


:الجلسةرٔييس
ي غازي بن عبد الرحمن العتيب. د

مية وكيل الجامعة للشئون األكادي

وي ابراهيم بن عبداملحسن بدي. د.أ
مستشار وزير التعليم 

جلســـــــة رئيسية مسائية  



جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

م7/4/2019هـ  الموافق  1440/8/2األحد 

رؤساء األقسام األكاديمية 

بين القيادة والتخطيط
إعداد

إبراهيم عبدالمحسن البديوي. د.أ

مستشار معالي وزير التعليم للتخطيط االستراتيجي

عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز



ُيْصِلحَْ(70)س ِديد َ ُق  ْلالُقولُول وَ اّللَََّات َُّقواآَمُنواالَِّذينََأَي َُّهااي
فَازََفَ َقدََْرُسوَلهَُوََاّللَََّيُِطعََْوَمنوَبُكمَُْذنََُلُكمََْويَ ْغِفرَْأ ْعم اُ كومََْلُكمَْ
َواأَلْرضَِالسََّماَواتََِعَلىاأَلَمانَةَََعَرْضَناِإّنََّ(71)َعِظيماَ فَ ْوزاَ 

َهاَأْشَفْقنََوََََيِْمْلنَ َهاَأنَفأََبْيَََواْْلَِبالَِ َكانََِإنَّهَُإِلنَسانَُاَوََحََلَهاِمن ْ
72-70 ألحز بسلرة(72)َجُهوالظَُلوماَ 

صالح االعمال في المستقبل أساسه صالح القول



الخطة االستراتيجية للنجاح على المستوى المؤسسي والفردي

جمل استراتيجية تغنيك عن مئات الكتب٣في لنا النبي هندسها

احرص على ما ينفعك• 

واستعن باهلل• 

وال تعجز• 

احرص على 
ما ينفعك

نريد أن نكون هنا ال تعجزاهللاستعن ب

دائما  



ما هي أهداف ومخرجات الورشة ؟

ما هو الجدول الزمني للورشة ؟

ما هو أسلوب عرض المعلومات في الورشة ؟

ما هو أسلوب إدارة الورشة ؟

.....قبل أن نبدأ 



.رؤساء األقسام األكاديميةتحديد مواصفات القيادة المثالية ل-1

.تحديد التخطيط االستراتيجي الذي يحتاجه كل قسم علمي-2

.2030رؤية دور األقسام العلمية في تحقيق أهداف-3

(.المستويات الثالثة ) االستماع لكم ومعرفة التحديات التي لديكم -4

أهداف الورشة 







عليك أن تفعل األشياء 

االتي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعله

(روزفلت الرئيس االمريكي ) 

ليس الفخر أن يكون لديك نتائج بل أن يكون لديك نتائج متميزة ومبهرة



فجدف ،، ريح إذا لم يكن هناك 

(التيني مثل ) 



...  حياة سعيدة تحياإذا أردت أن 

!!.. اشخاص، وليس باهدافأربط حياتك 

آينشتاين



في البداية صعب التغيير 

و تحدي في املنتصف 

في النهايةرائعو 

(روبين شارما ) 



نحن بحاجة أوال أن نتغير إلى االفضل 

تغير القسم العلمي إلى األفضليحتى 



اآلن  الذي يريد المستقبل يعمل 

(غانذي) 



مواصفات القيادة الناجحة

لدى رؤساء األقسام العلمية
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((القيادة بين الشرق والغرب )) 

Opinion-الرأي 

Handling of Problems-معالجة المشاكل 

The Boss-الرئيس 





((هـل الـقـيـادة مـوهـبـة ؟ )) 

قليال إال البهاايعتقد الكثير من النااس أن القياادة موهباة ناادرة ال يح اى # 

ا من الناس ، والحقيقة أناه ال يولاد القاادة بهاذم الموهباة ، وإنماا يطورونها

وينمونهااا اعتمااادا علااى الاادروس التااي يتعلمونهااا ماان الحياااة ، فكاال ماان 

