تبدأ من اإلعداد وتنتهي بالتقييم.

(Strategic planning models)مناذج التخطيط االسرتاتيجي



خطوات التخطيط االستراتيجي

خطوات التخطيط االسرتاتيجي
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1

2

3

4

56

7

8

9

10 التخطيط للتخطيط

تحليل املؤسسة

اختيار

 االسرتاتيجية

صياغة االسرتاتيجية

اختيار مؤرشات األداء الرئيسيةصياغة هوية املؤسسة

الخطط التنفيذية

الخطط البديلة

التنفيذ عىل
 املستوى االسرتاتيجي

التقييم واملتابعة واملراجعة

(Strategic planning steps)خطوات التخطيط االسرتاتيجي

لــي تتــم عمليــة التخطيــط االســرتاتيجي بطريقــة صحيحــة فيجــب القيــام بعــدة خطــوات لــي نصــل يف النهايــة اىل 

خطــة اســرتاتيجية محكمــة , والخطــوات كــام أوضحنــا ســابقاً تختلــف مــن منــوذج ألخــر , والخطــوات الرئيســية التــي 

عــادة تشــرتك فيهــا معظــم النــامذج االســرتاتيجية موضحــة كالتــايل:
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وة 
خلط

ا
وىل

األ

1 التخطيط للتخطيط (Planning for planning)

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

ويتم يف هذه الخطوة اإلعداد والتحضري والتخطيط لعملية التخطيط االسرتاتيجي , وعادة يتم فيها التايل:

دعم اإلدارة العليا : التأكد من التزام اإلدارة العليا بدعم عملية التخطيط.

ــق  ــراد فري ــدد أف ــادًة ع ــون ع ــط االســرتاتيجي ويتك ــالً يف التخطي ــق شــخصاً مؤه ــود الفري ــط : يق ــق التخطي ــار فري اختي
ــة وإدارة املعلومــات، وآخــراً مختصــاً يف دراســة  ــط الرئيــيس مــن 15 شــخصاً مــن ضمنهــم شــخصاً مؤهــالً يف تقني التخطي
الجــدوى ووضــع امليزانيــات، وآخــراً مؤهــال يف إدارة املــوارد البرشيــة، وآخــراً مؤهــال يف التســويق وآخــراً مــن أربــاب العمــل 
وآخــراً مــن التشــغيل، مــع رضورة أن يكــون جميــع أعضــاء الفريــق ميلكــون مقومــات املخطــط االســرتاتيجي وهــي املعلومات 

واملهــارات التــي ذكرناهــا ســابقاً.
ــل  ــه االجتامعــات الخاصــة بالخطــة وعمــل التحالي ــذي ســتتم في ــم اإلتفــاق عــى املــكان ال ــار املــكان املناســب : يت اختي

ــا. ــا إذ ســيكون املــكان داخــل املؤسســة أم خارجه ــد م ــاب العمــل وتحدي ــة أرب ــة ومقابل املطلوب

تحديــد املــدة الكافيــة : يتــم اإلتفــاق عــى املــدة الزمنيــة الكافيــة لوضــع الخطــة االســرتاتيجية وعــادة مــا تــرتاوح املــدة 
الزمنيــة مــا بــن 3 اىل 6 أشــهر.

تدريــب الفريــق : يجــب أن يتــم تدريــب الفريــق الــذي ســيقوم بالخطــة عــى مبــادئ وأساســيات التخطيــط االســرتاتيجي   
وأن يتــم التأكــد مــن توفــر املعلومــات واملهــارات الالزمــة للتخطيــط لــدى الفريــق املخطــط.  

تحديــد طريقــة عمــل الفريــق : يجــب اإلتفــاق عــى آليــة لعمــل الفريــق وعــدد اجتامعاتهــم واملراحــل التــي ســتمر بهــا 
عمليــة الخطــة ومتــى ســيتم تســليم كل مرحلــة اىل اإلدارة العليــا يف املؤسســة. وكذلــك يتــم اإلتفــاق عــى مكافــأة أعضــاء 
فريــق التخطيــط ومــن املفضــل بــأن يتــم رصف مكافــأة مقطوعــة للمهمــة ككل وليــس بنــاًءا عــى عــدد اجتامعــات الفريــق.

ــن  ــة م ــل لجن ــط مث ــة بالتخطي ــم تشــكيل اللجــان املتعلق ــة : يت ــط وتشــكيل اللجــان املطلوب ــع مســئوليات التخطي توزي
أربــاب العمــل ولجنــة للتنفيــذ وغريهــا ويتــم االتفــاق عــى مســؤوليات اللجــان بشــكل عــام ومســؤولية فريــق التخطيــط 

بشــكل خــاص وكل فــرد فيــه بشــكل مفصــل ودقيــق.  
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خلطوة 
ا

2 حتليل املؤسسةالثانية

ويتــم يف هــذه الخطــوة تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمؤسســة وهنــاك تحاليــل مختلفــة يتــم اختيارهــا مــن قبــل فريــق 

التخطيــط بنــاًءا عــى منــوذج التخطيــط الــذي تــم اختيــاره وكذلــك عــى حســب حاجــة املؤسســة، ومــن أشــهر هــذه التحاليــل:

(Organization scanning)

تحليل العوامل السياسية التي تتعلق 

باملؤسسة وقد تؤثر عليها مثل عملية 

االستقرار السيايس ونحوها

Political السياسية

Socio-cultural االجتامعية الثقافية

Economical االقتصادية

Legal القانونية

Technological التقنية

Environmental البيئية

تحليل العوامل االقتصادية التي تتعلق 

باملؤسسة وقد تؤثر عليها مثل سعر النفط 

ووضع البلد االقتصادي.
تحليل العوامل الثقافية االجتامعية التي 

تتعلق باملؤسسة وتؤثر عليها كالنمو السكاين 

ورشيحة املجتمع الحايل.

تحليل العوامل القانونية التي تتعلق باملؤسسة 

وقد تؤثر عليها مثل قوانن التوظيف يف البلد 

ومنح التأشريات وتوظيف غري املواطنن.

تحليل العوامل التقنية التي تتعلق باملؤسسة 

وقد تؤثر عليها مثل توفر اإلنرتنت ووسائل 

التواصل االجتامعي وأجهزة وبرامج الحاسوب.

تحليل العوامل البيئية التي تتعلق باملؤسسة 

وقد تؤثر عليها مثل الطقس واألجواء واملظاهر 

البيئية الطبيعية واملكان الجغرايف للمؤسسة.

)P
ES

TL
E)

ل  
ست

 بي
يل

حل
ت
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وة 
خلط

ا
نية

الثا  حتليل املؤسسة
 2

(Organization scanning)

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

مواطن القوى

مثل:

أعضاء مؤسسة أكفاء

ميزانية كافية

سمعة ممتازة
Strengths

مواطن الضعف
مثل:

بنية تحتية متهالكة
ضعف االدارة،
 تقنية قدمية

Weaknesses

مواطن التهديد

مثل:

منتجات بديلة

منافسن جدد

لوائح وترشيعات جديدة

Th
re

at
s

O
pportunities

مواطن الفرص

مثل:

أسواق جديدة ممكنة

منافسن ضعفاء بالسوق

ادخال تقنيات جديدة )S
W

O
T)

ت 
سوا

ل 
حلي

ت
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خلطوة 
ا

(Organization scanning)2 حتليل املؤسسةالثانية

)S
ta

ke
ho

ld
er

s a
na

ly
sis

 n
ee

ds
)  

ن 
دي

في
ست

لم
ت ا

جا
تيا

اح
ل 

حلي
ت يتم تحديد وتحليل احتياجات املستفيدين داخليا )منسويب املؤسسة( وخارجيا )أرباب العمل( وعادة يتم صياغة جدول 

خاص لكل مستفيد بحيث يتم تحديد ما الذي يطلبه املستفيد منا كمؤسسة وماذا نطلب نحن من املستفيد كمؤسسة. 

