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بيانات الوثيقة

بيانات الوثيقة
بيانات الملكية الفكرية 

هــذه الوثيقــة تحتــوي علــى معلومــات أعدتهــا إدارة التخطيــط االســتراتيجي بوكالــة الجامعــة للتطويــر والشــراكة المجتمعيــة 
بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل؛ وهــي وثيقــة موجهــة للجهــات المعنيــة داخــل الجامعــة وخارجهــا، وال يتــم توزيعهــا 

أو الكشــف عنهــا أو نشــرها أو نســخها دون إذن كتابــي مــن الجامعــة. 

معلومات عن الوثيقة

الحالةاإلصدار التصنيف العنوان

دليل إجرائي إلعداد وتحديث الخطط االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
ووحداتها الفرعية

معتمدة1.0عام

المساهمين
تاريخ االنتهاء طبيعة العملاإلسماالصدار

1 مارس 2022  تأليف الدليل األصلي باللغة العربية  أ.د. محمود أحمد عبد اللطيف 01

 7 أبريل 2022 ترجمة وتحرير الدليل من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية  د. ريهام محمود عبد اللطيف02

المراجعة
تاريخ االنتهاء طبيعة العملاإلسمم

جميع أعضاء مجلس الجامعة01
 المراجعة الفنية واالستعانة بأساتذة الجامعة المختصين في 

مجال التخطيط واإلدارة االستراتيجية
30 إبريل 

 2022

قائمة التوزيع
اإلعداداإلصدار

إدارة الشؤون القانونية1
الموقع اإللكتروني للجامعة2
 جميع الوحدات الفرعية للجامعة التي يطلب منها وضع ومراجعة خططها االستراتيجية 3

اعتماد الوثيقة

مالحظاتالتاريخرقم الجلسةالجهة

14 يونيو ٢٠٢٢م98مجلس الجامعة
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دليل إجرائي إلعداد وتحديث الخطط االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ولوحداتها الفرعية

أحكـام عـامـة

قبــل البــدء فــي عــرض المــادة العلميــة للدليــل، نبــدأ بذكــر بعــض األحــكام المهمــة المنظمــة لعمليــة التخطيــط االســتراتيجي 
بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، تهــدف تلــك األحــكام إلــى تحديــد الجهــات والوحــدات المختلفــة المنــوط بهــا إعــداد 

الخطــط االســتراتيجية علــى مســتوى الجامعــة أو علــى مســتوى الوحــدات الفرعيــة للجامعــة:

تشمل الجهات المنوط بها تطوير خطط استراتيجية متكاملة الجهات من المستويات اإلدارية التالية حسب الهيكل 	
 التنظيمي للجامعة:

المستوى األول )مستوى الجامعة(.	 
المستوى الثاني )مستوى وكاالت الجامعة والمدينة الطبية(.	 
المستوى الثالث )مستوى الكليات والمعاهد والعمادات المساندة والمراكز واإلدارات العامة(.	 

أما الجهات في المستويات األقل فيكون تطوير خططهم الخاصة وفق نفس اإلجراءات التي يوضحها هذا  	
الدليل أيضًا، وفي هذه الحالة تسمى الخطط “الخطة التشغيلية” وهذه المستويات هي:

المستوى الرابع: )مستوى األقسام العلمية واإلدارات الفرعية(.	 
المستوى الخامس: )مستوى البرامج األكاديمية بكل قسم علمي وذلك للدرجات العلمية المختلفة(. 	 

 
يجب على كل جهة رئيســة في المســتويين الثاني والثالث بحســب الهيكل التنظيمي للجامعة إعداد خطة اســتراتيجية  	

وفــق األطــر العامــة الموضحــة فــي هــذا الدليــل وبما يتواءم مع ويعزز تحقيق مســتهدفات الخطة االســتراتيجية للجامعة.
ــة  	 ــة مــن أعضــاء هيئ ــة المختلفــة مــن نخب ــة إعــداد الخطــة االســتراتيجية للجامعــة أو للوحــدات الفرعي ــم تشــكيل لجن يت

التدريــس والمعاونيــن والموظفيــن وممثليــن للطــاب والخريجيــن وأربــاب العمــل، كمــا تضــم اللجنــة مندوًبــا مــن إدارة 
التخطيــط االســتراتيجي بالجامعــة يقــدم الدعــم والمشــورة الفنيــة الازميــن.

تقــوم اللجنــة بعقــد عــدد مــن االجتماعــات وورش العمــل إلنهــاء مراحــل وضــع الخطــة االســتراتيجية كمــا ســيرد ذكــره  	
الحًقــا بالتفصيــل فــي هــذا الدليــل.

التخطيــط االســتراتيجي بالجامعــة مســؤولة عــن مراجعــة الخطــط االســتراتيجية للجامعــة علــى جميــع  	 تكــون إدارة 
المســتويات، وترفــع تقريــر بنتائــج المراجعــة إلــى نائــب رئيــس الجامعــة للتطويــر والشــراكة المجتمعيــة الــذي يخاطــب الجهــة 

ــة الازمــة.  ــات الفني مقدمــة الخطــة بالعمــل بالتوصي
ــط  	 ــد مــن أن الخطــط االســتراتيجية للوحــدة متوائمــة مــع الخطــة االســتراتيجية للجامعــة، ترفــع إدارة التخطي بعــد التأك

االســتراتيجي توصيتهــا لنائــب رئيــس الجامعــة للتطويــر والشــراكة المجتمعيــة إلبــاغ الوحــدة بالموافقــة علــى رفــع الخطــة 
للعــرض علــى المجالــس المختصــة -إن وجــدت- فــي الجهــة نفســها ومــن ثــم الرفــع إلــى مجلــس الجامعــة للنظــر فــي 

إقرارهــا.
بعد إقرار مجلس الجامعة للخطة االستراتيجية للوحدة، تصبح الخطة وثيقة رسمية وجاهزة للعمل بها. 	
ــادات الجامعــة والوحــدة وأصحــاب المصلحــة، وتوضــع نســخة مــن  	 يتــم تدشــين الخطــة فــي حضــور ممثليــن مــن قي

ــة. ــة واإلنجليزي ــى الموقــع االســتراتيجي للجامعــة باللغــة العربي الخطــة علــى صفحــة الوحــدة عل
يجــب علــى جميــع الجهــات الرئيســة فــي المســتويات األول والثانــي والثالــث للجامعــة متابعــة مــدى تحقــق مؤشــرات  	

أداء الخطــة االســتراتيجية للجهــة وتســجيل ذلــك ورفــع تقريــر رســمي ســنوي إلــى إدارة التخطيــط االســتراتيجي يتضمــن بيــان 
بأهــم اإلنجــازات، والمعوقــات، وخطــط التحســين المقترحــة لتعظيــم اآلثــار اإليجابيــة وتقليــل اآلثــار الســلبية.

يتــم تحديــث الخطــة االســتراتيجية للجامعــة كل خمســة أعــوام، وتقــوم جميــع الوحــدات بتحديــث خططهــا االســتراتيجية  	
بالتزامــن مــع الخطــة االســتراتيجية للجامعــة وتراعــي المواءمــة التامــة معهــا. 
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] [ قام بتأليف هذا الدليل أ.د. محمود أحمد عبداللطيف مستشار نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية، ثم ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية 
وحررته د. ريهام محمود عبداللطيف وكيلة كلية التصاميم للتطوير والشراكة المجتمعية بالجامعة.

ملخص

دليــل إجرائــي إلعــداد وتحديــث الخطــط االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل ولوحداتهــا الفرعيــة ] [ 

 

الملخص
تهــدف هــذه الدراســة للعمــل كدليــل إرشــادي مبســط يمكــن اســتخدامه بواســطة منســوبي وحــدات الجامعــة فــي إعــداد 
الخطــط االســتراتيجية لوحداتهــم الفرعيــة )وكاالت الجامعــة، كليــات، عمــادات مســاندة، معاهــد، مراكــز بحثيــة أو مجتمعيــة، 
وإدارات عامــة( وفــي تتبــع مراحــل التخطيــط االســتراتيجي المختلفــة، اعتمــدت الدراســة علــى المعرفــة والخبــرة العمليــة الممتدة 
للباحثيــن فــي اإلشــراف علــى مشــاريع إعــداد الخطــط االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل ولعــدد مــن وحداتهــا 

األكاديميــة والبحثيــة واإلداريــة المختلفــة.
تمــر عمليــة وضــع اســتراتيجية لتطويــر جامعــة أو أي وحــدة جامعيــة صغيــرة أو متوســطة أو كبيــرة الحجــم بعــدة مراحــل، يمكــن 

إجمالهــا فــي ســت مراحــل أساســية وهــي:

مرحلة االستكشاف- تحديد إطار العمل في إعداد الخطة.. 1
مرحلــة جمــع المعلومــات- تحديــد خصائــص المؤسســة أو الوحــدة األكاديميــة /البحثيــة /اإلداريــة وصياغــة رؤيــة ورســالة . 2

وقيــم المؤسســة واألهــداف االســتراتيجية للمؤسســة.
مرحلة تحليل وتركيب المعلومات- تطوير الخطة االستراتيجية للمؤسسة.. 3
مرحلة إنهاء الخطة وعرضها- التقديم والعرض واإلعان والترويج للخطة االستراتيجية.. 4
مرحلة التنفيذ- إعداد الخطة التشغيلية لتنفيذ الخطة االستراتيجية على أرض الواقع.. 5
مرحلة التقييم والمتابعة والتحديث- تقييم وإدارة ومتابعة الخطة االستراتيجية ثم تحديثها بصفة دورية.. 6

ــة مــن تلــك المراحــل عــدة خطــوات وتــؤدى فيهــا مجموعــة مــن المهــام واألنشــطة المختلفــة، نحــاول فــي  تتضمــن كل مرحل
ــة  ــط االســتراتيجي الســت والمهــام التفصيلي ــة التخطي ــي لمراحــل عملي هــذه الدراســة توصيفهــا، كمــا نوضــح البرنامــج الزمن
لــكل مرحلــة علــى امتــداد فتــرة مــن 6 إلــى 8 أشــهر )وهــي الفتــرة الزمنيــة المناســبة لعمــل خطــة اســتراتيجية لوكالــة أو وحــدة 
أكاديميــة/ بحثيــة/ إداريــة مــن مؤسســة جامعيــة مثــل جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل التــي أخــذت هــي وبعــض كلياتهــا 

كأمثلــة للتدليــل بهــا علــى امتــداد مراحــل الدراســة(.