في الحيااة ابهيستطيع أن يتعلم الطرق المثلى للتعلم من الخبرات التي يمر 

. فعاال  يمكنه أن يصبح قائدا  



مواصفات القيادة الفعالة لدى رؤساء االقسام
منلوالتحويالتأقلمفيجهوديتطلبالفعالالتعليميالقياديمفهومإن

لمجاالتافيالقدراتتطويرخاللمناإلستراتيجيالعملإلىالتنفيذيالعمل

:التاليةالرئيسيةالقيادية

القيادة الشخصية -1

القيادة اإلستراتيجية-2

القيادة التواصلية-3

القيادة التحفيزية-4

القيادة اإللكترونية-5



القيادة الشخصية( 1)



القيادة اإلستراتيجية( 2)

وتطويرتحـديـدخـاللمـنالمن مةقيادةعـلـىالـقـدرةهـي

واألشخاصالتـنـ يميوالهيكلالرئيسيةاإلستراتيجيات

اعليةفاألكثروالعملياتالـمناسـبةالـو ـائـففـيالـمـنـاسـبـيـن

.المن مةأهدافتحقيقأجلمنوذلكاألداءمؤشراتومراقبة



القيادة التواصلية( 3)

خـاللمـنواآلخرينالعملفريقمعالفعالالتواصلعلىالقدرةهي

حـدثوالتواالستماعوالكتابةالقراءةوهـياألربعـةالتواصلأسـالـيـب

.الجامعةأهدافتحقيقأجـلمـنوذلك

العكسأواآلخرينإلىمنكاألفكارنقلعمليةعنعبارةوالتواصل

.معينهدفلتحقيقوذلكالتواصلمجاالتأحدباستخدام
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القيادة التحفيزية( 4)

ويرتطكلمصدرهمألنهماآلخرينوتحفيزقيادةعلىالقدرةهي

.بدونهماألهدافتحقيقيمكنالوأنه
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اإلنتاجية

اإلنتاجية

اإلنتاجية

جيعالتحفيز بالتش

يفالتحفيز بالتخو

ئالتحفيز بالمباد

الوقت

?

?

:هي القدرة على معرفة أنواع التحفيز وكيفية االستخدام حسب الشخص والحالة كما يلي : مفهوم القيادة التحفيزية 

(التشجيع ) التحفيز اإليـجـابـي # 

(التخويف ) التحفيز الـسـلـبـي # 

(المبادئ والقيم ) التحفيز السلوكي # 



القيادة اإللكترونية( 5)

هي الـقـدرة عـلى اسـتـخـدام التـقـنـيـة من أجهزة وبرمجيات لـمـا 

ترونية الـقـيادة اإللك. فـيـه زيـادة إنتاجيتك وإنتاجـية فـريق الـعـمـل

تحقيق تعني استخدام التقنية لتوفـيـر الـوقـت والـجـهـد والـمـال فـي

. أهـداف المـنـ ـمـة وعلى جميع المستويات



((مراحل التطوير التقني في المنظمة )) 

مرحلة 

العمل 

العشوائي

..............

مال يوجد تنظي

مرحلة

الـتـنـظـيم 

اإلداري

................

اإلجراءات 

والـهـيـاكـل

مرحلة

التـنـظـيـم

الـتـقـنـي

................

األجهزة

واألنـظـمـة 



أن ت

أنتَو آلخرين

أهد فكَ
 ملدونة

 ستثماركَ
ُللُقت

إد رةَ
لايتك أُو

عَ ُتل صلَم
 آلخرين

 ُتفليض
ُآلخرين

 ُتحفي زَ
ُآلخرين

(((أسـاسـيـات الـنـجـاح في القيادة التعليمية ))) 

29



وطن 

طموح

مجتمع 

حيوي

شرف خدمة حجاج 

والمعتمرين

رفع انفاق األسر 

يه على الثقافة والترف

زيادة االهتمام 

بممارسة الرياضة

أفضل مدن العالم 

السعودية

تمكين المجتمع

مساهمة القطاع غير 

يالربحي بالناتج المحل

مليون متطوع 

سنويًا

رفع مدخرات دخل 

األسر

زيادة اإليرادات 

غير النفطية

صدار عالمية 

للحكومة 

اإللكترونية
ريادة األعمال

رفع نسبة مشاركة 

المرأة  في سوق العمل

موقع لوجستي 

مميز

رفع قيمة 

أصول 

صندوقنا 

االستثماري

اقتصاد 

مزدهر

مبادرات

مبادراتمبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادراتمبادرات
مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