ويوضح الجدوالن التالين مثالن عى تحديد املستفيدين وتحليل مستفيد منهم:

املستفيدين خارجيااملستفيدين داخليا

وزارة الصحة )املستشفيات , املراكز الصحية , الصيدليات( الطلبة يف الكلية 

القطاع الصحي  الخاص  أعضاء هيئة التدريس يف الكلية 

املجتمع املوظفن واإلدارين واالخصائين والفنين بالكلية 

كليات مامثلة أخرى خارج الجامعةإدارة الجامعة

الهالل األحمر السعوديالكليات والعامدات األخرى داخل الجامعة 

احتياجات الطلبة من الكلية احتياجات الكلية من الطلبة 

توفري بيئة تعليمية مناسبة التقيد بأنظمة ولوائح الجامعة والكلية 

إحرتام حقوق الطلبة والعدل واملساواة فيام بينهم اإلنتامء والوالء للكلية 

مكافأة ورعاية املجتهدين واملتميزين من الطلبة االستفادة املثى من التسهيالت والتجهيزات املوجودة يف الكلية 

توفري أنشطة ال صفية يف مجاالت التنمية املستدامة الحفاظ عى مقتنيات الكلية من أجهزة وأدوات ومرافق تعليمية

تجهيز الكلية ببنية تحتية تخدم البيئة التعليمية متثيل الكلية بشكل مرشف 

تحديد املستفيدين إلحدى الكليات الطبية يف الجامعة

تحليل احتياجات الطلبة من  الكلية 
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وة 
خلط

ا
لثة

الثا 3 أمناط االسرتاتيجية (Strategy Patterns)

1

2

اسرتاتيجية االستقرار عى الوضع القائم.

3

اسرتاتيجية النمو والتوسع وقد يكون النمو عن طريق الرتكيز أو عن طريق التنويع 

اسرتاتيجية االنكامش وقد يكون االنكامش عن طريق إعادة الهيكلة أو عن طريق 

التحول لنشاط آخر أو البيع والتصفية والتخلص. 

تــأيت هــذه الخطــوة بعــد إجــراء تحاليــل املؤسســة ويتــم فيهــا  اختيــار منــط اســرتاتيجية املؤسســة أو البدائــل 

االســرتاتيجية التــي ســيتم بنــاء الخطــة االســرتاتيجية عليهــا , وعــى حســب مــا يتــم اســتخالصه مــن تحليــل 

املؤسســة فيمكــن أن تكــون اســرتاتيجية املؤسســة واحــدة أو خليطــا مــن االســرتاتيجيات التاليــة:
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(Organization identity formulation)
خلطوة 

ا

4 صياغة هوية املؤسسةالرابعة

ــه وموجــودة يف كل منــاذج التخطيــط  ــا مهــام في ــل ركن ــر مــن أهــم خطــوات التخطيــط االســرتاتيجي ب وهــذه الخطــوة تعت

االســرتاتيجي املختلفــة، ويتــم يف هــذه الخطــوة صياغــة هويــة املؤسســة ونقصــد بذلــك قيــم ورســالة ورؤيــة املؤسســة. ويراعــى 

يف صياغــة عنــارص هويــة املؤسســة أن تحقــق املامرســات الجيــدة يف وثيقــة معايــري االعتــامد األكادميــي والصــادرة عــن املركــز 

الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي )NCAAA( ويف الصفحــات القادمــة ســنوضح معنــى كل عنــر مــن عنــارص هويــة 

املؤسســة الثالثــة: القيــم والرســالة والرؤيــة.

ــارش  ــا بشــكل مب ــن إرتباطه ــد م ــذا فالب ــا ول ــات الرئيســية الخاصــة بشــخصية املؤسســة وهويته ــم املؤسســية املواصف ــل القي متث

ــة. ــم العام ــتخدام القي ــب اس ــرتاتيجية وتجن ــة االس بالرؤي

وتعتــر القيــم املؤسســية مظلــة جامعــة ملنظومــة املبــادئ والســلوكيات واملامرســات االحرتافيــة الواجــب تبنيهــا مــن قبــل املؤسســة 

وتتشــكل يف ثــالث مســتويات رئيســية:

القيم

1

2

مستوى الفرد: ويشمل تحديد القيم املؤسسية التي البد أن يتمتع بها كل فرد يف املؤسسة.

3

مستوى املجموعة: ويشمل تحديد القيم املؤسسية التي يجب أن تتمتع بها كافة الوحدات اإلدارية يف املؤسسة.

مستوى املؤسسة: ويشمل تحديد القيم املؤسسية التي ترغب املؤسسة أن تعرف بها لدى األطراف الخارجية 

) املستفيد، الداعم، القطاعن الحكومي والخاص(.
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لراب
ا

4 صياغة هوية املؤسسة (Organization identity formulation)

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

من أمثلة القيم املتعارف عليها للمؤسسات:

القيم

املصداقية والشفافية

العمل الجامعي والتعاون والعمل بروح الفريق 

املهنية واالحرتافية

الجودة واإلتقان 

واإلحسان يف العمل

احرتام املنسوبن واملستفيدين العدل واملساواة

األمانة واإلخالص والتضحية 

والوالء واالنتامء

القيم
Core 

Values
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خلطوة 
ا

صياغة هوية املؤسسةالرابعة 4(Organization identity formulation)

الرسالة: 

عبارة تلخص الغاية من املؤسسة وما هي طبيعتها. أي ما هو الهدف األسايس للمؤسسة وأسباب وجودها. وهي عادة تجيب عى 

السؤالن التالين:

؟ماذا نفعل؟من حنن
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وة 
خلط

ا
عة

لراب
ا

4 صياغة هوية املؤسسة (Organization identity formulation)

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

ــع  ــل الجمي ــن قب ــم م ــهلة الفه ــة وس ــون واضح أن تك

وتــأيت مختــرة وقصــرية يســهل تذكرهــا )10-20 كلمــة(.

تذكر مجاالت العمل الرئيسية 

تحتوي عى قيمة اىل 3 قيم من قيم املؤسسة.

ــن املنافســن  ــا م ــن غريه ــز املؤسســة ع ــن متي ــر ع تع

مثــل )األفضــل , األحســن , األكــرث متيــزا , األرسع منــوا(. 

تصــاغ بطريقــة تدفــع الجميــع تبنيها كرســالة للمؤسســة 
وتشــعرهم بفخــر االنتــامء للمؤسســة حــن قراءتها.

تحدد الجمهور الخاص باملؤسسة.

هل مثال الرسالة مخترة 

ويسهل حفظها؟

هل تصف مجال العمل 

الرئييس؟ 

هل فيها من قيمة واحدة 

اىل 3 قيم؟ 

هل فيها متيز عن 

املنافسن؟ 

هل يشعر قارئها بالفخر؟ 

هل تحدد جمهورها 

املستهدف؟ 

مسات صياغة رسالة جيدة
أفضل تعليم يف الشرق 
األوسط يف بيئة خالقة 

وإبداعية
مثال لرسالة جيدة

نعم )9 كلامت فقط(. 

 نعم )التعليم(. 

نعم )األخالق واإلبداع(. 

نعم )أفضل(. 

نعم. 

نعم )الرشق األوسط(. 
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خلطوة 
ا

صياغة هوية املؤسسةالرابعة 4(Organization identity formulation)

الرؤية : 

صــورة ذهنيــة عــن مســتقبل املؤسســة املنشــود. ومتثــل اإلطــار االســرتاتيجي لهويــة املؤسســة والتــي ترغــب يف تحقيقهــا مســتقبال. 

وتتشــكل الرؤيــة االســرتاتيجية مــن العنــارص الرئيســية التاليــة:

امليزة االسرتاتيجيةالدور االسرتاتيجياملوقع االسرتاتيجي

املكانة التي ترغب 

املؤسسة الوصول إليها 

بنهاية زمن الخطة، مثالً 

األول ، الثاين،  إقليمياً، 

دولياً.