الكلمات الدالة 
مراحــل عمليــة التخطيــط االســتراتيجي، األدلــة اإلجرائيــة اإلرشــادية، مؤسســات التعليــم العالــي، التطويــر المؤسســي، جامعــة 

اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، الدمــام، المملكــة العربيــة الســعودية.
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ABSTRACT\

A Procedural Manual for Preparing and Updating the Strategic Plans of Imam 
Abdulrahman bin Faisal University and its Sub-Units ] [ 

Abstract
This study is indented to serve as a directive guide )a manual( which simplifies the process of strategic planning 
for university affiliates who join strategic planning teams in their units )vice presidencies, colleges, supporting 
deanships, institutes, centers, and general directorates(. The study is based on the extended knowledge and 
experience of the authors in supervising the preparation of the strategic plans for Imam Abdulrahman Bin Faisal 
University )IAU( and its various academic, research, and administrative units.
The process of developing a strategic plan for a university or any of its units undergoes several stages, which may 
be summed up into the following six stages:

1. Exploration stage )articulating the scope and nature of the planning framework(. 
2. Data gathering stage )describing the institution’s environment and stating its vision, mission, values, and 

the strategic goals(. 
3. Data analysis and synthesis stage )developing the strategic plan for the academic/ research/ administra-

tive unit(. 
4. Presentation stage )finalizing, displaying, advertising, and promoting the strategic plan to all stakeholders(. 
5. Implementation stage )implementing the strategic plan through an operational plan(. 
6. Evaluation and monitoring stage )assessing, managing, and monitoring the strategic plan(.

Each stage of the strategic planning process includes several steps and different tasks and activities. This study 
attempts to explain these stages providing a timetable showing the six stages and detailed tasks within each 
stage covering a six to eight-month period required to prepare a strategic plan. The conception is viewed to be 
appropriate for an academic, research, or administrative unit of a higher education institution such as Imam 
Abdulrahman Bin Faisal University )IAU( and its colleges, some of which are used as explanatory examples along 
the various phases of the planning process.

Keywords 
Strategic planning phases, procedural manuals, higher education institutions, institutional development, Imam 
Abdulrahman Bin Faisal University, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia.

]  [ This manual was authored in Arabic by Prof. Mahmoud A. Abdellatif )mlatif@iau.edu.sa(, the advisor for IAU’s Vice President for 
Development and Community Partnership; then it was translated and edited to English by Dr. Reham M. Abdellatif )rmabdellatif@iau.
edu.sa(, Vice Dean of studies Development and Community Services, College of Design, IAU.
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خلفية

يأتــي الدليــل هــذا انطاقــًا مــن الحاجــة الماســة التــي لمســها المؤلــف مــن ضــرورة وجــود وثيقــة شــاملة تشــرح عمليــة التخطيط االســتراتيجي 

لغيــر المختصيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومنســوبي الجامعــة الذيــن يتــم اختيارهــم ضمــن فــرق التخطيــط االســتراتيجي بوحــدات الجامعــة 

األكاديميــة والبحثيــة أو اإلداريــة المختلفــة. حيــث أصبــح إعــداد خطــة اســتراتيجية لــكل وحــدة جامعيــة )وكالــة، كليــة، معهــد، عمــادة مســاندة، 

مركــز، إدارة عامــة( مــن أهــم مطالــب عمليــة التطويــر المســتمر بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، تنبثــق الخطــط االســتراتيجية للوحدات 

مــن الخطــة االســتراتيجية العامــة للجامعــة وتتكامــل معهــا وتفصــل وتتخصــص أكثــر فــي البرامــج والمشــاريع والمبــادرات الخاصــة بالوحــدة.

الهدف من الدليل 

يهــدف هــذا التقريــر إلــى وضــع دليــل إرشــادي مبســط يمكــن اســتخدامه بواســطة منســوبي وحــدات جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 

فــي إعــداد الخطــط االســتراتيجية لوحداتهــم الفرعيــة وتتبــع مراحــل إعــداد تلــك الخطــط والخطــوات والمهــام التفصيليــة التــي تتضمنهــا تلــك 

المراحــل )اإلطــار الزمنــي للخطــة(، كمــا يشــرح التقريــر منهجيــات وأســاليب العمــل المناســبة إلنجــاز تلــك المهــام علــى الوجــه األمثــل.

معنى التخطيط االستراتيجي وأهميته

ــر المنشــودين مــن خــال تمكيــن المؤسســة المعنيــة مــن  التخطيــط هــو عمليــة منظمــة مســتمرة تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة أو التطوي

اســتخدام إمكانياتهــا فــي التغلــب علــى مشــكاتها وتلبيــة احتياجاتهــا وتحقيــق أهدافهــا، وتختلــف “التنميــة” أو “التطويــر” فهمــا عــن 

ــرًا إيجابيــًا مخططــًا فــي خصائــص البيئــة العمرانيــة الماديــة واإلنســانية )كمــًا وكيفــًا( للمؤسســة، وعــادة مــا يحــدث  “النمــو” بكونهمــا تغي

ذلــك التغيــر خــال فتــرة زمنيــة محــددة محســوبة وبشــكل متــوازن زمانــًا ومكانــًا ونوعــًا )عبــد اللطيــف، 2015(.  تكمــن أهميــة التخطيــط فــي 

أنــه يســهم فــي توجيــه حركــة المؤسســة ويرســم بشــكل مســبق ومنظــم خــط ســيرها نحــو تحقيــق غاياتهــا وخــال فتــرة محــددة زمنيــًا، كمــا 

يتضمــن التخطيــط تقييمــًا ومراجعــة شــاملة للنتائــج المتحققــة ويقتــرح األســاليب والمعالجــات التحســينية والتصحيحيــة المناســبة والتغلــب 

علــى المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا عمليــة التخطيــط. 

مراحل وضع الخطة االستراتيجية
تمر عملية وضع استراتيجية لتنمية أي مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم بعدة مراحل يمكن إجمالها في ست مراحل أساسية وهي:

مرحلة االستكشاف- تحديد إطار العمل.. 1

مرحلة جمع المعلومات- تحديد خصائص البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة أو الوحدة األكاديمية /البحثية /. 2

اإلدارية وصياغة رؤية ورسالة وقيم المؤسسة واألهداف االستراتيجية لها.

مرحلة تحليل وتركيب المعلومات- تطوير الخطة االستراتيجية للمؤسسة.. 3

مرحلة إنهاء الخطة وعرضها- التقديم والعرض واإلعان والترويج للخطة االستراتيجية.. 4

مرحلة التنفيذ- إعداد الخطة التشغيلية لتنفيذ االستراتيجية على أرض الواقع.. 5

مرحلة التقييم والمتابعة- تقييم وإدارة ومتابعة الخطة االستراتيجية.. 6

كل مرحلــة مــن تلــك المراحــل تتضمــن عــدة خطــوات وأنشــطة مختلفــة نحــاول فيمــا يلــي توصيفهــا بشــكل موجــز )شــكل1(. كمــا يوضــح 

الجــدول 1 البرنامــج الزمنــي لمراحــل عمليــة التخطيــط االســتراتيجي الســت والمهــام التفصيليــة لــكل مرحلــة علــى امتــداد 6 8- أشــهر )وهــي 

الفتــرة الزمنيــة المناســبة لعمــل خطــة اســتراتيجية لوكالــة أو وحــدة أكاديميــة/ بحثيــة/ إداريــة مــن الجامعــة(. وســيتم فــي الفصــول الســت 
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مقدمة عامة

1 2 3 4 5 6

Exploration
Data

collection
Analysis

& Synthesis Presentation Implementation
Evaluation

& Monitoring
االستكشاف  جمع

المعلومات
 تحليل وتركيب
المعلومات

 العرض
والتقديم التنفيذ التقييم

والمتابعة

تحديد
اطار العمل

 تحليل خصائص
البيئة

 تطوير
االستراتيجية

 تقديم وعرض
االستراتيجية

تنفيذ
االستراتيجية

تقييم ومتابعة
االستراتيجية

Setting the 
Framework

Environmental
Scanning

Developing
the srategic  plan

Presenting  &
Promoting the
Strategic Plan

Preparing the
Operation Plan

Plan Evaluation,
following up & 

Updating

STAGE STAGE STAGE STAGE STAGE STAGE

شكل 1 تسلسل مراحل عملية التخطيط االستراتيجي

التاليــة مــن هــذا الدليــل اســتعراض أهــم الخطــوات والمهــام التفصيليــة بــكل مرحلــة مــن تلــك المراحــل، وتقديــم شــرح مبســط لتلــك 

الخطــوات والمهــام وأهــم األســاليب والمنهجيــات المتبعــة فــي تنفيذهــا مــع التدليــل باألمثلــة التطبيقيــة بقــدر اإلمــكان، ويوضــح الملحــق 

رقــم 1-8 ملخصــًا شــامًا للمراحــل والخطــوات والمهــام التفصيليــة لعمليــة التخطيــط االســتراتيجي ألحــد الكليــات، كمــا يوضــح الملحــق رقــم 

4-8 ملخصــا ألهــم محتويــات وثيقــة الخطــة االســتراتيجية ألحــد الكليــات.
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1
سة(

س
طار العمل بالمؤ

ف )تحديد إ
شا

ستك
ال

مرحلة ا

1-1
ي:

ستراتيج
ال

ط ا
طي

التجهيز لبدء عملية التخ

 
	

سة / الكلية
س

ي المؤ
ي ف

ستراتيج
ال

ط ا
طي

شأة عملية التخ
 ن

	
ن توافر 

ط، التأكد م
طي

ق التخ
شكيل فري

ي وت
ستراتيج

ال
ط ا

طي
بدء عملية التخ

ك
ان عن ذل

إلع
ل، وا

إلنهاء العم
ازمة 

ت ال
إلمكانا

ا

1-2
ت(:

سابقة )إن وجد
ستراتيجية ال

ال
طة ا

مراجعة الخ

 
	

طبيعة 
ضر )

ت الحا
ى الوق

شاء وحت
إلن

سة/الكلية منذ ا
س

طور المؤ
صياغة خلفية عن ت

صاتها وبرامجها، الخ(.
ص

سامها تخ
سة/الكلية وأق

س
 المؤ

	
ستراتيجية الجديدة

ال
طة ا

ن للخ
سبي

ي منا
ى زمن

اقتراح عنوان ومد

1-3
ي:

ستراتيج
ال

ط ا
طي

ت التخ
مراجعة أدبيا

 
	

سية المهمة
سا

أل
ت ا

طلحا
ص

ت والم
ي المفردا

 تحديد معان
	

سبها
ي واختيار أن

ستراتيج
ال

ط ا
طي

ت التخ
ض منهجيا

ستعرا
 ا

	
ت 

سا
ل الممار

ض
ن أف

شابهة: تحليل لنماذج م
سية الم

ت الدرا
ال

ض الحا
ض بع

ستعرا
ا

 Benchm
arking سية

ط المرجعية القيا
ي العالم The Best Practices، واختيار نقا

ف
طة 

ت وثيقة الخ
ألهم مكونا

ل 
ظرة محليًا أو عالميًا، وتحلي

ت المنا
من الكليا

ت.
ك الكليا

ستراتيجية بتل
ال

ا

1-4
سة/الكلية:

س
تحديد ماهية المؤ

 
	

العتبارية(
شرية والمادية وا

سة/الكلية )الب
س

ت المؤ
 تحديد مكونا

	
سية والتكميلية(

سا
أل

سة/الكلية )ا
س

ف المؤ
ظائ

ف و
صي

 تو
	

سة/الكلية 
س

سة/ الكلية )من خارج المؤ
س

ت المؤ
ن من خدما

ستفيدي
تحديد الم
وداخلها(

1-5
سة/الكلية 

س
ستراتيجية للمؤ

ال
ف ا

ألهدا
سالة والقيم وا

ث الرؤية والر
 مراجعة وتحدي

صلحة
ب الم

صحا
ك أ

شرا
صح بإ

احيتها وين
ص

ن 
والتأكد م

 
	

ق 2-8 و 8-3(.
ظر ملح

صلحة )ان
ب الم

صحا
ي أ

اع رأ
ط

ست
ستمارة ا

صميم ا
 ت

	
ى 

صول إليها عل
سة/الكلية للو

س
صبو المؤ

ي ت
صورة الت

صياغة الرؤية: تحديد ال
سنة(.