مبادرات

الحراك

االستراتيجي

على المستوى

الوطني



الكليةالجامعةالوزارةالدولة

الكلية

القسم

2020

2010

2000
1990

1980
1970

الجامعةالوزارةالدولة

الجامعةالوزارةالدولة

الوزارةالدولة

الدولة

الفردالقسمالكليةالجامعةالوزارةالدولة 2020التحول الوطني 

2020-2015الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

1975-1970الخطة الخمسية األولى للتنمية 

!!! (قصص التقدم والتأخر )–تاريخ التخطيط اإلستراتيجي في المملكة العربية السعودية 



يذ مستوى التنف

اإلستراتيجي

سنة الماضية48مستوى التنفيذ االستراتيجي خالل ال 

201620102005200019951990.....

1970

الخمسيةالخطة 

األولى للتنمية 

1970-1975
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2030األهداف الرئيسة لرؤية 

األهداف الرئيسيةالرقم

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية1

تمكين حياة عامرة وصحية2

تنمية وتنويع االقتصاد3

زيادة معدالت التوظيف4

تعزيز فاعلية الحكومة5

تمكين المسؤولية االجتماعية6



على مستوى العالم15الى المراتب ال 19ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة  1

تريليونات لاير سعودي7مليار الى ما يزيد على 600رفع قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة من  2

%5.7الى المعدل العالمي % 3.8رفع نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة من اجمالي الناتج المحلي من  3

تريليون لاير سنويا  1مليارا  الى 163زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية من  4

10الى المرتبة 26االرتقاء بمؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة  5

%7الى % 11.6تخفيض معدل البطالة من  6

في مؤشر فاعلية الحكومة20الى المركز 80الوصول من المركز  7

األولى10في مؤشر التنافسية العالمي الى أحد المراكز ال 25االنتقال من المركز  8

إقليميا  1عالميا  و 25الى 49من المرتبة اللوجستيةتقديم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات  9

ألف اآلن11مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا  مقابل 1الوصول الى  10

2030أهم مؤشرات رؤية 





2030للتعليم والتدريب وفًقا لرؤية شاملة جديدةاستراتيجيةنحو 
طاع التعليم

ستوى ق
على م

رؤية
اململكة

2030لعام 

األهداف االستراتيجية

برامج تحقيق الرؤية

ستوى الوطني في اململكة العربية ال
على امل

الرؤية على املستوى الوطنيسعودية

األهداف االستراتيجية

برامج تحقيق الرؤية

توى التطلعات واالستراتيجيات واملواءمة على مس
لفرعيةاالقطاعات  

متكاملةاستراتيجية
ا لرؤية

ً
(2030)على مستوى الوزارة وفق

االستراتيجيات على مستوى القطاعات  ألفرعية

والتدريبالتعليمرؤية و إستراتيجية

االستراتيجية الشاملة

التقنيالتعليم  
التعليم في مرحلة
الطفولة املبكرة

التعليم من رياض 
األطفال وحتى 

الصف الثاني عشر
..…التعليم العالي

تحليالت بي س ي جي:املصدر



ديوان 

الوزارة

الجامعات

الكليات

ةاألقسام العلمي
عضو هيئة التدريس

الطالب



مجلس الوزراء

، هيئةوزارة 

، هيئةوزارة فرع 

، وحدةقسم ، إدارة 

قطاع312

إدارة9.300

وزارة24

مجلس1

إنسان5.000.000

.. . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  ز... .
  . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .

. . . .  ز... . . . .
  . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . .  ز.

. . . . . .  ز... . .
. . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . .  ز.
. . . ..