املحور الرئييس لعمل 

املؤسسة والذي 

سيساعدها يف تحقيق 

املوقع االسرتاتيجي 

املنشود.

جوانب التميز التي 

ستعمل املؤسسة عى 

بنائها لتنفيذ الدور 

االسرتاتيجي بكفاءة 

واقتدار.
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وة 
خلط

ا
عة

لراب
ا

4 صياغة هوية املؤسسة (Organization identity formulation)

خطوات التخطيط االسرتاتيجيخطوات التخطيط االسرتاتيجي

الرؤية : 

للرؤية الجيدة عدة سامت تتصف بها منها:

تعكس نوايا اسرتاتيجية: 

)إىل أين وليس كيف؟(.

تشكل تحديا وتعطي 

إحساساَ باملصري الواحد.

أصيلة وفريدة ومتيز 

املؤسسة عن قريناتها. 

قفزة إىل األمام ومن 

الحارض إىل املستقبل.

تنطوي عى مغامرة 

من أجل اإلبداع.
لها منظور مستقبيل 

بعيد املدى )طموحة(. 
لها مدة محددة 

)5-20 سنة(.
عمومية و مخترة وسهلة 

الحفظ وواضحة.

امكانية تحققها يف 

ظل اإلمكانات املتاحة 

واملتوقعة يف املستقبل
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خلطوة 
ا

خلامسة
 (Strategy formulation)5 صياغة االسرتاتيجيةا

 تحديد القضايا االسرتاتيجية
املحــاور أو التحديــات أو مجــاالت العمــل االســرتاتيجية الرئيســية التــي تنــوي املؤسســة 

التخطيــط لهــا خــالل مــدة الخطــة ويفضــل أن يــرتاوح عددهــا بــن 5-10 قضايــا.

Identifying the strategic issues أواًل

ثانيًا

ثالثًا

رابعًا

األهداف االسرتاتيجية 
جمــل مــن األهــداف العليــا التــي تصــف القضايــا االســرتاتيجية , وقــد يكــون لــكل قضيــة 

اســرتاتيجية هدفــاً اســرتاتيجياً واحــداً أو أكــرث.

Strategic goals

املبادرات االسرتاتيجية 

تقسم يف بعض الخطط االسرتاتيجية الرامج و املشاريع االسرتاتيجية اىل مبادرات   

  اسرتاتيجية بحيث يسهل أيضا من عملية التخصيص والتنفيذ لها .

Strategic initiatives

الرامج واملشاريع االسرتاتيجية 

تصاغ الرامج واملشاريع بحيث تكون شاملة ومحددة لكل قضية أو هدف 

اسرتاتيجي ويفضل تقليل الرامج وتخصيصها قدر االمكان لي يسهل عملية تنفيذها.

Strategic programs and projects

ويتــم يف هــذه الخطــوة وبنــاًءا عــى مــا تــم يف الخطــوات الســابقة االتفــاق وصياغــة القضايــا واألهــداف 

واملبــادرات والرامــج واملشــاريع االســرتاتيجية للمؤسســة.
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وة 
خلط

ا
سة

خلام
ا

5 (Strategy formulation) صياغة االسرتاتيجية

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

ويتــم االســتفادة مــن خالصــة نتائــج الخطــوة الثانيــة والتــي تــم فيهــا تحليــل املؤسســة يف صياغــة القضايــا االســرتاتيجية 

للمؤسســة وتصنيفهــا حســب العنــارص الرئيســية التاليــة:

1

2

3

4

5

6

القضايا القانونية والترشيعية:

كافــة القضايــا ذات العالقــة بنظــم 

ذات  والقضايــا  املؤسســة  ولوائــح 

القضائيــة.  باألمــور  العالقــة 

املوارد املالية:

كافــة القضايــا ذات العالقة باســتدامة 

املــوارد املاليــة للمؤسســة واملوازنــات 

التقديريــة آليــات التشــغيل والــرف. 
العمالء واملستفيدين:

العالقــة مبعرفــة  القضايــا ذات  كافــة 
احتياجــات وتطلعات املستفيدومســتوى 

ــه.  ــل مع ــة التواص ــه واحرتافي وعي
املخرجات والخدمات:

العالقــة  ذات  القضايــا  كافــة 

باملخرجــات والخدمــات واملواصفــات 

 . جودتهــا  وضــامن  بهــا  الخاصــة 
املوارد البرشية:

كافــة القضايا ذات العالقة باســتقطاب 

ــوبن.  وتأهيل وتحفيز املنس
بيئة العمل:

كافــة القضايــا ذات العالقــة جاهزيــة 

احــرتايف  مبســتوى  التحتيــة  البنــى 

وعــري . 

تحديد القضايا االسرتاتيجية:
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خلطوة 
ا

خلامسة
صياغة االسرتاتيجيةا 5(Strategy formulation) 

7

8

9

10

11

12

تقنية املعلومات:

ــور  ــتوى تط ــا ذات العالقةمبس ــة القضاي كاف

والشــبكات  التقنيــة  واملعــدات  األجهــزة 

والرامــج ووســائل التواصــل اإلجتامعــي. 

العالقات الداخلية:

كافــة القضايــا ذات العالقــة مبنظومــة 

كافــة  اإلداريةبــن  اإلتصــاالت 

عاموديــاً.  أفقيــاً  اإلداريــة  الوحــدات 
العالقات الخارجية:

كافــة القضايــا ذات العالقــة بتواصــل 
الخارجيــة  القطاعــات  مــع  املؤسســة 

والخاصــة.  الحكوميــة 
البنية التحتية:

ــاين  ــة باملب ــا ذات العالق ــة القضاي كاف

ــدات.  ــاريع واملع النظام اإلداري املؤسيس:واملش

كافــة القضايــا ذات العالقــة بنظــم العمــل 

املؤســيس مــن هيــاكل تنظيميــة وتوصيــف 

للمهــام الوظيفيــة والعمليــات التشــغيلية. 

الصورة الذهنية:

كافــة القضايــا ذات العالقــة بتصميــم 

وإبــراز هويــة املؤسســة للمجتمــع 

ــع.  ــة للمجتم ــا املضاف ــر قيمته وأث
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مثال عى األهداف اإلسرتاتيجية: مثال عى القضايا )املحاور( اإلسرتاتيجية:

الهدف االسرتاتيجي األول: اإلرتقاء بالشؤون األكادميية يف الجامعة 

الهدف االسرتاتيجي الثاين: تنشيط ودفع عجلة البحث العلمي يف 

الجامعة. 

الهدف االسرتاتيجي الثالث: إنشاء منظومة متكاملة لخدمة 

املجتمع. 

الهدف االسرتاتيجي الرابع: تطوير وتحسن البنية التحتية 

للجامعة.

• القضية االسرتاتيجية األوىل: األكادميية. 	

• القضية االسرتاتيجية الثانية: البحث العلمي. 	

• القضية االسرتاتيجية الثالثة: خدمة املجتمع.	

القضية األوىل: األكادميية. 

بالشــؤون األكادمييــة يف  الهــدف اإلســرتاتيجي األول: االرتقــاء 

الجامعــة. وينــدرج تحتهــا عــدداً مــن املشــاريع منهــا:
• هــذا 	 تحــت  وينــدرج  التدريســية.  الهيئــة  أداء  تطويــر 

التاليــة:  املبــادرات  املــرشوع 
مبــادرة تنميــة قــدرات الهيئــة التدريســية يف مجــال التعليــم . 1

كالً حســب تخصصــه. 
التدريــس . 2 هيئــة  وأعضــاء  عضــوات  إســتقطاب  مبــادرة 

الجامعــة.  إىل  لالنضــامم  املتميزيــن 
مبادرة تأهيل املعيدات واملعيدين. . 3

القضية األوىل: األكادميية. 
ــة يف  الهــدف اإلســرتاتيجي األول: االرتقــاء بالشــؤون األكادميي

الجامعــة. 
ويندرج تحتها املشاريع التالية: 
تطوير أداء الهيئة التدريسية. 