ى البعيد )بعد 1٠ -٢5 
 المد

	
ن 

ن؟ وماذا نعمل؟ ولم
سة )من نح

سئلة الخم
أل

ى ا
ب عل

سالة: وتجي
صياغة الر

ف نعمل؟ ولماذا نعمل؟(.
 نعمل؟ وكي

	
سة/

س
ل المؤ

ب عم
سلو

طبيعة وأ
ي تحدد 

سية الت
سا

أل
صياغة القيم: تحديد القيم ا

ق مع قيم الجامعة والمجتمع.
الكلية بالتواف

ل
ص

ن في
ن ب

إلمام عبدالرحم
ت بجامعة ا

ألحد الكليا
ي 

ستراتيج
ال

ط ا
طي

ل عملية التخ
ي لمراح

صيل
ي التف

جدول 1 البرنامج الزمن

صل ولوحداتها الفرعية
ن بن في

إلمام عبدالرحم
ستراتيجية لجامعة ا

ال
ط ا

ط
ث الخ

إلعداد وتحدي
ي 
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سة/الكلية
س

ستقبلية للمؤ
ستراتيجية الم

ال
ت ا

 تحديد التوجها
	

سة/الكلية
س

ي تواجه المؤ
سية الت

سا
أل

ت ا
ا

شك
ضايا الحرجة والم

 تحديد أهم الق
	

ي تتمتع بها 
ت التميز الت

ال
سة/الكلية: تحديد مجا

س
سية للمؤ

تحديد المزايا التناف
طية.

طي
ي الفترة التخ

ستثمر فيها ف
سة/ المجتمع والمتوقع أن ت

س
المؤ

1-6
ستراتيجية:

ال
طة ا

ي للخ
ي البنيو

طار المنهج
إل

ضع ا
و

 
	

ي 
ستراتيج

ال
ط ا

طي
ي للتخ

ظيف
شرح النموذج الو

 
	

ي
ظيف

ت المنهج الو
ى أهم مميزا

ف عل
 التعر

	
ال 

ب تحقيقها خ
طلو

سة/الكلية: الم
س

ستراتيجية للمؤ
ال

ف ا
ألهدا

صياغة مبدئية ل
ي، 

طوير معرف
سة )ت

سة/الكلية الرئي
س

ف المؤ
ظائ

ق و
ى لتحقي

سع
طة، وت

فترة الخ
شرية، بيئية، إدارية، مالية، تقنية(.

طوير وتنمية ب
ي( والتكميلية )ت

ي، مجتمع
بحث

1-7
ستراتيجية

ال
طة ا

ت المتوقع تحقيقها من الخ
ساهما

تحديد أهم النتائج/الم

1-8
سة/الكلية: 

س
ستراتيجية للمؤ

ال
طة ا

طوير الخ
شروع ت

ي لم
ي مبدئ

اقتراح هيكل وبرنامج زمن
ك(.

سبًا لذل
طة )هذا الهيكل يعد نموذجًا منا

ي للعمل بالخ
يلتزم بهما عند البدء الفعل

1-9
العتماد 

ض وا
ي ورفعه للعر

سليم المقترح النهائ
شافية: وت

ستك
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سة ا
إكمال وإخراج الدرا

سة/الكلية.
س

من الجهة المعنية بالمؤ

2
ت 

طلعا
ي والت

سح الواقع الحال
ص البيئة الداخلية والخارجية )م

صائ
ف خ

صي
مرحلة تو

Environm
ental Scanning )ستقبلية

الم

ي المعتمدة، وهما:
ب التحليل البيئ

سالي
ط أحد أ

طي
ق التخ

ستخدم فري
ي هذه المرحلة ي

ف
 

	
 SW

O
T )طر

ص والمخا
ف والفر

ضع
ط القوة وال
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سح البيئ
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ا

شك
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طي
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صل الثان
2015، الف

2-1
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الحتياجا

صر ا
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صائ
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ل الم
ش عم

عقد ور
ي 

ت رأ
اعا

ط
ست

ن نتائج ا
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ستفيدي
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1
 

.
سة/الكلية 

س
ي تقدمها المؤ

ت الت
ن الخدما

ستقبلية م
ت الحالية والم

الحتياجا
صر ا

ح
شرية / 

ت مجتمعية / تنمية ب
ت بحثية /خدما

ت معرفية /خدما
ستفيدين )خدما

للم
ال:

ن خ
ي( م

ي / تعزيز تقن
ي / تعزيز مال

طوير إدار
 تنمية بيئية / ت

	
ي 

ألمثل ف
ت ا

سا
ي الممار

سية العالمية كما ف
ت القيا

الحتياجا
ألهم ا

ق 
سح دقي

م
ت المرجعية.

 الجامعا
	

ف تحقيقها 
ستهد

ي الم
ي والعالم

إلقليم
ي وا

ق المحل
سو

ت ال
طلبا

سح لمت
م

سة/الكلية(.
س

ي المؤ
ص خريج

صائ
سة/الكلية كما وكيفًا )أعداد وخ

س
ت المؤ

 لمخرجا
	

ألفراد 
ن ا

ن )م
ستفيدي

ت الم
طلعا

ت وت
ي لرغبا

اع رأ
ط

ست
ي وا

سح ميدان
 م

سة/الكلية لهم 
س

ي تقدمها المؤ
ت الت

ق بالخدما
ت( فيما يتعل

سا
س

والمؤ

2
 

.
ت 

سة/الكلية للخدما
س

ق تقديم المؤ
ي تعي

سانية الت
إلن

ت المادية وا
ا

شك
صر الم

ح
ن.

ن والداخليي
ستفيدين الخارجيي

سية والتكميلية للم
سا

أل
 ا

	
ت 

الحتياجا
ن ا

ي ع
ص أو عجز كم

ك نق
ت الكمية: تنتج عندما يكون هنا

ا
شك

الم
ن 

طلوبة ع
ت م

صا
ص

ض التخ
ي بع

ب ف
ا

ط
ي أعداد ال

ص ف
ًا نق

سية )مث
القيا

ي 
ص ف

طلبة، أو نق
سبة لل

ساتذة بالن
أل

ي عدد ا
ص ف

ستهدفة، أو نق
ألعداد الم

ا
ألجهزة، الخ.(

ي ا
ت، أو ف

 التجهيزا
	

ى 
ستو

ي م
ض ف

ًا انخفا
ألداء )مث

ي جودة ا
ض ف

ي انخفا
ت النوعية: ه

ا
شك

الم
ب أو 

ف، أو غيا
ستهد

ي الم
س

ى القيا
ستو

ت عن الم
صا

ص
ض التخ

ي بع
الخريجين ف

ب، الخ(
ا

ط
ى ال

ت المهارية لد
ف القدرا

ضع

3
 

.
سة/الكلية من داخل 

س
ًا للمؤ

ستقب
ل توفرها م

ت المتوفرة والمحتم
إلمكانا

صر ا
ح

 وخارج الجامعة.
	

سة/الكلية 
س

ي تمتلكها المؤ
ت المادية الت

س بحجم الموجودا
ت المادية: تقا

إلمكانا
ا

ن، الخ(.
ساتذة، أعداد الفنيي

أل
ألجهزة، أعداد ا

ت، أعداد ا
 )حجم التجهيزا

	
ي 

سة/الكلية ف
س

ي حققته المؤ
ى الجودة الذ

ستو
س بم

سانية: تقا
إلن

ت ا
إلمكانا

ا
طلبة، كفاءة 

ى أداء ال
ستو

ألكاديمية المختلفة )كم
ت ا

سا
ي للممار

أدائها النوع
 الخريجين، الخ(.

	
سة/الكلية 

س
ي تتمتع بها المؤ

ت التميز الت
ال

سية: تحديد مجا
تحديد المزايا التناف

طية.
طي

ال الفترة التخ
ستثمر فيها خ

والمتوقع أن ت

4
 

.
ت 

ا
شك

ت والم
احتياجا

ق ل
ى تحليل دقي

ستراتيجية اعتمادًا عل
ال

ف ا
ألهدا

صياغة ا
صياغة 

ي، يتم 
ظيف

س الو
سا

أل
اللتزام با

ق تحديدها، مع ا
ساب

ت ال
إلمكانا

وا
سة/الكلية لتحقيقها:

س
طلع المؤ

ي تت
ستراتيجية الت

ال
ف ا

ألهدا
 ا

	
ت معرفية، 

سة/الكلية )تقديم خدما
س

سية للمؤ
سا

أل
ف ا

ظائ
ن الو

ف منبثقة م
أهدا

ت مجتمعية(
ت بحثية، وخدما

 وخدما
	

شرية، وتنمية 
سة/الكلية تنمية ب

س
ف التكميلية للمؤ

ظائ
ف منبثقة من الو

أهدا
ي(.

ي، وتعزيز تقن
ي، تعزيز مال

طوير إدار
بيئية، ت

صل ولوحداتها الفرعية
ن بن في

إلمام عبدالرحم
ستراتيجية لجامعة ا

ال
ط ا

ط
ث الخ

إلعداد وتحدي
ي 

دليل إجرائ
مقدمة عامة



م
المدة الزمنية 

المرحلة والمهام
1

سبتمبر
2

أكتوبر
3

نوفمبر
4

سمبر
دي

يناير5
6

فبراير
7

س
مار

8
ل

إبري
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32

3
ستراتيجية:

ال
طة ا

طوير الخ
مرحلة ت

3-1
صياغة النهائية لرؤية 

ضع ال
طة الجامعة وو

ستراتيجية للكلية مع خ
ال

طة ا
مواءمة الخ

سالة وقيم الكلية: 
ور

 
	

صورة 
صياغة الرؤية النهائية للكلية: تحديد ال

مواءمة رؤية الكلية مع رؤية الجامعة و
ب 

س
سنة )ح

صول إليها من نجاح بعد ٢5-5 
سة/المجتمع الو

س
صبو المؤ

ي ت
الت

شودة(.
ت المن

طلعا
 الت

	
سالة النهائية للكلية: تحديد 

صياغة الر
سالة الجامعة و

سالة الكلية مع ر
مواءمة ر

ت 
ك الخدما

ف تقدم تل
سة ومجال عملها ولمن تقدم خدماتها وكي

س
ماهية المؤ

 ولماذا تقدمها.
	