، موظف 

موظفة

القيم والمهارات على 

المستوى الشخصي هي سر

نهوض األمم



584
456 411 345 276 267 271

696
783 843 909 955 1049 1138

926 978 1006 1050 1080
1107

1134

438
555

673
749 805

854
854

-230

-195

-163

-141

-126

-58

4

-240

-190

-140

-90

-40

10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ض
ائ
لف
ا

 /
ية
ان
يز
لم
 ا
ي
 ف
جز
لع
ا

العام

(بالمليار لاير سعودي)مؤشرات برنامج التوازن المالي 

(نهاية العام)االحتياطي العام  االيرادات النفقات (نهاية العام)الدين  العجز في الميزانية/ الفائض



السعودية





برامج 
تحقيق 
الرؤية 
2030

برامج 
تحقيق 
الرؤية 
2025

برامج 
تحقيق 
الرؤية 
2020

2030رؤية

الريادةالتميزالجودة

مستوى األداء في التنفيذ اإلستراتيجي



التوازن 

المالي

التحول 

الوطني

التغيير استراتيجيات

البنود 

استراتيجيات 

المبادرات 





؟التنمية البشرية مبادرات برنامج 

؟ R & Dالبحث والتطوير مبادرات 



مستوى 
البرامج

.....
برامج

القطاعات
األمنية

....
برنامج 
التحول 
الوطني

برنامج 
ة املنظوم
العدلّية

برامج 
آخرى 

مستوى 
املبادرات

مجلس 
الشؤون 

االقتصادية 
والتنمية

الجهات التنفيذية

مكتب االدارة 
االستراتيجية

ةاللجنة االستراتيجي

مركز 
اإلنجاز 
والتدخل
السريع

الوحدة 
االعالمية
بمجلس 
الشؤون 
االقتصاد

ية 
والتنمية

اللجنة املالية

وزارة 
د االقتصا
والتخطي

ط

املركز 
الوطني 
لقياس  
أداء 

االجهزة 
العامة

مكتب 
إدارة 

املشروعات
باملجلس

الجهات الداعمةمجلس الوزراء

2030رؤية المملكة العربية السعودية  حوكمةنموذج 



للجامعاتالسابقالتصنيف 

جامعات 
تطبيقية

(15-20)

جامعات 
تدريسية

 (8-10)

جامعات
بحثية

(4-5)

كليات 
المجتمع

الجامعات 
ةاالفتراضي

الجامعات 
ةالتطبيقي

الجامعات 
التدريسية

الجامعات
الشاملة

الجامعات 
البحثية 
المتخصصة

للجامعاتالجديدالتصنيف 



أن تقوم وزارة التعليم بإعداد مشروع ن ام جديد للجامعات

2030يأخذ في االعتبار مضامين ومرتكزات رؤية المملكة 

والعمل على إنشاء جامعات غير ربحية قادرة على االعتماد 

.على مواردها المالية والبشرية

توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 

:التعليم لوزارة 



االفكار•

االعداد•

وزارة التعليم

المراجعة•

المقترحات •

الجامعات

المراجعة•

االعتماد•

وزارة التعليم

التدقيق•

االعتماد•

هيئة الخبراء

التدقيق•

االعتماد•

مجلس الشورى

التطبيق•

المقترحات•

مجلس الوزراء

مراحل اعتماد الالئحة 

51

نحن

هنا 

اآلن



الحاالت 

ةالمتوقع

الوضع 

الجديد
االنطالق

الرفض

100% 

% 50

0%

75% 

25% 

الرفض

االنطالق

التكيف

القبول

المقاومة

الوضع الجديد

لألقسام العلمية 

في الجامعات

مراحلة التغيير

الوضع 

الجديد

الوضع 

الجديد

الوضع 

الجديد

الوضع 

الجديد

القبول

التكييف

المقاومة



امج رؤية الجامعات السعودية بحاجة إلى تحول استراتيجي لتعزيز تنفيذ خطط وبر# 

.للوطنولتحقيق مستقبل زاهر 2030

خرجات ضرورة إعادة هيكلة الجامعات أكاديمياً وإدارياً من أجل رفع مستوى كفاءة الم# 

.والرياديةالطالبية والبحثية والمجتمعية 

.سخ مكررةالتركيز العلمي العميق والدقيق هو التحدي القادم حتى ال تكون جامعاتنا ن# 

ة الجامعات هي المحور األساسي في خفض معدالت البطالة مما يتطلب إعادة هيكل# 

.التخصصات سواء باالستحداث أو الدمج أو اإللغاء

للجامعات ؟والنظام الجديد 2030رؤية 



2030ركائز النظام الجديد للجامعات يدعم توجهات رؤية 

(.الجامعة مسئولة أمام الدولة والمجتمع وأولياء األمور) ذاتيا  رئاسة مجلس الجامعة 1)