تنمية قدرات الطلبة. 

تطوير برامج الجامعة الدراسية .

مثال عى املبادرات اإلسرتاتيجية : مثال عى املشاريع اإلسرتاتيجية:

وة 
خلط

ا
سة

خلام
ا

5 (Strategy formulation) صياغة االسرتاتيجية

خطوات التخطيط االسرتاتيجي
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مــؤرشات األداء هــي مواصفــات وحــاالت ومتغــريات اذا متــت املحافظــة عليهــا مبســتوى معــن تعكــس صــورة مؤسســة ناجحــة , وهــي 

مــؤرشات يتــم قياســها بشــكل دوري للتحقــق مــن مــدى القــرب مــن تحقيــق األهــداف. ومــن أمثلــة مــؤرشات األداء للجامعــة هــي 

عــدد الخريجــن والخريجــات ســنويا وعــدد مــن يجتــاز االختبــارات التصنيفيــة املهنيــة منهــم وعــدد مــن يتوظــف ســنويا منهــم. ويتــم 

وضــع مــؤرشات أداء لــكل مبــادرة وبرنامــج ومــرشوع اســرتاتيجي ويتــم عــادة اســتخالص مــؤرشات األداء الرئيســية والفرعيــة بنــاء عــى 

املقارنــات املرجعيــة التــي يتــم االتفــاق عليهــا يف بدايــة عمليــة التخطيــط.

مثال ملؤشرات األداء إلحدى الكليات:

القضية األوىل: 

األكادميية.

ل:
ألو

ي ا
يج

رتات
إلس

ف ا
هد

ال

ة.
كلي

 ال
يف

ة 
ميي

اد
ألك

ن ا
ؤو

ش
بال

ء 
قا

الرت
 ا

تطوير أداء الهيئة التدريسية.

تنمية قدرات الطلبة. 

تطوير برامج الكلية الدراسية .

إنشاء وحدة االرشاد األكادميي. 

املشاريع

ن. 
دي

عي
وامل

ت 
دا

عي
امل

ل 
هي

 تأ
رة

اد
مب

أب ج 

ن 
زي

مي
ملت

س ا
ري

تد
 ال

ئة
هي

ء 
ضا

أع
 و

ت
ضوا

 ع
ب

طا
تق

إس
رة 

اد
مب

ي. 
طب

 ال
يم

عل
الت

ل 
جا

 م
يف

ة 
سي

ري
تد

 ال
ئة

هي
 ال

ت
درا

 ق
ية

نم
ة ت

در
مبا

املبادرات
 نسبة رضا الطلبة عن أعضاء 

هيئة التدريس. 

عدد أعضاء الهيئة التدريسية 
املشاركن يف دورات تطويرية 

 نسبة مشاركة أعضاء هيئة 

تدريس يف اللجان. 

 عدد أعضاء هيئة التدريس 

املشاركن يف مؤمترات علمية 

عدد الدورات التدريبية

املقدمة ألعضاء هيئة التدريس 

مؤرشات األداء الرئيسية

ال تقل 

عن %70

5 أعضاء 

سنوياً

دورة 

سنوياً

عضوين 

سنوياً

% 100

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

خلطوة 
ا

6 اختيار مؤشرات األداء الرئيسيةالسادسة
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وتعتر من أهم خطوات التخطيط االسرتاتيجي ويتم فيها اآليت:

وة 
خلط

ا
عة

ساب
ال

 اخلطط التنفيذية
7

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

S

M

A

R

T

Specific
محدد

Measurable
ُمقاس

Achievable
ممكن انجازه

Realistic
واقعي

Time bound
مؤقت بالزمن

(Action plans)

تعين املرجعية التنفيذية 

لكل قضية وبرنامج 

ومرشوع ومبادرة 

اسرتاتيجية.

تحديد الفجوة بن الوضع الراهن يف الرنامج أو املرشوع 

أو املبادرة والوضع املنشود ، ثم تحديد الفرتة الزمنية 

لهذا الرنامج أو املرشوع أو املبادرة. 
كتابة اإلجراءات واألهداف 

التنفيذية للوصول اىل الوضع 

املنشود ويجب كتابة األهداف 

)SMART(  بطريقة سامرت

تقسيم العمل 

إىل مراحل زمنية 

رئيسية: )باألشهر(. 

تقسيم كل مرحلة إىل 

مراحل زمنية فرعية: 

)باألسابيع(.  تحديد املهام لفرق 

العمل )األفراد(. 

توزيع 

املسؤوليات. 

التوثيق 

الرسمي للخطة 

التنفيذية.

مراحل إعداد 

الخطة التنفيذية
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خلطوة 
ا

8 اخلطط البديلةالثامنة

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

(Contingency plans)

وهــي خطــط مختــرة لــكل أمــر إحتــامل حدوثــه قليــل ولكــن أثــاره كبــرية لــو حــدث فعــال. ويتــم فيهــا االســتعداد 

إلتخــاذ إجــراءات عمليــة عندمــا تحــدث أحــداث أو ظــروف معينــة. وهــي ليســت مفصلــة كالرئيســية )فقــط عــدة 

ســطور( ويتــم وضــع مــؤرشات لبــدء الخطــة البديلــة مثــال: )إذا حــدث أي مــام يــيل ســيبدأ العمــل بالخطــة البديلــة(.

ويوضح الجدول التايل متى نحتاج أن نضع الخطط البديلة:

اإلحتمال
كبريقليل

ثري
لتأ

ا

يل
موظف يرتك املؤسسة )ال يحتاج خطة بديلة(.قل

مؤسسة مشابهة أخرى تفتح يف البلد )ممكن 

تضع له خطة بديلة ولكن ليس رضوريا(. 

بري
ك

حريق يف املؤسسة تضع له خطة بديلة. 
القائد يرتك املؤسسة )يوضع يف الخطة الرئيسية 

وليس البديلة(.
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وة 
خلط

ا
عة

اس
الت

 التنفيذ الفعال للخطة االسرتاتيجية 
9

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

(Effective implementation of the Strategic Plan)

ويقصــد بهــذه الخطــوة التنفيــذ الفعــيل للخطــة االســرتاتيجية والخطــط التنفيذيــة املنبثقــة عنهــا وهنــاك عــدد 

مــن املفاهيــم املتعلقــة بهــذه الخطــوة وهــي:

1

2

لن تحقق الخطة شيئا اذا ظلت حبيسة األدراج فكثريا من الخطط االسرتاتيجية )تصل النسبة اىل 70%( تصمم وتكتب 

ويف النهاية ال يتم تنفيذها.

3

4

5

6

من املهم أن يتم إيجاد برنامجاً لتوصيل ورشح الخطة مثل إقامة حفل تدشن للخطة حن اكتاملها. 

خطة بجودة جيدة وتنفيذ ممتاز أفضل من خطة بجودة ممتازة وتنفيذ جيد. 

يجب توفر رسالة وقيم ورؤية وأهداف املؤسسة االسرتاتيجية للجميع لإلطالع عليها وتنفيذها وحفظها وتكون معلقة 

يف مداخل املؤسسة وتطبع كلوحات صغرية عى مكاتب منسويب املؤسسة.  

يجب توفري نسخ من الخطة االسرتاتيجية لكل وحدة اسرتاتيجية يف العمل لتسرتشد بها. 