صياغة القيم النهائية للكلية: تحديد القيم 
مواءمة قيم الكلية مع قيم الجامعة و

طه
طي

ي تخ
سة/المجتمع الجار

س
ب عمل المؤ

سلو
طبيعة وأ

ي تحدد 
سية الت

سا
أل

 ا
	

ستراتيجية 
ال

ف ا
ألهدا

ستراتيجية للكلية والجامعة وتحديد ا
ال

ف ا
ألهدا

مواءمة ا
ي تقدمها 

سية والتكميلية الت
سا

أل
ف ا

ظائ
طوير الو

ى لت
سع

ي ت
النهائية للكلية والت

ستفيدين.
سة للم

س
المؤ

3-2
طة وتفرعاتها 

ضح بنية الخ
ستراتيجية: جدول يو

ال
طة ا

صور للبنية العامة للخ
ضع ت

و
ستراتيجية، 

ال
ف ا

ألهدا
ف، ا

ظائ
سية، الو

سا
أل

ت ا
ى المكونا

ستو
ن م

صغر م
أل

صغر فا
أل

ا
س.

ت القيا
شرا

ت، ومؤ
طويرية، المبادرا

شاريع الت
البرامج التنفيذية، الم

3-3
ى 

سع
ي ت

ستراتيجية والت
ال

ف ا
ألهدا

ى: تحديد ا
ستراتيجية بعيدة المد

ال
ف ا

ألهدا
صياغة ا

ن.
ستفيدي

سة للم
س

ي تقدمها المؤ
سية والتكميلية الت

سا
أل

ف ا
ظائ

طوير الو
لت

3-4
ستراتيجية.

ال
ف ا

ألهدا
ن ا

ف الفرعية )البرامج التنفيذية( المنبثقة م
ألهدا

صياغة ا

3-5
طويرية المنبثقة من البرامج التنفيذية.

شاريع الت
صياغة الم

3-6
طويرية.

شاريع الت
ن الم

ت المنبثقة م
صياغة المبادرا

3-7
طة

ت الخ
ألداء لكل مبادرة من مبادرا

س ا
ت قيا

شرا
صياغة مؤ

 

3-8
ل مبادرة.

سؤول: عن متابعة تنفيذ ك
ك م

تحديد مال

4
ستراتيجية:

ال
طة ا

ض والترويج للخ
مرحلة إنهاء واعتماد وعر

4-1
ب واحد 

ي قال
سابقة ف

ظهار جميع المراحل ال
ستراتيجية: تجميع وإ

ال
طة ا

إنهاء وثيقة الخ
ب 

صحا
ى أ

ض عل
صالحة للعر

صول 
ب والف

ألبوا
ضمن عدد من ا

شكل وثيقة علمية تت
ي 

ف
شكل 1-4(.

ظر الهيكل المقترح 
صلحة )أن

الم

4-2
ي القرار 

ى متخذ
ض عل

س المعنية: للعر
ى المجال

ستراتيجية النهائية عل
ال

طة ا
ض الخ

عر
ب 

صحا
ن أ

ى التغذية الراجعة م
صول وعل

صة وللح
س المخت

ي المجال
شته ف

لمناق
صلحة.

الم

4-3
ستراتيجية 

ال
طة ا

سمية للخ
ى إجازة ر

صول عل
ي: للح

اعتماد النهائ
س الجامعة ل

الرفع لمجل
ضع التنفيذ.

ضع مو
ي تو

لك

صل ولوحداتها الفرعية
ن بن في

إلمام عبدالرحم
ستراتيجية لجامعة ا

ال
ط ا

ط
ث الخ

إلعداد وتحدي
ي 

دليل إجرائ
مقدمة عامة



م
المدة الزمنية 

المرحلة والمهام
1

سبتمبر
2

أكتوبر
3

نوفمبر
4

سمبر
دي

يناير5
6

فبراير
7

س
مار

8
ل

إبري
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32

4-4
ى جميع 

ستراتيجية عل
ال

سخ من ا
ستراتيجية والدعاية والترويج لها: توزع ن

ال
طة ا

شر الخ
ن

اقة..
ت الع

ت ذا
ن بالتنفيذ من الجها

المعنيي

5
ض الواقع

ى أر
ستراتيجية عل

ال
شغيلية لتنفيذ ا

طة الت
مرحلة إعداد الخ

5-1

ن وثيقة تنفيذية يتم فيها 
ي عبارة ع

سة/الكلية: وه
س

شغيلية للمؤ
طة الت

إعداد وثيقة الخ
ف 

ص
ضمن رقم المبادرة، و

ي يت
صيل

شكل تف
ستراتيجية ب

طة اال
ت الخ

ف مبادرا
صي

تو
ي 

شر األداء الذ
صدر التمويل، مؤ

صيلية، تكلفة تنفيذها، م
صر لها، مهامها التف

مخت
ي 

طور الزمن
ي للت

ت، حالة اإلنجاز، تحليل بيان
صدر البيانا

ي متابعة تنفيذها، م
ستخدم ف

سي
ظر مثال لنموذج تنفيذ مبادرة  جدول 5-1(.

ًا، )أن
ستقب

سابقا، وحاليا، وم
شر األداء 

لمؤ

5-2
ستراتيجية 

ال
ي تنفيذ ا

ان البدء ف
ت المقرر يتم إع

ي التوقي
ستراتيجية: ف

ال
ن ا

شي
تد

سع.
ي احتفال عام مو

ق( غالبا ف
ا

ط
إل

)ا

5-3
ستراتيجية 

ال
طة ا

ستراتيجية: بمجرد اعتماد الخ
ال

طة ا
ص الموارد لتنفيذ الخ

صي
تخ

ازمة لتنفيذ 
شرية ال

ص الموارد المالية والب
صي

سة/الكلية والجامعة بتخ
س

تبدأ المؤ
ي المحدد

طبًقا للبرنامج الزمن
ستراتيجية 

ال
ا

5-4
ت مع 

سا
ي جل

ستراتيج
ال

ط ا
طي

ق التخ
ب المعنيين بالتنفيذ: يعقد فري

ف وتدري
تكلي

ت والبرنامج 
ستهدفا

ت والم
سؤوليا

الها تأكيد المهام والم
المعنيين بالتنفيذ، يتم خ

طة.
إلدارة الخ

ستخدمة 
طية الم

طي
ألداة التخ

ى ا
ب عل

ي للتنفيذ. والتدري
الزمن

5-5
شاريع 

ق البرامج التنفيذية والم
ا

ط
ض الواقع: يتم إ

ى أر
ت التنفيذ عل

بدء فعاليا
ط.

طي
إلدارية قيد التخ

ألكاديمية /البحثية /ا
ت الوحدة ا

طاعا
ي كافة ق

طويرية ف
الت

6
طر:

طة إدارة المخا
ستراتيجية وخ

ال
ث ا

مرحلة تقييم ومتابعة وتحدي

6-1

ألداء" KPI’s من أهم 
س ا

ت قيا
شرا

ستخدام "مؤ
ستراتيجية: يعتبر ا

ال
طة ا

تقييم الخ
سن 

إلنجاز والتح
ب ا

س
الها من ن

ق من خ
ث يتم التحق

ي التقييم حي
ستخدمة ف

ت الم
ألدوا

ا
ت 

طاعا
طاع من ق

ل ق
ي ك

ستراتيجية ف
ال

طة ا
ت الخ

ي مبادرا
ى أداء العمل ف

ستو
ي م

ف
سة الكلية.

س
المؤ

6-2
ب الجداول الزمنية المحددة.

س
ستراتيجية ح

ال
طة ا

شاريع الخ
متابعة تنفيذ م

6-3
ت زمنية محددة )ربع 

ال فترا
إلنجاز: خ

ت ا
ال

س معد
شغيلية وقيا

طة الت
ظام مراقبة الخ

ن
ي(.

سنو
ف 

ص
ي أو ن

سنو

6-4

طة 
ضع خ

ك و
ن ذل

ضم
سة/الكلية يت

س
ستراتيجية للمؤ

إل
طة ا

طر للمحتملة للخ
إدارة المخا

ي 
ستراتيجية ف

ال
ف ا

ألهدا
ق تنفيذ ا

ت قد تعي
طر أو عقبا

متكاملة للتعامل مع أية مخا
طر 

ف من المخا
ت للتخفي

ستراتيجيا
طوير ا

ب ت
ى جان

ت المحدد، وبالميزانية المحددة، إل
الوق

المحتملة

6-5
ت(. ويبدأ 

سنوا
س 

ل خم
ت محددة )عادة ك

ى فترا
ك عل

ستراتيجية: وذل
ال

طة ا
ث الخ

تحدي
طة الحالية )قبل 

طية للخ
طي

ألخير من الفترة التخ
ي بداية العام ا

طة ف
ث الخ

شروع تحدي
م

شهر(.
ي 6-8 أ

طة بمدة حوال
انتهاء الخ

صل ولوحداتها الفرعية
ن بن في

إلمام عبدالرحم
ستراتيجية لجامعة ا

ال
ط ا

ط
ث الخ

إلعداد وتحدي
ي 

دليل إجرائ
مقدمة عامة
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دليل إجرائي إلعداد وتحديث الخطط االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ولوحداتها الفرعية

مرحلة االستكشــاف هي مرحلة تمهيدية تســبق الدخول الرســمي إلى عملية وضع االســتراتيجية، تبدأ مرحلة »االستكشــاف«- 
مــن الناحيــة النظريــة- مبكــرًا مــع نشــأة المؤسســة المعنيــة بالتنمية/التطويــر ومــع تطورهــا حجمــًا ونوعــًا، وانطاقهــا ونموهــا 
الثقافــي والمعرفــي والتقنــي، وتبــدأ مرحلــة االستكشــاف فعليــًا مــع أول تامــس للقائميــن علــى أمــر المؤسســة مــع 
مشــكات ومتطلبــات التنمية/التطويــر التــي تواجههــا المؤسســة واستشــعارهم بأهميــة البــدء فــي استكشــافها ودراســتها 
ــو  ــا تظهــر الحاجــة لوضــع خطــة اســتراتيجية للمؤسســة/المجتمع وتعل ــات. وهن ــق المتطلب ــط لحــل المشــكات وتحقي والتخطي

علــى ســلم أولويــات المســؤولين. وتعتبــر هــذه المرحلــة مرحلــة اســتعداد وتمهيــد لعمليــة التنمية/التطويــر بأكملهــا. 
يهتــم المســؤولين عــن إدارة المؤسســة فــي هــذه المرحلــة ببنــاء خبــرة تراكميــة مــن خــال المراقبــة واالطــاع والتمــاس مــع 
ــط االســتراتيجي.  ــة التخطي ــدء عملي ــط بالمؤسســة/المجتمع، وإعــداد المســرح لإلعــان عــن ب ــا التــي تحي المشــكات والقضاي

ويتــم فــي هــذه المرحلــة عــدد مــن الفعاليــات الهامــة وهــي:

1-1   التجهيز لبدء عملية التخطيط االستراتيجي

1-1-1  والدة عملية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة / الكلية
تبدأ عملية التخطيط االستراتيجي في مؤسسة ما بإحدى الطريقتين التاليتين: 

الــوالدة التدريجيــة البطيئــة التــي ال يحددهــا أي غطــاء زمنــي، حيــث تنمــو وتتزايــد الحاجــة للتخطيــط االســتراتيجي بشــكل  	
عفــوي مــن غيــر أي توجيــه وتمتــد مرحلــة المخــاض هــذه لمــدة مــن الزمــن طالــت أو قصــرت حســب ظــروف كل مؤسســة/مجتمع.