.استقاللية إنشاء جميع القطاعات بما فيها الكليات واألقسام والبرامج بناء على دراسات جدوى2)

.إقرار منهجية جديدة لترشيح واختيار المتميزين للمناصب القيادية بأنواعها3)

.تنويع المصادر المالية من خالل استراتيجية التمويل الخماسية4)

((.حفيز السلبيالت/التحفيز اإليجابي/النقل/التعيين)األفراد تقييم انتاجية ) المعتمدة التصرف في الو ائف 5)

.التبعية لوزارة لخدمة المدنيةوالغاءوضع الهيكل اإلداري واألن مة واللوائح والميزانيات والرسوم 6)

.إنشاء مجالس استشارية على جميع المستويات7)

.ربط تخصصات وبرامج الجامعة االكاديمية بحاجة سوق العمل8)

.تطبيق مبادئ الخصخصة قدر االمكان في إدارة وتشغيل كافة قطاعات الجامعة التشغيلية9)

.االستخدام األمثل للموارد والعمل على تقليل الهدر ورفع االنتاجية والتخلص من البيروقراطية10)



التبرعات
والوقف

األبحاث 
ةالتطبيي

الخدمات 
يةاالستشار

الرسوم 
الدراسية

االستثمار 
التجاري

الجامعاتالمصادر األساسية لتمويل 

مستوى صعوبة التحصيل



المسارات االساسية للجامعات في العالم

1
علم       والتالتعليم •

%

2
العلميالبحث •

%

3
المسؤولية •

االجتماعية   

%

4
االعمال      ريادة •

%

04/08/1440

5
القيادة واإلدارة 

(أطيافه الجانب القيادي والتشغيلي بجميع ) 