اذا كان العاملون يف املؤسسة يتساءلون دوما هل قرارنا يتطابق مع الخطة فاعلم أن الخطة قد بدأت عمليا.
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خلطوة 
ا

10 املتابعة والتقويم العاشرة

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

)Evaluation & Monitoring)

ويقصد بهذه الخطوة تقويم ومتابعة ومراجعة الخطة بشكل دوري مستمر لإلجابة عى االستفسارات التالية:

ما مدى فعالية وكفاءة العمل؟

ما مدى صحة التوقعات املستقبلية؟ 

هل يحتاج األمر إىل إعادة توزيع املوارد؟ 

هل هناك ثغرات يف املهارات نحتاج معها إىل برنامج تدريبي؟ 

هل نقرتب من تحقيق األهداف وغلق الفجوة؟ 

هل هناك فرص لتحسن الخطة؟ 

هل هناك حاجة إىل إعادة النظر يف األهداف، أو وضع أهداف جديدة؟ 
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أول عمــل نظامــي حــاول تصميــم نظــام لتقييــم األداء يهتــم برتجمــة إســرتاتيجية املنشــأة إىل أهــداف محــددة 

ومقاييــس ومعايــري مســتهدفة ومبــادرات للتحســن املســتمر، كــام أنهــا توحــد جميــع املقاييــس التــي تســتخدمها 

املؤسســة.

احملاور األربعة املكونة لبطاقة األداء املتوازن:
بطاقــة األداء املتــوازن متكــن املؤسســة مــن تقييــم األداء عــى نحــو متكامــل عــن طريــق ربــط األهــداف املتعــددة 

ــة  ــك بهــدف تدعيــم موقفهــا التنافــيس، و يتــم يف البطاقــة ترجمــة رؤي التــي تســعى املؤسســة لتحقيقهــا و ذل

ــم األداء  ــا بتقيي ــوم كل منه ــاد يق ــة أبع ــا يف أربع ــم تبويبه ــس يت املؤسســة و اســرتاتيجياتها إىل أهــداف و مقايي

مــن منظــور مختلــف، فيتــم تقييــم األداء مــن منظــور املســاهمن و العمــالء و العمليــات التشــغيلية الداخليــة و 

التعلــم و النمــو.

وة 
خلط

ا
شرة

لعا
ا

10املتابعة والتقويم 

خطوات التخطيط االسرتاتيجي

)Evaluation & Monitoring(

بطاقة األداء املتوازن 
Balanced Score Card (BSC)
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بطاقة األداء املتوازن 

يتم تصنيف األهداف االسرتاتيجية إىل مجموعات متوازنة ، مرتابطة، موزونة، توزع عى األبعاد 

األربعة لبطاقة األداء املتوازن

خطوات التخطيط االسرتاتيجي



القائد االستراتيجي
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خصائص القائد االسرتاتيجي:

ــد االســرتاتيجي هــو  ــة مســتقبلية. القائ ــاس للتحــرك نحــو رؤي ــري عــى مجموعــة مــن الن ــادة هــي القــدرة عــى التأث القي

ــة  ــة والداخلي ــة الخارجي ــل البيئ ــوم بتحلي ــذي يق ــو ال ــرتاتيجية. وه ــة اإلدارة االس ــوم بعملي ــذي يق ــخص ال الش

ــج بعــد  ــق القــرارات االســرتاتيجية الخاصــة برســالته وسياســاتها ويقــوم ويراقــب النتائ للمؤسســة ويضــع ويطب

ــات  ــل )صف ــارض والعم ــل الح ــه ال يغف ــد( ولكن ــات القائ ــتقبل )صف ــات واملس ــم بالعالق ــرتاتيجي يهت ــد االس ــذ. والقائ التنفي
ــر. ــد واملدي ــات القائ ــن صف ــك يجمــع ب ــو بذل ــر( فه املدي

الواقعية:

أي القدرة عى فهم مغزى األحداث دون التأثر 

بظواهر األمور والتغري يف االتجاهات أو التحفظات.

املرونة:

أي القدرة عى اتخاذ القرارات بالرسعة 

املمكنة دون أن مينعه الخطر املتوقع.

ويتميز القائد االسرتاتيجي عن غريه من املديرين بخاصيتن هام:

1

2
فالقائد االسرتاتيجي ال يعمل بأسلوب اإلداري التقليدي ، بل وفق مفاهيم وأسس العمل بروح الفريق ، فهو يرشك 

اآلخرين يف صياغة األهداف وتطويرها وآلية تنفيذها. فهو الشخص الذي يرى األعامل ككل ويوازن بن االحتياجات 

اآلنية واملستقبلية لألعامل من خالل قرارات نهائية وفعالة.
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1

2

3

4

5

التخطيط االسرتاتيجي وبناء الرؤية املستقبلية

التواصل الفعال وبناء العالقات والتحفيز واإللهام

يجــب عــى القائــد أن يضــع ملؤسســته رؤيــًة مســتقبليًة 

هــذه  لتحقيــق  أتباعــه  ويحــرك  وثاقبــًة  طموحــًة 

ــد  ــات املستحســنة يف القائ ــن الصف ــه م ــام أن ــة ك الرؤي

االســرتاتيجي أن يجيــد التخطيــط االســرتاتيجي أو أن 

ــل. ــى األق ــياته ع ــم أساس يفه

يجــب بنــاء العالقــات التــي تعــود بالنفــع عــى 

ــأن  ــك ب ــاج يف ذل ــا ويحت ــا وخارجي ــته داخلي مؤسس

ميتلــك مهــارات التواصــل الفعــال كمهــارات االســتامع 

وفــن االلقــاء , كــام أن القائــد الفعــال يجــب أن يقــوم 

ــيه  ــن مرؤوس ــن م ــم املتميزي ــز وتكري ــه بتحفي بنفس

ــداً  ــون قائ ــب أن يك ــدا ويج ــك أح ــوض يف ذل وال يف

ــته. ــق مؤسس ــراد فري ــامس يف أف ــث الح ــام يب مله

الوعي الذايت

التأكد من تنفيذ العمل وحل املشاكل املزمنة 
والتفويض والتمكن

التدريب وبناء فريق العمل

نقــاط قوتــه فيســتثمرها ونقــاط ضعفــه  يعــرف  أن 

القائــد  يتعــرف  أن  الــروري  فمــن   ، فيحســنها 

االســرتاتيجي عــى ســلوكياته القياديــة باســتخدام منــوذج 

ديســك )DISC( مثــال وصفاتــه الشــخصية باســتخدام 

منــاذج مثــل هريمــان أو مايــرز.

ــام  ــة مبه ــد جــداوال تنفيذي ــدى القائ يجــب أن يكــون ل

ــا ليتابــع  ومســؤوليات موظفيــه وأن يجتمــع بهــم دوري

ســري وتنفيــذ العمــل كــام أن القائــد االســرتاتيجي ال 

ــل يفــوض وميكــن  يتدخــل يف حــل جميــع املشــكالت ب

ــت  ــك وال يتدخــل إال اذا كان ــام بذل مرؤوســيه مــن القي

ــا. ــع عــن حله ــة وعجــز الجمي املشــكلة مزمن

ــة  ــد االســرتاتيجي الفعــال يخصــص جــزًءا مــن ميزاني القائ

مؤسســته للتدريــب والتطويــر. ومــن صفاتــه القــدرة عــى 

تشــكيل فــرق العمــل بالشــكل األمثــل وعــى حســب 

طبيعــة العمــل وكــام أنــه ميتلــك مهــارة ادارة االجتامعــات 

ــة ومهــارة اتخــاذ القــرار وحــل املشــكالت. بكفــاءة عالي

للقائد االسرتاتيجي أدوارا يجب أن يقوم بها وتتلخص بالتايل:

أدوار القائد االسرتاتيجي
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مقومات املخطط االسرتاتيجي

املخطط االسرتاتيجي يجب أن ميلك املعلومات واملهارات الالزمة وذلك لي يقوم بعملية التخطيط.

املعلومات
)Knowledge(

ويقصد باملعلومات 

املطلوب توفرها لدى 

املخطط االسرتاتيجي

املعرفة التامة والعميقة 

بتفاصيل الواقع 

وخلفياته وظروفه.

القدرة عى وضع 

سيناريوهات مستقبلية.

املعرفة التامة بأولويات 

املؤسسة وقيمها 

ورسالتها وإسرتاتيجياتها.

