
 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 أم القرى  لجامعة التخطيط االستراتيجيسياسات 

 

هدافها وصوال الى بحيث يحدد خارطة الطريق للجامعة في تحقيق رسالتها وأ األهميةيعد التخطيط االستراتيجي من 

 بعيدة املدى. على فترات زمنية متوسطة او يتها حقيق رؤ ت

 

 سياسات التخطيط االستراتيجي بالجامعة: -

 املسئولية السياسة مجال السياسة مسلسل

يتراوح بين ثالث الى خمس توضع الخطة االستراتيجية على مدي - طار الممي  ال  1

الفترة  تغيير تلكتقتض   سنوات ما لم يكن هناك متغيرات 

 .الممنية

ولفترة يجب قائمة خطة استراتيجية مدة العمل بيمكن مد -

ت إذا كان هناك مقتضيابقرار من صاحب الصالحية يدها تحد

 لذلك

وكيل الجامعة للتطوير 

 .وريادة االعمال

وحدة التخطيط -

 .االستراتيجي

محددات ومرجعيات  2

 الخطة االستراتيجية

يتم وضع الخطة االستراتيجية للجامعة في ضوء محددات 

ب أن ويجبحيث تحقق رسالة الجامعة وأهدافها ومرجعيات 

 تتضمن تلك املرجعيات على األقل:

 التعليم العالي توجهات اململكة في -

 خطة وزارة التعليم االستراتيجية -

 مملكة املتزامنة مع الخطة االستراتيجيةلة لخطة التنمي -

 خطة إمارة منطقة مكة املكرمة. -

 خصوصية النطاق الجغرافي ملكة املكرمة -

 .األزرقيحيط تحليل املنتائج  فر عنهستما  -

 ما تسفر عنه نتائج الدراسات الذاتية للجامعة. -

ير معة للتطو وكيل الجا

 وريادة االعمال.

وحدة التخطيط -

 االستراتيجي.

أصيحاب مشاركة  3

 املصليحة

يتم إشراك جميع الفئات الداخلية والخارجية )أصيحاب 

 إعداد الخطة االستراتيجيةاملصليحة( في 

وكيل الجامعة للتطوير  -

 .وريادة االعمال

وحدة التخطيط -

 .االستراتيجي

وكيل الجامعة للتطوير  .الجامعةمن مجلس  الخطة االستراتيجيةتعتمد  خطةال اعتماد 



 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 وريادة االعمال. ةاالستراتيجي

وحدة التخطيط -

مجلس - االستراتيجي

 الجامعة

الخطة  ومبادراتلبرامج يتم اعداد خطة تنفيذية  - ة التنفيذيةالخط 4

واملستهدف في كل الممي   الطار االستراتيجية مع تحديد 

 االنجاز راتؤشمواملسئولية و مرحلة 

وكيل الجامعة للتطوير 

 وريادة االعمال.

حدة التخطيط و -

 االستراتيجي

خطة إعالن ال 5

  االستراتيجية

على موقع الجامعة  الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذيةتعلن -

 الرسم  بلغتين على األقل على أن تكون اللغة العربية احدهما.

على جميع وحدات  يةالخطة االستراتيجية والتنفيذتعمم -

 الجامعة

وكيل الجامعة للتطوير  -

 .وريادة االعمال

 معالي مدير الجامعة-

الخطة ارتباط  6

بالهيكل االستراتيجية 

 التنظيم 

الخطة يكل التنظيم  للجامعة في ضوء مراجعة الهيتم 

تعديل و  ألهداف الخطة قهامليحدثة لبيان مدى تحقي االستراتيجية

اقتض ى االمر ذلك في ضوء مالءمته لتحقيق  إذا  الهيكل التنظيم

 والخطة االستراتيجية الرسالة واالهداف

وكيل الجامعة للتطوير -

 .وريادة االعمال

 وكيل الجامعة-

 مجلس الجامعة-

يتم متابعة التقدم في تنفيذ برامج ومبادرات الخطة التنفيذية   املتابعة 7

سنوية عن مستوى عداد تقارير بطة بالخطة االستراتيجية وااملرت

  التقدم ومدى تحقق املستهدفات

وكيل الجامعة للتطوير 

 وريادة االعمال.

حدة التخطيط و -

  االستراتيجي

 يعتمد

 وكيل الجامعة للتطوير وريادة االعمال                                        املنصب

 بن عثمان غازي . هاني د السما

 التوقيع
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