في خدمة المسارات االربعة أعاله5المسار 



التكلفة التشغيلية للقطاعات

2,146,889
2,045,493

2,019,433
1,652,921

731,253
701,820

679,076
430,541

382,053
346,314

187,987
167,199

148,841
140,484

123,571
118,144

/ الكلية 

/  العمادة 

/  المركز 

إدارة

/  القسم 

العضوالوحدة الجامعة

الكليات



2030برامج رؤية 



م
اسم

البرنامج

اسم 

الجهة

رئيس 

الجهة 
م

اسم

البرنامج

اسم 

الجهة

رئيس 

الجهة 

ولي العهدتنمية القدرات البشرية1

صاحب السمو 

الملكي األمير محمد 

بن سلمان
وزير االسكاناإلسكان8

االستاذ 

الحقيلماجد 

2
صندوق 

االستثمارات العامة

رئيس مجلس ادارة 

ت صندوق االستثمارا

العامة 

صاحب السمو 

الملكي األمير محمد 

بن سلمان
التخصيص9

نائب وزير 

طاالقتصاد التخطي

االستاذ 

االبراهيمفيصل 

تعزيز الشخصية الوطنية3
سفارة المملكة في 

أمريكا

صاحب السمو 

الملكي األمير خالد 

بن سلمان
الوطنيةريادة الشركات10

وزير التجارة 

واالستثمار  

الدكتور

ماجد القصبي

تحسين جودة الحياة4
عضو مجلس 

ة الشؤون االقتصادي

والتنمية 

االستاذ 

الشراكات االستراتيجية11أحمد الخطيب
وزير الطاقة 

ة والصناعة والثرو

المعدنية 

المهندس 

خالد الفالح

خدمة ضيوف الرحمن5
وزير االقتصاد 

والتخطيط

األستاذ 

وزير الماليةالتوازن المالي12التويجريمحمد 
االستاذ 

الجدعانمحمد 

6
تطوير الصناعة الوطنية 

اللوجستيةوالخدمات 

وزير الطاقة 

والصناعة والثروة 

المعدنية

المهندس 

التحول الوطني13خالد الفالح
وزير االقتصاد 

والتخطيط

األستاذ 

التويجريمحمد 

وزير الماليةتطوير القطاع المالي7
االستاذ 

الجدعانمحمد 





الرؤية

األهداف

المبادرات

مؤشرات الرؤية

مؤشرات األهداف

مؤشرات المبادرات

لنزول إلى الصحيح استراتيجياً هو وضع الرؤية ثم مؤشر قياس الرؤية ثم ا

أسفل وليس العكس





والبطالة ومشاركة المرأة في سوق العمل2030رؤية 

معدل البطالة بين 

المواطنين

مشاركة المرأة 

في سوق العمل

17.4%

30%

12.8%

7%

الحالي

المستهدف





The most intelligent group photo ever. Participants of 5th solvey conference on Quantum Mechanics,
1927. Albert Einstein, Marie S Curie, Niels Bohr and others. 28 out of the 29 in this picture are Nobel
Prize Winners.

Back to front, left to right:
Back: Auguste Piccard, Émile Henriot, Paul Ehrenfest, Édouard Herzen, Théophile de Donder, Erwin Schrödinger, JE Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner 

Heisenberg, Ralph Fowler, Léon Brillouin.

Middle: Peter Debye, Martin Knudsen, William Lawrence Bragg, Hendrik Anthony Kramers, Paul Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr.

Front: Irving Langmuir, Max Planck, Marie Curie, Hendrik Lorentz, Albert Einstein, Paul Langevin, Charles-Eugène Guye, CTR Wilson, Owen Richardson.





استثمار نقاط القوة االستراتيجيات التي تعتمد على 

أفضل من 

معالجة نقاط الضعفاالستراتيجيات التي تعتمد على 



الحروب(1

األمراض( 2

البطالة( 3

الجوع( 4

الفقر( 5

االرهاب( 6

التلوث ( 7

صراع الحضارات( 8

التغير المناخي( 9

المخدرات( 10

الحروب(1

األمراض( 2

البطالة ( 3

األمن المائي ( 4

األمن الغذائي( 5

االعتماد على البترول( 6

التصحر( 7

االسراف ( 8

المناخ الصحراوي ( 9

المخدرات( 10

؟( التحديات ) أهم القضايا 

ةفي المملكفي العالم





70

ريادة االعمال تحتاج إلى إستراتيجية



رؤية 

2030
رؤية 

2030

؟

الوضع المثالي الوضع الغير مثالي

2030تفاعل األقسام العلمية مع رؤية 



Y
X

6

1

4

5

2

3

7

التميز في 

المخرجات 

التعليمية
(القسم ) 

72



ة تنفيذ مدين
ةالعمالقنيوم

تعزيز 
الخدمات 
المقدمة 
للحجاج

اد مكافحة الفس
المالي 
واإلداري

ية استراتيج
الدولة

من قيمنا

من رسالتنا

من رؤيتنا

التميز في 
االختبارات 

الدولية

س تعزيز تدري
ً العلوم تطبي قيا

مكافحة الغش
في 

االختبارات

ية استراتيج
الوزارة

مستوى

األهمية

1

2

3



القيمالرسالةالرؤية

التميز المتكامل( 1111

يعملون على الرؤية والرسالة فقط( 1102

يعملون على الرؤية والقيم فقط( 1013

يعملون على الرؤية فقط( 1004

يعملون على الرسالة والقيم فقط( 0115

يعملون على الرسالة فقط( 0106

يعملون على القيم فقط( 0017

الضياع المتكامل( 0008

التوجهات االستراتيجية على مستوى األقسام العلمية



مفهوم السبب والنتيجة
طالب وطالبات تميز•
جوائز تفوق •
انجازات تعليمية •

موظفين وموظفات متميزات•
متازةبيئة تعليمية وتقنية وإدارية م•
تدريب وتأهيل هيئة التدريس•