مهارة التفكري التحلييل 

والتفكري اإلبداعي.

مهارة التوازن النفيس 

والتفكري اإليجايب. 

مهارة التعامل مع 

الغموض وتحمله. 

املهارات الشخصية 
)Skills(

ويقصد باملهارات 

املطلوب توفرها لدى 

املخطط االسرتاتيجي
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مفهوم التفكري االسرتاتيجي

التفكري االسرتاتيجي

اإلدارة االسرتاتيجية

التقييم االسرتاتيجيالتنفيذ االسرتاتيجيالتخطيط االسرتاتيجي
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العالقة بن

 التفكري االسرتاتيجي

 و التخطيط االسرتاتيجي

 عالقة تكاملية التخاذ

 أهداف اسرتاتيجية

التخطيط االسرتاتيجيالتفكري االسرتاتيجي

ــري  ــة غ ــة عقلي ــة ذهني معالج

ــل ــة يف العق ــة قامئ مرئي

عمليــة تحليليــة لرصــد املــوارد 

تحتاجهــا  التــي  واالمكانــات 

األهــداف االســرتاتيجية للوصول 

ــرتاتيجية ــات االس للغاي

منهــج عمــل متكامــل للمســتقبل 

اســرتاتيجية  ينتــج عنــه رؤيــة 

وتوجــه   ، اســرتاتيجي  وادراك 

يف  التفكــري  يتــم  اســرتاتيجي 

إطــاره.

مســار وخطــوات ومراحــل 

ــا ــاء عليه ــرك بن ــم التح يت

ارتباطــا  مرتبطــة  صفــة 

للقائــد  ومالزمــة  وثيقــاً 

االســرتاتيجي واملخطــط 

بــكل  للواقــع  دراســة 

أبعــاده ومظاهــره لرســم 

مســتقبلية وأهــداف  رؤى 

عالقة التفكري االسرتاتيجي بالتخطيط االسرتاتيجي



الموائمة االستراتيجية
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يجب أن تكون جميع املجاالت والجهات املرتبطة بالجامعة سواًءا كانت داخلية أو خارجية 

منسجمة مع بعضها البعض من حيث األهداف االسرتاتيجية والرامج التنفيذية ومؤرشات األداء. ويوضح

 الشكل أدناه الجهات ذات العالقة والتي يجب أن تؤخذ بعن االعتبار عند بناء الخطة األسرتاتيجية للجامعة:

مصادر بناء نظام التخطيط االسرتاتيجي للجامعة
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عالقة اخلطة االسرتاتيجية للجامعة باخلطط االسرتاتيجية 
لعناصر اهليكل التنظيمي للجامعة:

البــد أن تنبثــق الخطــة االســرتاتيجية للكليــات واملعاهــد واملراكــز والعــامدات املســاندة مــن الخطــة االســرتاتيجية 

للجامعــة، وذلــك ليتــم التوائــم والتكامــل فيــام بينهــا ولــي تنفــذ الكليــات ماجــاء يف الخطــة االســرتاتيجية للجامعــة 

وتكــون هــذه الخطــة هــي املظلــة العامــة لجميــع الكليــات األكادمييــة والعــامدات املســاندة و وكاالت الجامعــة

خطة
 الجامعة 
االسرتاتيجية

املستشفى 
الجامعي

املراكز 
واملعاهد 
البحثية

السنة 
التحضريية

الكليات 
الجامعية

الكليات 
الطبية

الكليات 
العلمية 
والهندسية

الكليات 
النظرية 
والرتبوية

الكليات 
الرشعية 
والعربية

العامدات 
املساندة

وكاالت 
الجامعة

الخطط االسرتاتيجية لجميع الجهات البد أن تنبثق من الخطة االسرتاتيجية للجامعة
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دور منسوبي جامعة أم القرى يف التخطيط االسرتاتيجي

الطالب

عضو هيئة املوظف

التدريس

رئيس القسم وكيل الكلية/ 

وكيل العامدة

وكيل الجامعة
عميد الكلية/ 

عميد العامدة

مدير الجامعة

املشاركة يف وضع الخطة االسرتاتيجية �

 املشاركة يف وضع آلية تنفيذها  �

املساهمة يف متابعة تنفيذها �

املشاركة الفاعلة يف عمليات التقويم  �



رؤى و آفاق عليا
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رؤية 
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مجتمع
 حيوي

اقتصاد 
مزدهر

وطن
طموح

قيمه
راسخة

بيئته
عامرة

بنيانه
متن

فرصه
مثمرة

استثامره
فاعل

تنافسيته
جذابة

موقعه
مستغل

حكومته
فاعلة

مواطنه
مسؤول

االهتامم
بسياحة اآلثار

واملتاحف

رشف خدمة
الحجاج

واملعتمرين

رفع إنفاق األرس
عى الثقافة
و الرتفيه

زيادة االهتامم
مبامرسة الرياضة

أفضل مدن
العامل سعودية

متكن
 املجتمع

اهتامم
صحي

زيادة
األعامل

تخفيض
البطالة
إىل %7

رفع نسبة
مشاركة

املرأة بسوق
العمل

موقع
لوجستي 

مميز

رفع قيمة
أصول صندوقنا

االستثامري

تنافسية
عاملية

استثامر
أحنبي لناتج
محيل أفضل

رفع املحتوى
املحيل

للنفط والغاز

زيادة
مساهمة

القطاع الخاص

رفع نسبة
الصادرات

 غري
النفطية

تفاعل الكرتوين
مع املواطن

صدارة عاملية
للحكومة اإللكرتونية

زيادة اإليرادات
غري النفطية

رفع مدخرات
دخل األرس

مليون متطوع
سنويا

مساهمة القطاع
غري الربحي بالناتج

املحيل

أهداف رؤية
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برنامج التحول 
 الوطين 2020

برنامج تنفيذي للمساهمة يف تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية »2030« وإدراك التحديات التي تواجه بعض 

الجهات الحكومية يف تحقيقها ويشارك فيه 24 جهة حكومية ... وذلك من أجل بناء القدرات واإلمكانيات الالزمة 

لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وسائل مبتكرة استخدمها الربنامج ألجل ...

�  
إدراك التحديات

�  
اعتامد أدوات

فعالة للتخطيط

�  
التنفيذ وتقييم

األداء
�  

اقتناص الفرص
�  

تفعيل مشاركة
القطاع الخاص

يساهم الربنامج يف ...

�   
رفع وترية التنسيق

والعمل املشرتك بن 
جميع الجهات

�   
الدفع نحو
التخطيط
املشرتك

�   
نقل الخرات
بن جميع
الجهات

إرشاك

 القطاعن الخاص

 وغري الربحي

يف..

عملية تحديد 
التحديات

ابتكار 
الحلول

املساهمة يف 
املتابعة وتقييم 

األداء

أساليب 
التمويل 
والتنفيذ

ختطيط وتنفيذ ومتابعة 
وحتسني مستمر عرب:

�  
تحديد أهداف

إسرتاتيجية للجهات

�  
ترجمة األهداف

 إىل مبادرات

�  
العمل املشرتك بن 
الجهات لتحقيق 

األهداف
�  

الشفافية
�  

املؤسساتية
�  

الدعم التخصيص
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وزارة التعليم

الرؤية 

تعليم متميز لبناء مجتمع معريف منافس عاملياً.