الــوالدة المنظمــة )الموجهــة( والتــي تتحــدد لظــروف وبإمــاءات خارجيــة بتوجيــه مــن القائميــن علــى أمــر المؤسســة/ 	
المجتمــع أو بطلــب مباشــر مــن رئيــس العمــل أو صاحــب القــرار الستشــعاره بأهميــة التخطيــط االســتراتيجي وجــدواه 

بالنســبة لتحقيــق رؤيــة المؤسســة/المجتمع وأهدافهــا. 

1-1-2  بدء عملية التخطيط االستراتيجي وتشكيل فريق العمل واإلعالن عن ذلك
يتم في البداية إعداد المؤسسة لبدء عملية التخطيط االستراتيجي واإلعان عن ذلك، من تلك الترتيبات ما يلي:

تشــكيل فريــق التخطيــط االســتراتيجي للمؤسســة/الكلية: تبــدأ عمليــة التخطيــط االســتراتيجي بقــرار إداري رســمي مــن  	
رئيــس/ عميــد المؤسســة/الكلية بتشــكيل فريــق التخطيــط االســتراتيجي بالمؤسســة/الكلية، برئاســة وكيــل المؤسســة/
الكليــة المختــص وعضويــة مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والفنييــن والعامليــن بالمؤسســة/الكلية مــن الذيــن لهــم 
خبــرة ســابقة فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي أو المهتميــن بهــذا المجــال ويفضــل الحاصليــن علــى دورات تدريبيــة فــي 
اإلدارة والتخطيــط االســتراتيجي. ومــن األفضــل أن ينســق رئيــس الفريــق مــع المختصيــن فــي المجــال فــي إدارة التخطيــط 

االســتراتيجي بالجامعــة إذ مــن واجبهــم اإلشــراف علــى أعمــال التخطيــط االســتراتيجي بالجامعــة ووحداتهــا المختلفــة. 
توليد االهتمام الكافي بأهمية عملية التخطيط االســتراتيجي: وهذا من المهام األساســية لفريق التخطيط االســتراتيجي،  	

وذلــك مــن خــال المحاضــرات العامــة والنشــرات والمراســات اإللكترونيــة لمنســوبي المؤسســة/الكلية، لكــي يستشــعر 
الجميــع مــن أصحــاب المصلحــة والمنتفعيــن مــن الداخــل وخــارج المؤسســة/الكلية بأهميــة عمليــة التخطيــط االســتراتيجي 

علــى تطــور المؤسســة/الكلية وجــودة مخرجاتهــا وكفــاءة تأديتهــا لوظائفهــا المختلفــة.
ــر الشــامل للمؤسســة: مــن حيــث درجــة االنتفــاع بهــا فــي حــل  	 ــة التطوي ــراز جــدوى إعــداد خطــة اســتراتيجية إلدارة عملي إب

ــق أهدافهــا. ــة احتياجاتهــا واســتثمار إمكاناتهــا فــي تحقي مشــكات المؤسســة وتلبي
التأكــد مــن توافــر اإلمكانــات الازمــة لعمــل الخطــة االســتراتيجية: وجــود الدعــم المعنوي مــن القائمين على أمر المؤسســة،  	

ــد الشــعبي مــن أصحــاب المصلحــة وجمهــور المســتفيدين، توفــر المــوارد والدعــم المــادي الكافــي للصــرف علــى  التأيي
االســتراتيجية، توفــر المقــدرة علــى جمــع المعلومــات الازمــة والخبــرة الفنيــة والمنهجيــة لعمــل االســتراتيجية، الــخ.

 وتنتهي مرحلة االستكشاف بتقديم »مقترح مبدئي بخطة العمل في االستراتيجية« يتضمن عدد من المكونات، أهمها:
مراجعة الخطة االستراتيجية السابقة )إن وجدت(. 	
مراجعــة أدبيــات التخطيــط االســتراتيجي )مفاهيــم ومصطلحــات التخطيــط، ومنهجيــة التخطيــط، وتحديــد عــدد مــن النقــاط  	

المرجعيــة محليــة أو عالميــة واســتعراض خططهــا االســتراتيجية(.
االتفاق على ماهية المؤسسة/الكلية: مكوناتها ووظائفها وفئات المستفيدين منها. 	
تحديد القضايا الحرجة والتوجهات االستراتيجية للمؤسسة/الكلية. 	
وضع اإلطار المنهجي البنيوي للخطة االستراتيجية. 	
مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة والقيم واألهداف االستراتيجية للمؤسسة/المجتمع والتأكد من صاحيتها. 	
صياغة مبدئية ألهم النتائج/المساهمات المتوقع تحقيقها من االستراتيجية. 	
اقتراح هيكل مبدئي لمشروع تطوير الخطة االستراتيجية. 	
إكمال وإخراج الدراسة االستكشافية في صورة تقرير فني يتضمن مشروع متكامل إلعداد االستراتيجية. 	
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1-2   مراجعة الخطة االستراتيجية السابقة )إن وجدت(
إن كان لــدى المؤسســة خطــة اســتراتيجية ســابقة فيكــون الهــدف هــو مراجعــة وتحديــث الخطــة االســتراتيجية، وإن لــم يســبق 
للمؤسســة وضــع خطــة اســتراتيجية فتبــدأ عمليــة التخطيــط االســتراتيجي مــن الصفــر. وفــي الحالتيــن يلــزم صياغــة خلفيــة عامــة 

عــن المؤسســة تتضمــن: 

1-2-1   صياغة خلفية عن تطور المؤسسة 
تعــد هــذه الخطــوة فرصــة جيــدة للمؤسســة/ الكليــة للتعــرف علــى ذاتهــا وتطورهــا خــال الزمــن منــذ اإلنشــاء وحتــى الوقــت 
الحاضــر، ومــن المفيــد رســم خــط زمنــي مبســط يوضــح المراحــل الحاكمــة فــي تاريــخ المؤسســة كمــا فــي مثــال جامعــة اإلمــام 

عبــد الرحمــن بــن فيصــل )شــكل 1-1(. 

باإلضافة إلى النبذة التاريخية عن المؤسسة، من المهم أيضًا أن تتضمن الخلفية معلومات أساسية عن:
ــا  	 ــة المختلفــة له ــة واإلداري ــات األكاديمي ــادي والمكون ــذي يوضــح التسلســل القي ــكل التنظيمــي للمؤسســة/الكلية وال الهي

)شــكل 1-٢(.
معلومات عن األقسام والتخصصات التي توجد بالمؤسسة )الكلية/ العمادة/ المركز/ الوحدة(. 	
بيانــات عــن تطــور أعــداد الطلبــة خــال الســنوات الخمــس الســابقة )أو أبعــد إن أمكــن( وتوزيعهــم حســب الجنــس والجنســية،  	

والمســتوى الدراســي، والتخصص، وغيرها )شــكل 1-8(.
بيانــات عــن منســوبي المؤسســة/الكلية )الهيئــة التدريســية، الــكادر الفنــي، الــكادر اإلداري( وتصنيفاتهــم المختلفــة حســب  	

الجنــس والجنســية والقســم العلمــي والتخصــص والدرجــة العلميــة والرتبــة األكاديميــة، وغيرهــا. 
حالــة المؤسســة/الكلية مــن حيــث االعتمــاد المؤسســي أو االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي ألقســامها المختلفة، وشــهادات  	

األيــزو للمعامــل إن وجــدت، وبيانــات التصنيــف الدولــي التخصصــي عــن المؤسســة/الكلية، الــخ.
أي معلومات تساهم في توصيف المؤسسة/الكلية وبيان تطورها حتى وصلت للوضع الحالي في كافة المجاالت. 	
ومــن المفيــد فــي كتابــة الخلفيــة عــن المؤسســة/الكلية اســتخدام الرســومات البيانيــة المبســطة والصــور الديجرامــات  	

ــك مــن الوســائل التبســيطية المختلفــة. ــى ذل الشــارحة ومــا إل

1395
1375

1428
2007

1430
2009

1435
2014

1436
2015

1437
2016

1438
2016

تأسيس جامعة
الملك فيصل

بفرعيها: 
األحساء والدمام

إنضمام كليات 
التربية إلى 

الجامعة بعد أن 
كانت تابعة لوكالة 

كليات البنات 
التابعة للرئاسة 

العامة

صدور قرار مجلس 
الوزراء بفصل شطر 

جامعة الملك فيصل 
في كل من :

الدمام واألحساء إلى 
جامعتين منفصلتين 

وبذلك تسست  
جامعة الدمام

انفصل جامعة حفر 
الباطن عن  جامعة 

الدمام 

تغيير مسمى الجامعة
الى جامعة االمام 

عبدالرحمن بن فيصل.
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االعتماد من اللجنة 	 

الدولية المتحدة 
العتماد المننضمات 

الصحية

االعتماد  االكاديمي البرمجي  	 
من الهيئة الوطنية للتقويم 

واالعتماد االكاديمي  
لبرنامجي طب االسنان 

والتمريض.
االعتماد من الكلية االمريكية 	 

الستشايي علم االمراض.

المصدر: )وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، 2018، ص 4(
شكل  1—1 التطور الزمني لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل منذ إنشائها عام 1395هـ )1975م(
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المصدر: )كلية التصاميم، 2021، ص 7(
شكل  1—2 مثال للهيكل التنظيمي إلحدى كليات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

عميدة كلية التصاميم
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قسم التصميم الصناعيقسم التصميم الداخليوحدة القبول والتسجيل قسم تصميم المطبوعات
 والوسائط المتعددة

وحدة البرامج الدراسية

وحدة اإلخباريات والتقويم

وحدة التعليم اإللكتروني
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المصدر: )وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، 2018، ص ص 5-9(
شكل  1—3 مثال الستخدام الصور والرسومات البيانية المبسطة لشرح اإلمكانيات البشرية للمؤسسة
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اقتراح عنوان ومدى زمني مناسبين للخطة االستراتيجية الجديدة  2-2-1
ومــن الضــروري تحديــد اإلطــار الزمنــي للخطــة وذلــك بتحديــد ســنة البــدء وســنة االنتهــاء )وعــادة تغطــي الخطــط االســتراتيجية 
ــة  ــرة التخطيطي ــًا( يجــب أن تكــون الفت ــة مث ــة للمؤسســة )كلي ــة الوحــدات الفرعي ــرة خمــس إلــى عشــر ســنوات(، وفــي حال فت
لخطــة الكليــة نفــس الفتــرة التخطيطيــة التــي تغطيهــا خطــة الجامعــة، وعلــى األقــل يجــب أن تكــون ســنة االنتهــاء موحــدة، 
ومــن األفضــل فــي جميــع األحــوال أن تكــون الخطــط االســتراتيجية خمســية لكــي تتوافــق مــع الفتــرات المحــددة لخطــط التنميــة 

الوطنيــة التــي غالبــًا مــا تكــون خمســية كمــا هــو الحــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــي معظــم الــدول. 
أمــا بالنســبة للعنــوان، فيتــم اختيــاره حســب طبيعــة الخطــة االســتراتيجية إن كانــت خطــة شــاملة للمؤسســة ككل أو خطــة 
قطاعيــة متعلقــة بتطويــر أحــد القطاعــات أو الوظائــف أو إلبــراز أحــد المواضيــع الملحــة التــي تمــس المؤسســة، مثــل »تحقيــق 

ــز« أو »االســتدامة«، أو غيرهــا. التمي

في حالة التطوير الشامل للمؤسسة: وهو الوضع السائد في الغالب، يفضل أن يكون العنوان مباشر وبسيط، مثًا: 
»الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 2018-2025«.  	
أو »الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم -2022 2025«. 	
أو »الخطة االستراتيجية لعمادة البحث العلمي 2022-2025«. 	