عمليات تعليمية 
وبحثية

سعد القرشي.متصميم 



100%

الرهبة
100%

الرغبة

–بالفطرة مستوى التنفيذ يزيد في األطراف 

الفكر االستراتيجي يقوم على استغالل منطقة الراحة

10% 80% 10%

االنتاجية

100%

% 0

منطقة الراحة

50%



(  التوصيات ) المقترحات 

لرؤساء األقسام األكاديمية 



أساليب القيادة االسالمية
أن ال تكون ف  غلي  القلب❑

َواْستَْغِفرْ ْنُهمْ عَ فَاْعفُ َحْوِلكَ ِمنْ الْنفَضُّوااْلقَْلبِ ي َ َغلِ فَ ًّاُكْنتَ َوَلوْ لَُهمْ ِلْنتَ ّللَاِ ِمنَ َرْحَمة  فَبَِما:تعالىقال–
ِلينَ يُِحبُّ ّللَاَ نَ إِ ّللَاِ َعلَىفَتََوَكلْ َعَزْمتَ فَِإَذااألَْمرِ فِيَوَشاِوْرُهمْ لَُهمْ  .(159:عمرانآل)اْلُمتََوك ِ

ال تصعر خدك للناس❑

رْ َوال:تعالىقال– ااألَْرِض فِيتَْمِش َوالِللنَاِس َخَدكَ تَُصع ِ .(18:قمانل)فَُخور  ُمْختَال  ُكلَ يُِحبُّ الّللَاَ نَ إِ َمَرح 

الكلمة الطيبة❑

تُْؤتِي(24)َماءِ السَ فِيَوفَْرُعَهاثَابِت  أَْصلَُهاَطي ِبَة  َرة  َكَشجَ َطي ِبَة  َكِلَمة  َمثاَلّللَاُ َضَربَ َكْيفَ تَرَ أَلَمْ :تعالىقال–
.(إبراهيم)(25)يَتََذَكُرونَ لَعَلَُهمْ ِللنَاِس األَْمثَالَ ّللَاُ َويَْضِربُ َرب َِهابِِإْذنِ ِحين  ُكلَ أُُكلََها

دفع اإلساءة باإلحسان❑

َحِميم  َوِلي  َكأَنَهُ اَوة  َعدَ َوبَْينَهُ بَْينَكَ الَِذيفَِإَذاأَْحَسنُ ِهيَ بِالَتِياْدفَعْ الَسي ِئَةُ َوالاْلَحَسنَةُ تَْستَِويَوال:تعالىقال–
.(34:فصلت)

كن مقسطا❑

فَلَنْ َعْنُهمْ ْعِرضْ تُ َوإِنْ َعْنُهمْ أَْعِرضْ أَوْ بَْينَُهمْ ُكمْ فَاحْ َجاُءوكَ فَِإنْ ِللسُّْحتِ أََكالُونَ ِلْلَكِذبِ َسَماُعونَ :تعالىقال–
وكَ  .(42:المائدة)اْلُمْقِسِطينَ يُِحبُّ ّللَاَ إِنَ بِاْلِقْسطِ بَْينَُهمْ فَاْحُكمْ َحَكْمتَ َوإِنْ َشْيئ ايَُضرُّ

كن صابرا❑

َوَماعُفُواضَ َوَماّللَاِ َسبِيلِ فِيأََصابَُهمْ ِلَماَهنُواوَ فََماَكثِير  ِرب ِيُّونَ َمعَهُ قَاتَلَ نَبِي   ِمنْ َوَكأَي ِنْ :تعالىقال–
.(146:عمرانآل)الَصابِِرينَ يُِحبُّ َوّللَاُ اْستََكانُوا