الرسالة

توفري فرصة التعليم للجميع يف بيئة تعليمية مناسبة يف ضوء السياسة التعليمية 

للمملكة، ورفع جودة مخرجاته ، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع اإلبداع 

واالبتكار، وتنمية الرشاكة املجتمعية، واالرتقاء مبهارات وقدرات منسويب التعليم.  
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بناء شخصية الطالب اإلسالمية والوطنية والفكرية معرفيًّا ومهاريًّا وقيميًا. �

توفري فرص القبول للطلبة لاللتحاق مبراحل التعليم. �

تطوير معايري اختيار املعلم وتأهيله، وتنمية كفاياته التعليمية وتحفيزه. �

رفع الجودة واالرتقاء باملستوى النوعي للتعليم. �

التوسع يف إنشاء املباين واملرافق التعليمية وصيانتها. �

إنتاج البحث العلمي واملعرفة ونرشهام وتوظيفهام، والتوسع يف برامج الدراسات العليا. �

التوسع يف التعليم األهيل لتحقيق أهداف التنمية. �

رفع مستوى مخرجات التعليم مبا يحقق املواءمة مع متطلبات التنمية، واحتياجات املجتمع. �

تطوير البيئة التنظيمية وتفعيل الحوكمة. �

االبتعاث الخارجي للمتميزين للوفاء باحتياجات التنمية ونقل املعرفة. �

التوظيف األمثل لتقنية املعلومات واالتصاالت. �

تنويع مصادر متويل التعليم واالستثامر فيه. �

تعزيز الرشاكات املحلية والدولية. �

� 

تزويد املواطنن باملعارف

 واملهارات ملوامئة احتياجات

سوق العمل

� 

تنمية مهارات الشباب

واالستفادة منها

� 

تحقيق التوازن

يف امليزانية

� 

التوسع يف خصخصة

الخدمات الحكومية

األهداف االسرتاجيية لوزارة التعليم
وزارة التعليم



المالحق
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األكادمييةالقضية األوىل

االرتقاء بالشؤون األكادميية يف الكلية.1الهدف اإلسرتاتيجي

تطوير أداء الهيئة التدريسية.1-1املرشوع

تنمية قدرات الهيئة التدريسية1-1-1املبادرة األوىل

متخصص يف التخطيط االسرتاتيجياملدير التنفيذي للمبادرة

عامدة التطوير الجامعي ،، وكالة الجامعة للشؤون التعليميةالجهة االستشارية

تاريخ االنتهاء:تاريخ البدء: 

2018 م - 1439 هـ2013 م - 1434 هـ

االجراءاتالوضع املستقبيلالوضع الراهنمؤرشات األداء

- ال تقل نسبة الرضا عن أعضاء هيئة 
التدريس من قبل الطلبة عن 70% سنويا

- ال يقل عدد أعضاء الهيئة التدريسية 
املشاركن يف دورات تطويرية عن خمسة 

سنويا

- ال يقل عدد أعضاء الهيئة التدريسية 
املؤهلن لتقديم دورات تدريبية عن %3

- ال تقل عدد الدورات التدريبية املقدمة 
داخل الكلية ألعضاء وعضوات هيئة 

التدريس يف الكلية عن دورة تدريبية 
تطويرية سنويا

- ال يقل عدد املشاركن من أعضاء 
وعضوات هيئة التدريس يف مؤمترات 

علمية عن 2 سنويا

- أن يشارك كل عضو أو عضوة هيئة 
تدريس يف لجنة واحدة عى األقل سنويا

يوجد يف الكلية 

عدد معقول من 

عضوات هيئة 

التدريس حر 

بعضهن عدد 

بسيط من الدورات 

التدريبية داخل 

الجامعة كام 

يقوم أعضاء هيئة 

التدريس بالتدريس 

عن طريق الحاسب 

اآليل باستخدام 

 Power برنامج

point

اقامة الدورات التدريبية التطويرية 

داخل الكلية وتشجيع ودعم عضوات 

هيئة التدريس لحضور الدورات 

التدريبية التطويرية التي تقام 

من قبل عامدة التطوير الجامعي 

داخل الجامعة وخارجها وتصميم 

جائزة تقدم لعضو هيئة التدريس 

املتميز وكذلك تصميم ملف خاص 

بكل عضو هيئة تدريس يوضع فيه 

إنجازاته منذ انضاممه للكلية ومن 

ذلك تقييم الطلبة له  واألبحاث 

التي قام بها والدورات التدريبية 

التي حرها  واللجان التي شارك بها 

عى أن يتم الرجوع اىل هذا امللف 

الختيار عضو هيئة التدريس املتميز 

وكذلك حال تجديد العقود أو 

الزيادات االستثنائية يف الرواتب 

- تكريم املتميزات من عضوات هيئة التدريس يف الكلية سنويا 
عن طريق استحداث جائزة بعنوان أستاذة حازت عى تقديري 

تقدم سنوياً  لثالثة من عضوات هيئة التدريس املميزات من قسم 
الطالبات

- إقامة دورتن تدريبيتن تطويريتن لعضوات هيئة التدريس يف 
الكلية سنويا داخل الكلية

- فتح املجال لعضوات هيئة التدريس يف الكلية لحضور املؤمترات 
العلمية يف تخصصاتهم املختلفة

- تحديث صفحة الكلية عى موقع الجامعة االلكرتوين بالسري الذاتية 
لعضوات هيئة التدريس يف الكلية وبنبذة من محارضاتهم الدراسية 

- التأكد من أن جميع عضوات هيئة التدريس يف الكلية يشاركون 
بفاعلية يف اللجان املختلفة داخل الكلية وأن يتم ذلك بالتساوي بن 

الجميع

- عمل ملف شخيص لكل عضو هيئة تدريس يحتوي عى نبذة كاملة 
عنها وعن إنجازاتها السنوية مثل املحارضات التي ألقتها والبحوث 
التي قامت بها واللجان التي شاركت فيها والخدمات التي قدمتها 

للكلية والجامعة ويتم مراجعته سنويا ليؤخذ يف االعتبار حن تجديد 
العقود

منوذج )1( بطاقة مبادرة
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القضية االسرتاتيجية األوىل: األكادميية

الهدف االسرتاتيجي األول: االرتقاء بالشؤون األكادميية يف الكلية.

املرشوع 1-1: تطوير أداء الهيئة التدريسية.

املبادرة 1-1-1: تنمية قدرات الهيئة التدريسية

آليات التنفيذم
الجهة 

املنفذة

حالة ربيع ثاينربيع أولصفرمحرم

اآللية

مؤرشات املوارد الالزمة

األداء

معايري 

اإلنجاز ماليةبرشية1234123412341234

1
إقامة دورتن تدريبيتن تطويريتن ألعضاء هيئة 

التدريس يف الكلية 
متت

عدد  األعضاء 

املشاركن 

مشاركة 

خمس أعضاء 

2
ارشاك جميع أعضاء هيئة التدريس يف الكلية يف 

اللجان املختلفة بنسب متساوية
متت

مشاركة 

الجميع بنسبة 
انهاء االنجاز

3
تحديث السري الذاتية ألعضاء هيئة التدريس عى 

صفحة الكلية عى موقع الجامعة االلكرتوين
مستمر

نسبة امللفات 

املحدثة
%100

4

إعداد ملف شخيص لكل عضو هيئة تدريس يحتوي 

عى نبذة كاملة عنه وعن انجازاتها السنوية مثل 

املحارضات التي ألقاها والبحوث التي قام بها 

واللجان التي شارك فيها والخدمات التي قدمها 

للكلية والجامعة ويتم مراجعته سنويا ليؤخذ يف 

االعتبار حن تجديد العقود

مستمر
نسبة امللفات  

املنجزة
%100

5
فتح املجال ألعضاء هيئة التدريس يف الكلية لحضور 

املؤمترات العلمية يف تخصصاتهم املختلفة
100%نسبة املشاركنمستمر

منوذج )2( اخلطة التنفيذية 
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القضية االسرتاتيجية األوىل: األكادميية

الهدف االسرتاتيجي األول: االرتقاء بالشؤون األكادميية يف الكلية.

املرشوع 1-1: تطوير أداء الهيئة التدريسية.