وفــي حالــة التطويــر القطاعــي أو الموضوعــي: وهــو وضــع اســتثنائي يحــدث فــي بعــض الحــاالت الخاصــة وذلــك بــأن يتــم 
التركيــز علــى قطــاع أو وظيفــة أو موضــوع محــددة مــن وظائــف المؤسســة، حيــث يتــم التفصيــل والتعمــق فــي عمليــة تطويــر 
القطــاع / أو الوظيفــة / أو الموضــوع، اعتمــادًا علــى التوجهــات االســتراتيجية التــي تضمنتهــا الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة 

األم )الجامعــة(، وأمثلــة ذلــك:

»الخطــة االســتراتيجية لتطويــر البحــث العلمــي واالبتــكار بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 2025-2020«، ومــن  	
الممكــن أن يتــم معالجــة نفــس الموضــوع ضمــن »الخطــة االســتراتيجية لوكالــة الجامعــة للبحــث العلمــي واالبتــكار -2020
2025«، وأيضــًا يمكــن معالجــة نفــس الموضــوع فــي »الخطــة االســتراتيجية لعمــادة البحــث العلمــي 2025-2020«، فــي 
الحــاالت الســابقة، يجــب أن تتكامــل جميــع تلــك الخطــط مــع بعضهــا البعــض، وأن تنبثــق مــن الخطــة االســتراتيجية للجامعــة، 

وأن تكــون المعالجــة تفصيليــة أكثــر ممــا تــم فــي الخطــة االســتراتيجية للجامعــة.
ومثــال آخــر للخطــط االســتراتيجية الجزئيــة هــو التركيــز علــى موضــوع محــدد مثــًا »اســتراتيجية تحقيــق التميــز بجامعــة اإلمــام  	

عبــد الرحمــن بــن فيصــل 2025-2030«.
ومثال ثالث: »استراتيجية تحويل جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل إلى جامعة مستدامة 2022-2030«. 	

مراجعة أدبيات التخطيط االستراتيجي  3-1
يتــم خــال هــذه الخطــوة اســتعراض أهــم األدبيــات المتعلقــة بالتخطيــط االســتراتيجي لتوضيــح معانــي بعــض المفاهيــم 
والمصطلحــات التــي ســيتم تداولهــا فــي وثيقــة التخطيــط االســتراتيجي، وتحليــل ألهــم المنهجيــات التــي تســتخدم فــي إعــداد 
الخطــط االســتراتيجية، ومراجعــة لعــدد مــن الحــاالت الدراســية الســابقة لبعــض الجامعــات المرجعيــة لاســتفادة منهــا فــي 

ــط االســتراتيجي للمؤسســة/الكلية. ــة التخطي عملي

تحديد معاني المفردات والمصطلحات األساسية   1-3-1
مــن المهــم فــي أي عمليــة تخطيــط اســتراتيجي أن يتــم تحديــد معانــي أهــم المصطلحــات األساســية المتداولــة فــي المجــال، 
المختلفــة،  االســتراتيجي« ومراحلهــا  التخطيــط  االســتراتيجي«، و«عمليــة  و«التخطيــط  »التخطيــط«،  المفــردات  تلــك  مــن 
و«أســاليب التخطيطـــ« التــي تســتخدم فــي جمــع وتحليــل وتركيــب وعــرض المعلومــات، علــى يتــم اختيــار التعاريــف المناســبة 

ــًا. ــًا وعالمي وتوثيــق مصــادر تلــك التعاريــف مــن األدبيــات المعتبــرة محلي
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استعراض منهجيات التخطيط االستراتيجي واختيار أنسبها  2-3-1
ــات المســتخدمة فــي إعــداد الخطــط االســتراتيجية،  ــد مــن المنهجي ــط االســتراتيجي العدي ــات الخاصــة بالتخطي تتضمــن األدبي

ومــن تلــك المنهجيــات مــا يلــي:

منهجيات التحليل التقليدية )التحليل البيئي، وتحليل الفجوة، أو تحليل مكونات التنمية، وغيرها(.. 1
منهجية التصحيح الذاتي )البناء على ما سبق(.. 2
منهجية تحقيق رضا المستفيدين )رضا العميل مقياس النجاح(.. 3
4 .:)RADAR منهجية نموذج التميز األوروبي )منهجية األسباب والتأثيرات، وأسلوب الرادار

	 Results تحديد المستهدفات
	 Approaches تحديد المداخل
	 Deploy تنفيذ المداخل المقترحة
	 Assess تقييم المداخل المطبقة
	 Refine تصحيح المداخل بعد التطبيق

منهجية النموذج الوظيفي Function-based Model )وظائف المؤسسة هي المنطلق لبناء الخطة االستراتيجية(.. 5
وقــد اعتمــدت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل النمــوذج الوظيفــي كأســاس لبنــاء خطتهــا االســتراتيجية 2018-2025، 

كمــا تــم تعميــم المنهــج الوظيفــي علــى العديــد مــن الكليــات والعمــادات المســاندة، كمــا ســيتم توضيحــه الحقــًا. 

استعراض بعض الحاالت الدراسية المشابهة   3-3-1
نظــرًا ألننــا ال نعيــش فــي قريــة منعزلــة ونعيــش فــي عالــم واحــد متكامــل، نؤثــر ونتأثــر بمــا يــدور حولنــا، وباعتبــار أن التخطيــط 
االســتراتيجي أصبــح يعــد مــن أهــم األعمــال التــي تســاهم فــي تطويــر المؤسســات ورســم مســتقبلها، أصبــح مــن الخطــوات 
المهمــة عنــد إعــداد الخطــة االســتراتيجية للمؤسســات أن تتضمــن وثيقــة الخطــة االســتراتيجية مراجعــة لبعض الحاالت الدراســية 

لمؤسســات مشــابهة، يشــمل هــذا االســتعراض عــدد مــن النقــاط المهمــة منهــا:

اختيار النقاط المرجعية القياسية Benchmarking للمؤسسة  )1(
نقــاط الربــط المرجعــي Benchmarking هــي نمــاذج مــن أفضــل األمثلــة Best Practices مــن الجامعــات المتميــزة المحليــة 
أو اإلقليميــة أو العالميــة، وبالطبــع ال يمكــن اختيــار المؤسســات المطلوبــة بشــكل عشــوائي، لذلــك نحتــاج إلــى تحديــد عــدد 
ــد إعــداد الخطــة  ــة للمؤسســة. وعن ــزم توافرهــا فــي المؤسســات التــي ســيتم اختيارهــا كنقــاط مرجعي ــر التــي يل مــن المعايي
االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، تــم اســتخدام عــدد مــن المعاييــر الختيــار النقــاط المرجعيــة مــن الجامعــات 

المناظــرة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا، تمثلــت هــذه المعاييــر فــي اآلتــي:
الترتيب في التصنيف العالمي )تكون الجامعات المرجعية ذات تصنيف أعلى من الجامعة(.  	
الملكية الحكومية أو الخاصة )تكون جامعة حكومية(. 	
الحجم الطابي المتقارب )تضم في حدود -25 35 ألف طالب(. 	
التنوع في نوع الطلبة )تضم طاب وطالبات(. 	
الدرجات العلمية الممنوحة )تمنح جميع الدرجات العلمية، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه(. 	
الشمولية الوظيفية )تستهدف تقديم جميع الخدمات األساسية للجامعات وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع(. 	

الشمولية العلمية: )تضم جميع المسارات الدراسية األربعة وهي المسار الصحي، والهندسي، والعلمي، واإلنساني(. 	

التنوع الجغرافي )تتوزع الجامعات المرجعية على قارات العالم المختلفة(. 	
ويوضــح جــدول 1-1 عــدد مــن الجامعــات التــي تــم اختيارهــا كنقــاط مرجعيــة لاطــاع علــى الخطــط االســتراتيجية الخاصــة بهــا 

واســتخاص عــدد مــن الــدروس المســتفادة مــن تلــك الخطط. 
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جدول  1—1 مثال الجامعات المرجعية التي روجعت الخطط االستراتيجية لها عند إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

التعرف على أهم مكونات وثيقة الخطة االستراتيجية في المؤسسات/الكليات المرجعية:  )2(
مــن مراجعــة الخطــط االســتراتيجية للجامعــات المرجعيــة المحليــة والعالميــة، يتضــح أن وثيقــة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة يجــب 

أن تتضمــن عــدد مــن المكونــات المهمــة )هيكلــة وثيقــة الخطــة مــن أبــواب وفصــول ومســمياتها وترتيبهــا(، أهمهــا مــا يلــي:
الخلفية العامة عن المؤسسة.  	
محتويات مراجعة األدبيات والحاالت الدراسية التي تضمنتها الخطة. 	
منهجيــات جمــع وتحليــل وتركيــب وعــرض المعلومــات: أســاليب جمــع المعلومــات ميدانيــا )اســتطاعات أصحــاب  	

المصلحــة، الــخ( ومكتبيــا )مســح األدبيــات الســابقة(؛ أســاليب تحليــل المعلومــات )التحليــل البيئــي الرباعــي، الــخ(؛ 
أســاليب ا تركيــب وصياغــة الخطــة االســتراتيجية )المنهــج البنائــي، الــخ(؛ أســاليب عــرض المعلومــات وإخــراج وثيقــة 

الخطــة االســتراتيجية، أســاليب إدارة ومتابعــة تنفيــذ الخطــة، أســاليب التعامــل مــع المخاطــر المتوقعــة.
البنية االستراتيجية للخطة )النموذج التخطيطي المتبع، أهم القضايا الملحة، والتوجهات االستراتيجية، الخ(. 	
	  KPI’s مكونــات الخطــة االســتراتيجية )األهــداف االســتراتيجية، البرامــج، المشــاريع، المبــادرات، مؤشــرات قيــاس األداء

لمتابعــة تنفيــذ المبــادرات(.
أهم الدروس المستفادة من مراجعة الخطط االستراتيجية المرجعية. 	