1



رؤية

التخطيط االستراتيجي المتميز هو االتجاه من أعلى إلى أسفل وليس العكس

هدفهدفهدف

.....مبادرةمبادرةمبادرة

إجراءإجراءإجراء

A

B

C

D

اعرف ماذا 

سوف أنجز 

سنين5خالل  

اعرف ماذا 

سوف أنجز 

خالل شهر

اعرف ماذا 

سوف انجز 

خالل سنة

اعرف ماذا سوف 

أنجز خالل يوم

الجامعة إذا كانت لدى 

نت ، أ، الكلية ، القسم

قبلمسترؤية فأن لدينا 

2



بنك المبادرات
لدى جامعة 
سعودية 

مبادرة404

16
ضيوف الرحمن

188
يةالتنمية البشر

31
ية تعزيز الشخص

الوطنية

40
التحول الوطني

15
الشركات 
االستراتيجية

89
ة تطوير الصناع

الوطنية

10
تحسين جودة 

الحياة

15
الخصخصة

مبادرات

؟البشرية التنمية 

مبادرات 

؟ R & Dالبحث والتطوير 

مبادرات 

؟األمنية البرامج 

امج برنامج األمن اإللكتروني برن

األمن الوطني برنامج األمن 

العسكري برنامج الصناعات 

العسكرية

3

مبادرات الجامعةبرامج الرؤية المتوفرة



Doing the Real Thing

(القيام بالعمل فعليا  ) 

Simulating the Real Experience
(تقديم مثال يقلد الحقيقة ) 

Doing a Dramatic Presentation

(تقديم عرض درامي مؤثر ) 

Giving a Talk
(التحدث أمام اآلخرين ) 

Participating in a Discussion

(المشاركة في الحديث ) 

Seeing It Done on Location

(مشاهدة فعلية في الموقع ) 

Watching a Demonstration

(مشاهدة شرح وتوضيح ) 

Looking at an Exhibit

(مشاهدة عـرض ) 

Watching a Movie

(مشاهدة فيديو ) 

Looking at Pictures

(مشاهدة صور ) 

Hearing Words

(االستماع ) 

Reading

(الـقـراءة ) 

Doing

االستقبال من )

خالل 

(المشاركة 

Visual Receiving

Verbal Receiving

and do

we say

of what

of what

we say

of what

we hear 

and see

of what we see

of what we hear

of what we read

After 2 weeks we tend to remember…

 %10

 %20

 %30

 %50

 %50

 %50

 %50

 %70

 %70

 %90

 %90 

 %90

Participating

: (بعد أسبوعين نحن نتذكر ما يلي ) 

(االستقبال المرئي ) 

(االستقبال الكالمي والشفهي ) 

ن االستقبال م) 

(خالل الفعل 

(مـمـا نقرأ % 10) 

(مما نسمع % 20) 

(مما نرى % 30) 

(مما نسمع ونرى % 50) 

(مما نقول % 70) 

 (90  %

مما تقول  

(ونفعل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Edgar Dale: تصميم Level of Learning( مستويات التعلم ) 

4



5



عائد مالي

النشر

البحث

الفكر

المبادرات 

 ً حاليا

عائد مجتمعي

% 25       % 25

% 100

المبادرات 

مستقبالً 

6



القطاع 
العام

القطاع 
غير 
الربحي

القطاع الخاص وفرص الوظائف لخريجي األقسام العلمية

القطاع 

الخاص

7



8



الجامعة

ةالصناعالحكومة

22
1

Triple 
helix

للتمويلالمثلث الذهبي 

(الخاص القطاع & العام القطاع & الجامعة ) 

2

3 3

3 9



الثالثاء

م2030/ 1/ 1

هـ1451/ 8/ 25

؟كيف تكون جامعتنا ، كليتنا ، قسمنا ، نحن ، في ذلك اليوم  

شهر128باقي 

10



ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، 

كَ تَْغِفُرَك َوَأتُوُب ِإلَيْ َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ َأْنَت َأسْ 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

إبراهيم عبدالمحسن البديوي.د.أ

ialbidewi@kau.edu.sa

جامعة الملك عبدالعزيز-المركز االستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة  

mailto:ialbidewi@kau.edu.sa


:الجلسةرٔييس
ي غازي بن عبد الرحمن العتيب. د

مية وكيل الجامعة للشئون األكادي

وي ابراهيم بن عبداملحسن بدي. د.أ
مستشار وزير التعليم 

جلســـــــة رئيسية مسائية  