املبادرة 1-1-1: تنمية قدرات الهيئة التدريسية

آليات التنفيذم
الجهة 

املنفذة

حالة ربيع ثاينربيع أولصفرمحرم

اآللية

مؤرشات املوارد الالزمة

األداء

معايري 

اإلنجاز ماليةبرشية1234123412341234

1
إقامة دورتن تدريبيتن تطويريتن ألعضاء هيئة 

التدريس يف الكلية 
متت

عدد  األعضاء 

املشاركن 

مشاركة 

خمس أعضاء 

2
ارشاك جميع أعضاء هيئة التدريس يف الكلية يف 

اللجان املختلفة بنسب متساوية
متت

مشاركة 

الجميع بنسبة 
انهاء االنجاز

3
تحديث السري الذاتية ألعضاء هيئة التدريس عى 

صفحة الكلية عى موقع الجامعة االلكرتوين
مستمر

نسبة امللفات 

املحدثة
%100

4

إعداد ملف شخيص لكل عضو هيئة تدريس يحتوي 

عى نبذة كاملة عنه وعن انجازاتها السنوية مثل 

املحارضات التي ألقاها والبحوث التي قام بها 

واللجان التي شارك فيها والخدمات التي قدمها 

للكلية والجامعة ويتم مراجعته سنويا ليؤخذ يف 

االعتبار حن تجديد العقود

مستمر
نسبة امللفات  

املنجزة
%100

5
فتح املجال ألعضاء هيئة التدريس يف الكلية لحضور 

املؤمترات العلمية يف تخصصاتهم املختلفة
100%نسبة املشاركنمستمر

المسئول عن التنفيذ:- عميد الكلية 

االجراء التنفيذيتصنيف ارتباط االجراء 
االنجاز الفعيل  

لإلجراء 
نسبة التنفيذ 

معوقات التنفيذ

(يف حال وجودها)

 الحلول املقرتحة 

لتخطي تلك 

املعوقات 

1القضية 
إقامة 4 دورات تدريبية 
تطويرية ملنسوبات الكلية

  
1-1الهدف اإلسرتاتيجي

1-1-1املرشوع
1-1-1-1املبادرة األوىل

2القضية 
عمل 8 دورات اسعافات أولية 

ملنسوبات الجامعة

2-1الهدف اإلسرتاتيجي
2-1-1املرشوع

2-1-1-1املبادرة الثانية
3القضية 

تجهيز معمل األطفال بالكلية
3-1الهدف اإلسرتاتيجي

3-1-1املرشوع
3-1-1-1املبادرة الثالثة

منوذج )3(  اخلطة التشغيلية لإلجراءات التنفيذية حسب املسئول
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الخطر املمكناملرشوع االسرتاتيجيالقضية االسرتاتيجية
معدل 

االحتامل

معدل 

التأثري
الخطة البديلة

إسرتاتيجية البحث 

العلمي

عدم القدرة عى إنشاء كريس بحثي تابع للكلية

ايجاد ممول للكريس 

البحثي

قليلكبري

ايجاد دعم ألبحاث الكلية عن طريق 

وحدة العلوم والتقنية ومدينة امللك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية

عدم املوافقة عى إنشاء مركز بحوث للكلية

انشائه من قبل إدارة 

الجامعة

قليلكبري
التنسيق مع مركز البحوث الطبي لدعم 

أبحاث الكلية

إسرتاتيجية تحسن 

البنية التحتية للكلية

-ترميم وتجهيز مبنى عامدة 

وادارة الكلية

-إنشاء وتجهيز مقر لكلية 

شطر الطالبات

-إنشاء وتجهيز مبنى للكلية 

شطر الطالب

عدم اكتامل مباين 

الكلية
كبريقليل

التنسيق مع إدارة الجامعة النتقال 

الكلية اىل مباين مؤقتة ريثام يتم تجهيز 

مباين الكلية

إنشاء وحدة االنعاش القلبي 

الرئوي بشطر الطالبات يف 

الكلية

إقامة الوحده من 

قبل كلية أخرى داخل 

الجامعة

قليلكبري
التنسيق لتكون وحده مشرتكة تخدم 

الجامعة

إسرتاتيجية التعاون 

تدريب طالبات الكلية يف الخارجي

املستشفيات

رفض املستشفيات 

تدريب طلبة الكلية
كبريقليل

دفع مقابل مادي للمستشفيات من أجل 

تدريب طلبة الكلية و تدريب طلبة 

الكلية يف املركز الطبي الجامعي

منوذج )4( اخلطة البديلة 



المراجع



  60 

الربيعــاوي، ســعدون حمــود جنيــد، حافــظ، عبــد النــارص علــك، عبــاس، حســن وليــد حســن، )2018(، اإلدارة . 1

ــع، عــامد، األردن. ــداء للنــرش والوزي االســرتاتيجية، الطبعــة األوىل، دار غي

ــم منــاذج . 2 ــل للمســتقبل مفاهي ــج متكام ــوري ، حســن محمــد جــواد، )2017( ، التفكــري االســرتاتيجي منه الجب

ــع ، عــامن ، األردن. ــرش والتوزي ــاء للن ــة األوىل ، دار صف ــة ، الطبع ــية تطبيقي ــة وحــاالت دراس نظري

مشــاط عبــد الفتــاح ،  )2016م( ، بنــاء وتنميــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز مســرية ابــداع ومتيــز ، جــده،  مطابــع . 3

جامعــة امللــك عبــد العزيــز.

الســامل ، عيــد ســعيد )2016( ، اإلدارة االســرتاتيجية )األصــول واألســس العلميــة( ، الطبعــة األوىل ، دار الكتــاب . 4

ــاي،  )2015م(،  ــاويون تي ــور وش ــهري ، منص ــة اللبنانية.الش ــدة ، الجمهوري ــة املتح ــارات العربي ــي ، اإلم الجامع

ــاض ، دار جامعــة امللــك ســعود للنــرش. ــم العــايل،  الري التخطيــط االســرتاتيجي يف مؤسســات التعلي

السلمي ، عيل )2001م(. ادارة املوارد البرشية االسرتاتيجية. القاهرة: دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع.. 5

أحمــد، أحمــد إبراهيــم، أبــو الوفــا، جــامل محمــد، حســن، ســالمة عبــد العظيــم، زيك، فاطمــة أحمــد، )2014(، . 6

 25.Vol ،تقويــم أداء الجامعــات املريــة باســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن، مجلــة كليــة الرتبيــة، جامعــة بنهــا

186-163.pp ,2 Part 99 Issue

وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية 2030.. 7

 وثيقة برنامج التحول الوطني 2020.. 8

دليل التخطيط االسرتاتيجي )2016( إصدار مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي، الرياض.. 9

 موقع وزارة التعليم - صفحة التعليم الجامعي.. 10

املراجع العربية



  61 

1. Wheelen T. L., and J.D. Hunger, (2011) strategic management and business      
     policy, New York, Addison Wesley Longman, Inc.
2. Herrmann, Ann, (2010) creativity strategic thinking from http: \\www.hbdi.com
3. Davis Fogg, (2010), Team-based strategic planning: a complete guide to  
    structuring, facilitating, and implementing the process, C.Fogg USA.
4. Mcdowell, D, (2009) strategic intelligence A handbook for practitioners, managers,     
    and users, The scarecrow press INC.
5. David F.R. (2005), Strategic management: concepts and cases, Prentic hall USA.
6. Kaplan, R.S and Norton, D.P. (2004), The strategy map; converting intangible 
    assets into tangible outcomes, Harvard business school press, Boston, MA.
7. Niven P.R. (2002), Balanced score card step by step: maximizing performance 
    and marinating results, John Wiley and Sons.
8. Kaplan, R.S & Norton, D.P. (2001), The strategy focused organization, HBS press.
9. Robert W. Bradford ,  Brian Tarcy (2000), Simplified strategic planning, Chandler 
     house press USA.
10. Laister K.A. (1999), Strategic planning: still going strong? long Range Planning,   
        Vo.32, No.1. pp.107- 166.

املراجع االجنليزية





» لِكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم رِشَْعًة َوِمْنَهاَجاً« ( املائدة :48)