تحديد ماهية المؤسسة / الكلية   4-1
فــي هــذه الخطــوة يتــم تحديــد ماهيــة المؤسســة / الكليــة وذلك بتوصيف أهم مكوناتها، وأهم وظائفها، ونوعية المســتفيدين 

مــن الخدمــات التــي تقدمها، وذلــك كما يلي:

تحديد مكونات المؤسسة / الكلية  1-4-1
الجامعــة أو الكليــة هــي مؤسســة تعليميــة وهــي كأي مؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع )خدميــة كانــت أو إنتاجيــة( تتكــون مــن 
ثــاث مجموعــات مــن المكونــات: بشـــرية، وماديــة، واعتباريــة، ولكــي تــؤدي المؤسســة/الكلية وظائفهــا المختلفــة علــى الوجــه 

األكمــل، يلــزم تفهــم كل مكــون مــن تلــك المكونــات والتــي يمكــن تصنيفهــا كمــا يلــي )شـــكل 1-5(:

المكونات البشرية: وتتكون من ثاث شرائح: العاملين، والمستفيدين، والشركاء:  )1(
والفنييــن،  	 والموظفيــن واإلدارييــن  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  وتشــمل  الكليــة:  بالمؤسســة/  العامليــن  شــريحة 

ــة  ويضــاف إلــى هــذه الشــريحة المقاولــون والمتعهــدون المتعاقــدون مــع الجامعــة لتقديــم خدمــات لوجســتية معين
)فــي قطاعــات النظافــة والصيانــة مثــًا(. 
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 تانوكم

ةيلكلا/ةعماجلا

ةيرشبلا تانوكملا

نيلماعلا ةحيرش

نيديفتسملا ةحيرش

ءاكرشلا ةحيرش

ةيداملا تانوكملا

يضارألا

ينابملا

قرطلا

عقوملا قيسنت رصانع

ةيساسألا ةينبلا تاكبش

 تاشورفملاو تازيهجتلا

ةزهجألا

 تانوكملا

)مظنلا( ةيرابتعالا

ةيرادإ حئاولو نيناوق

ةيلام حئاولو نيناوق

تامولعم ةينقتو تالاصتا مظن

ةيميظنت لكايه

سيياقمو تافصاوم

ةيحيضوت ةلدأ

ةيلكلا /ةعماجلا ميقو ةلاسرو ةيؤر

ةيميلعتو ةيسارد جمارب

شكل  1—4 مكونات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل: مادية وبشرية واعتبارية

�����ت ا������/ا����� 

ا�����ت ا������ 

ا�����ت ا��د�� 

ا����  ا�����ر��   (ا�����ت

����� ا������ 

����� ا�������� 

����� ا�����ء 

ا�را� 

ا���� 

ا���ق 

����� ����� ا��� 

����ت ا����� ا������ 

ا������ات وا���و��ت 

ا����ة 

��ا�� و��ا�� إدار�� 

��ا�� و��ا�� ����� 

��� ا����ت و����� ������ت 

 ������� �����

��ا���ت و������ 

أد�� ������� 

رؤ�� ور���� و��� ا������/ ا����� 

��ا�� درا��� و������� 

)   
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شــريحة المســتفيدين مــن خدمــات المؤسســة/الكلية: وتشــمل الطــاب الملتحقيــن أو الراغبيــن فــي االلتحــاق  	
بأقســام المؤسســة/الكلية المختلفــة، وأفــراد المجتمــع المحيــط كافــة مــن المســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا 
ــن  ــة وشــركات القطــاع الخــاص الذي ــاء أمــور الطــاب، ومنســوبي المؤسســات الحكومي ــل أولي المؤسســة/الكلية )مث
يرغبــون فــي االلتحــاق أو الملتحقــون ببرامــج الدراســات العليــا أو التعليــم المســتمر وورش العمــل والــدورات التدريبيــة، 
والذيــن يحضــرون المؤتمــرات والنــدوات والمحاضــرات العامــة التــي تعقدهــا الجامعــة، والشــركات والمؤسســات التــي 
تقــدم لهــم المؤسســة/الكلية خدمــات واستشــارات مهنيــة أو قياســات واختبــارات معمليــة محــددة، والمواطنيــن الذيــن 

يســتفيدون مــن الخدمــات المجتمعيــة التــي تقدمهــا المؤسســة/الكلية، وغيرهــا(.
شــريحة الشــركاء: وتتضمــن المؤسســات كافــة العــام منهــا والخــاص وباإلضافــة إلــى األفــراد الذيــن يوجــد بينهــم وبيــن  	

المؤسســة/الكلية مبــادرات شــراكة وتعــاون أكاديمــي أو بحثــي أو مجتمعــي مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، أو أولئــك 
الداعميــن الذيــن يقدمــون للمؤسســة/الكلية دعمــًا ماديــًا، أو عينيــا، أو تقنيــًا، أو معنويــًا. 

ــي، الطــرق، عناصــر تنســيق الموقــع،  ــى ســبعة عناصــر: األراضــي، المبان ــا إل ــن تصنيفه ــة: ويمك ــات المادي المكون  )2(
واألجهــزة. والمفروشــات،  التجهيــزات  التحتيــة،  البنيــة  شــبكات 

األراضــي: وتتضمــن كل مســاحات األراضــي التــي تملكهــا أو تشــغلها الجامعــة علــى امتــداد المنطقــة الشــرقية بمــدن  	
الدمــام والخبــر والقطيــف والجبيــل وغيرهــا.

المباني: وتتضمن المباني الدائمة والمؤقتة المنشأة فوق مواقع الجامعة المختلفة جميعها. 	
الطرق: وتتضمن شبكة طرق السيارات والمشاة ومواقف السيارات. 	
عناصــر تنســيق الموقــع: وتتضمــن العناصــر المبنيــة والطبيعيــة المختلفــة التــي توضــع فــي المواقــع والفراغــات  	

الخارجيــة البينيــة بيــن المبانــي مــن أشــجار وشــجيرات ومســطحات طبيعيــة وخضــراء والتفاصيــل مثــل الافتــات وأعمــدة 
اإلنــارة والنافــورات والمظــات وغيرهــا.

شــبكات البنيــة التحتيــة: وتتضمــن شــبكات المرافــق والبنيــة األساســية )كهربــاء، وميــاه، واتصــاالت، وصــرف صحــي،  	
وتصريــف ميــاه مطــر، وغيرهــا(.

التجهيــزات والمفروشــات: وتتضمــن العناصــر الداخليــة الثابتــة والمنقولــة وعناصــر الفــرش الداخلــي التــي توضــع داخــل  	
المبانــي والفراغــات المعمارية.

األجهزة: وتشمل األجهزة العلمية والمعملية والحاسبات ومكماتها واألجهزة التقنية المختلفة. 	

المكونــات االعتباريــة )النظــم(: وتشــمل النظــم واألطــر التــي تنظــم شــكل وطبيعة التعامــل والعاقات بيــن المكونات   )3(
البشــرية والماديــة، ويمكــن تصنيفهــا أربعــة أنــواع مــن النظــم: البرامــج الدراســية والتعليميــة، واللوائــح والقوانيــن اإلداريــة، 

ــة المعلومــات: واللوائــح والقوانيــن الماليــة، وبرامــج ونظــم االتصــاالت وتقني

البرامــج الدراســية والتعليميــة: وتشــمل البرامــج واللوائــح الدراســية وتوصيــف المقــررات للمراحــل الدراســية المختلفــة  	
الجامعيــة والدراســات العليــا وغيرهــا.

النظــم اإلداريــة: وتشــمل اللوائــح والقوانيــن التــي تحــدد العاقــات بيــن اإلدارة العليــا للجامعــة والوحــدات األكاديميــة  	
والبحثيــة واإلداريــة والخدميــة المختلفــة للجامعــة، وتيســر إدارة المؤسســة، وتســيير األعمــال والمهــام المنوطــة بــكل 

فــرد مــن منســوبي الجامعــة.
النظــم الماليــة: وتشــمل القوانيــن واللوائــح الماليــة المختلفــة التــي تيســر لــإلدارة العليــا للجامعــة تأميــن مصــادر الدخــل  	

والتمويــل الازمــة لضمــان تأديــة المهــام والوظائــف المطلوبــة مــن الوحــدات األكاديميــة والبحثيــة واإلداريــة والخدميــة 
المختلفــة للجامعــة والصــرف علــى تســيير األعمــال.
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برامــج ونظــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات: وتشــمل برامــج التشــغيل والتطبيقــات الحاســوبية المختلفــة الخاصــة  	
بنظــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

ــة التوضيحيــة، المواصفــات والمقاييــس،  	 ــات اعتباريــة أخــرى عديــدة أهمهــا: الهيــاكل التنظيميــة، األدل وهنــاك مكون
ويجمــل كل ذلــك رؤيــة ورســالة الجامعــة/ الكليــة.

توصيف وظائف الجامعة/ الكلية  2-4-1
تهــدف اآلليــات المقترحــة فــي الخطــة االســتراتيجية إلــى اإلســهام فــي تطويــر قــدرات الجامعــة علــى أداء وظائفهــا وتحســينها، 
ومــن ثــم زيــادة كفاءتهــا وفعاليتهــا وتميزهــا محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا، لذلــك كان مــن الــازم تصنيــف وظائــف الجامعــة ومــن ثــم 
االتفــاق علــى هــذا التصنيــف حيــث ســينبني علــى ذلــك التصنيــف كل مــا ســيأتي بعــد ذلــك مــن تفاصيــل، وبعــد المداولــة بيــن 
فريــق التخطيــط تــم االتفــاق علــى تصنيــف وظائــف الجامعــة إلــى ثمانــي وظائــف )ثــاث أساســية، وخمــس تكميليــة(، كمــا هــو 

موضــح فــي شــكل 1-5: 
تحديد الوظائف األساسية للمؤسسة:  )1(

كمــا فــي حالــة الجامعــة فــإن المؤسســة/الكلية لهــا ثــاث وظائــف أساســية موجهــة لخدمــة المجتمــع المحيــط وهــي: تقديــم 
الخدمــات المعرفيــة، وتقديــم الخدمــات البحثيــة، وتقديــم الخدمــات المجتمعيــة:

تقديــم الخدمــات المعرفيــة: وتتضمــن األنشــطة والفعاليــات كافــة التــي تســهم فــي توســيع فــرص التعليــم والتعلــم، . 1
وتطويــر البرامــج والمناهــج األكاديميــة، وتعزيــز مصــادر المعرفــة، واســتكمال عمليــة االعتمــاد األكاديمــي المؤسســي 

والبرامجــي للجامعــة.
ــم الخدمــات البحثيــة: وتتضمــن األنشــطة والفعاليــات المرتبطــة بتطويــر البحــث العلمــي كافــة مــن عمــل البحــوث . 2 تقدي

والنشــر العلمــي فــي الدوريــات والمؤتمــرات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، وتطويــر برامــج الدراســات العليــا واالبتعــاث، 
وترســيخ ثقافــة االبتــكار ورعايــة المبتكريــن، والتســويق لبــراءة االختــراع. 

تقديــم الخدمــات المجتمعيــة: وتتضمــن األنشــطة والفعاليــات كافــة التــي لهــا عاقــة بتعزيــز الهويــة الجامعيــة والتواصــل . 3
والتفاعــل مــع المجتمــع المحيــط، كالتواصــل مــع مؤسســات المجتمع العامــة والخاصة، وعقد الشــراكات المحلية والعالمية، 

والتدريــب والتعليــم المهنــي المســتمر، وتطويــر منظومــة األعمــال والمعرفــة.
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 تامدخلاو فئاظولا

 ةيساسألا
 يتلا ةيليمكتلاو

 اهمدقت
ةيلكلا/ةعماجلا

 تامدخلا

 ةيساسألا

)عمتجملل ةمدقم(

 تامدخ ميدقت

ةيفرعم

 يميداكالا دامتعالا لامكتسا

 ةفرعملا رداصم زيزعت

 ةيميداكألا جهانملاو جماربلا ريوطت

 تامدخ ميدقت

ةيثحب

  يملعلا رشنلاو ثوحبلا

 ثاعتبالاو ايلعلا تاساردلا

 نيركتبملا ةياعرو راكتبالا ةفاقث خيسرت

 تامدخ ميدقت

ةيعمتجم

 عمتجملا عم لصاوتلاو ةيوهلا زيزعت

 ةيعمتجملا تاكارشلا دقع

 ةفرعملاو لامعألا ةموظنم ريوطت

 تامدخلا

 ةمدقم( ةيليمكتلا
)نيبوسنملل

 دراوملا ةيمنت

ةيرشبلا

 ةيعماجلا ميقلا خيسرت

 تاراهملاو تاردقلا ةيمنت

 ةئيبلا ةيمنت

ةينارمعلا

 عقاوملا ةمادتسا

 ينابملا ةمادتسا

 قرطلا تاكبش ةمادتسا

 عقوملا قيسنت رصانع

 ةيتحتلا ةينبلا تاكبش

 تاشورفملاو تازيهجتلا

 ةزهجألا

 ءانبلا ريوطت

يرادإلا

 ةيرادإلا ةموظنملا ريوطت

 عيراشملا ةرادإ ةموظنم ريوطت

 ةدوجلا ةفاقثو موهفم خيسرت

 دراوملا زيزعت

ةيلاملا

 لخدلا رداصم عيونت

 قافنإلا ديشرت

 ريوطتلا

ينقتلا

 ةينورتكلإلا تالماعملا ريوطت

 دعب نع ميلعتلاو ينورتكلإلا ميلعتلا ريوطت

شكل  1—5 توصيف وظائف جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل إلى وظائف أساسية ووظائف تكميلية

ا������ وا�����ت ا������ 
وا�������� ا�� ������ 

ا������/ ا����� 

 ����� ����� (ا�����ت ا������ 

(ا�����ت ا�������� ����� �������� 

����� ����ت ������ 

����� ����ت ����� 

����� ����ت ������� 

����� ا��ارد ا������ 

����� ا����� ا����ا��� 

����� ا����ء ا�داري 

����� ا��ارد ا����� 

ا�����ل ا�����د ا���د�� 

����� ���در ا����� 

����� ا���ا�� وا����� ا���د���� 

ا����ث وا���� ا���� 

ا��را��ت ا����� وا�����ث 

����� ����� ا�����ر ور���� ا������� 

����� ا����� وا���ا�� � ا���� 

��� ا���ا��ت ا������� 

����� ������ ا����ل وا����� 

ا������ ا���� 

����� ا���� ا������� 

����� ا���رات وا���رات 

ا���ا�� ا��ا� 

ا���ا�� ا���� 

ا���ا�� ����ت ا���ق 

����� ����� ا��� 

����ت ا����� ا������ 

ا������ات وا���و��ت 

ا����ة 

����� ا������ ا�دار�� 

����� ������ إدارة ا���ر� 

����� ����م و����� ا���دة 

���� ���در ا���� 

����� ا����ق 

����� ا�����ت ا�����و��� 

����� ا������ ا�����و� وا������ �� ��� 

)

)
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تحديد الوظائف التكميلية للمؤسسة:   )2(
وهــي خمــس وظائــف موجهــة لتنميــة القــدرات الذاتيــة لمنســوبي المؤسســة/ الكليــة وتعزيزهــا: اإلمكانــات البشـــرية، والبيئيــة، 

والمؤسســية، والماليــة، والتقنية.
التنميــة البشــرية: وتتضمــن األنشــطة والفعاليــات كافــة المتعلقــة بترســيخ القيــم الجامعيــة وتنميــة القــدرات والمهــارات . 4

لــدى الكــوادر البشــرية مــن منســوبي المؤسســة/الكلية. 
التنميــة البيئيــة: وتتضمــن األنشــطة والفعاليــات المتعلقــة باســتدامة البيئــة العمرانيــة الجامعيــة كافــة مــن تشــغيل . 5

وصيانــة المواقــع والمبانــي وشــبكات الطــرق وعناصــر تنســيق الموقــع مــن مناطــق الخضــراء وتســهيات وشــبكات البنيــة 
ــاه، والصــرف الصحــي، واالتصــاالت، وغيرهــا(، والتجهيــزات والمفروشــات، واألجهــزة. ــاء، والمي ــة )الكهرب التحتي

ــر المؤسســي: ويتضمــن األنشــطة والفعاليــات اإلداريــة كافــة التــي تضمــن قيــام منســوبي المؤسســة/الكلية . 6 التطوي
بمهامهــم الوظيفيــة القياســية المنصــوص عليهــا فــي لوائــح العمــل الجامعيــة علــى الوجــه األمثــل وبالتنســيق والتكامــل 
الــازم والتــي تشــمل: تطويــر منظومــة القيــادة واإلدارة، وتفعيــل منظومــة إدارة المشــاريع وإدارة المخاطــر وإدارة الخطــط 

وقيــاس األداء، وترســيخ مفهــوم وثقافــة الجــودة. 
ــز المالــي: وتتضمــن األنشــطة المتعلقــة باســتدامة المــوارد الماليــة واالســتثمار األمثــل لهــا مثــل تنويــع مصــادر . 7 التعزي

الدخــل ومصــادر التمويــل، وترشــيد اإلنفــاق علــى األنشــطة المختلفــة.
التطويــر التقنــي: وتتضمــن األنشــطة والفعاليــات كافــة المتعلقة بالتوظيــف األمثل لنظم االتصــاالت وتقنية المعلومات . 8

وتطويرهــا وتشــغيلها وصيانتهــا فــي قطاعــات الجامعــة كافــة وخاصــة المعامــات اإللكترونيــة، والتعليــم اإللكترونــي 
والتعلــم عــن بعــد.

تحديد الفئات والجهات المستفيدة من خدمات المؤسسة/الكلية  3-4-1
هناك العديد من المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة/الكلية من داخل الجامعة وخارجها، كما يلي:

2.  مستفيدون من داخل الجامعة )من الخدمات التكميلية(:1.  مستفيدون من خارج الجامعة )من الخدمات األساسية(:

الطلبةأولياء األمور
أعضاء هيئة التدريسأرباب األعمال

مساعدو التدريس والبحث العلميالوزارات
الكادر اإلداري المؤسسات الحكومية

الكادر الفنيالجامعات والمدارس
المسؤولون ومتخذو القرارالمصانع والمؤسسات اإلنتاجية

القطاع الخاص
الغرف التجارية

الهيئات والجمعيات المهنية 
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نوديفتسملا

 جراخ نم

 ةعماجلا

رومألا ءايلوأ

 لامعألا بابرأ

 تارازولا

 ةيموكحلا تاسسؤملا

 سرادملاو تاعماجلا

 ةيجاتنإلا تاسسؤملاو عناصملا

 صاخلا عاطقلا

 ةيراجتلا فرغلا

 ةينهملا تايعمجلاو تائيهلا

 لخاد نم

 ةعماجلا

 ةبلطلا

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 يملعلا ثحبلاو سيردتلا ودعاسم

 ينفلا رداكلا

 يرادإلا رداكلا

 رارقلا وذختمو نولوؤسملا

شكل  1—6 المستفيدون من الخدمات التي تقدمها المؤسسة / الكلية
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1-5   مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة والقيم واألهداف االستراتيجية للمؤسسة/الكلية 
والتأكد من صالحيتها

ــة المؤسســة ورســالتها وقيمهــا وأهدافهــا  فــي هــذه الخطــوة، يقــوم فريــق التخطيــط بعمــل مراجعــة شــاملة ودقيقــة لرؤي
االســتراتيجية للتأكــد مــن صاحيتهــا وتحديثهــا إن لــزم األمــر لكــي تتــواءم مــع ظــروف المؤسســة وتوجهاتهــا وتطلعاتهــا 
ــي واإلقليمــي، والعالمــي. ــى المســتوى الوطن ــار مــا يحــدث مــن تطــورات ومســتجدات عل ــن فــي االعتب المســتقبلية آخذي
ينصــح بشــدة أن يتــم إشــراك أصحــاب المصلحــة فــي مراجعــة الرؤيــة والرســالة والقيــم واألهــداف االســتراتيجية، ويتــم ذلــك 
بأســاليب مختلفــة، مــن خــال ورش العمــل، أو المقابــات مــع المعنييــن، أو اســتبيانات الــرأي، وجميــع تلــك األســاليب يمكــن 
أن تتــم بطــرق تقليديــة أو إلكترونيــة، وفــي حالــة جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل ووحداتهــا المختلفــة فقــد لوحــظ أن 

اســتخدام الصيغــة اإللكترونيــة قــد ســهل مشــاركة أكبــر عــدد مــن أصحــاب المصلحــة مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

تصميم استمارة استطالع رأي أصحاب المصلحة   1-5-1
تعتبــر االســتبانات مــن األدوات الفعالــة جــدًا فــي اســتطاع آراء المســتفيدين وأصحــاب المصلحــة، وفــي حالــة جامعــة اإلمــام 
عبــد الرحمــن بــن فيصــل، أعــدت االســتمارة علــى برنامــج اســتطاعات الــرأي الخــاص بالجامعــة »اســتبانة Estibana«، وقــد 
صممــت االســتمارة اإللكترونيــة لمعرفــة آراء المســتفيدين فــي رؤيــة ورســالة وقيــم وأهــداف الجامعــة، تتضمــن االســتبانة 

األجــزاء الرئيســة التاليــة ] [:

مقدمــة وخلفيــة ســريعة: عــن الجامعــة وتطــور عمليــة التخطيــط االســتراتيجي بهــا منــذ ٢٠٠9 حتــى تاريــخ االســتبانة )وهــي  	
خلفيــة اختياريــة لمــن يرغــب فــي االطــاع علــى معلومــات أساســية مهمــة عــن الجامعــة قبــل أن يبــدأ اإلجابــة علــى األســئلة(.

خصائــص المشــاركين فــي االســتبانة: البيانــات الشــخصية عــن مالــئ االســتمارة التــي تصــف عاقتــه بالجامعــة، طبيعــة  	
عملــه، وظيفتــه، درجتــه العلميــة، عمــره، نوعــه، جنســيته، وغيرهــا.

رأي المشارك في صياغة رؤية الجامعة الحالية ومقترحاته إن كان لديه رغبة في تعديلها. 	
رأي المشارك في صياغة رسالة الجامعة الحالية ومقترحاته إن كان لديه رغبة في تعديلها. 	
رأي المشارك في صياغة قيم الجامعة الحالية ومقترحاته إن كان لديه رغبة في تعديلها. 	
رأي المشارك في األساس الوظيفي الذي بنيته عليه خطة الجامعة ومقترحاته إن كان لديه رغبة في تعديله. 	
رأي المشارك في صياغة األهداف االستراتيجية الحالية للجامعة ومقترحاته إن كان لديه رغبة في تعديلها. 	

مراجعة صياغة رؤية المؤسسة / الكلية الحالية أو صياغة رؤية مبدئية جديدة  2-5-1
 الرؤيــة هــي مــا تصبــو إليــه المؤسســة/المجتمع بعــد فتــرة طويلــة فــي المســتقبل قــد تصــل إلــى 1٠- ٢5 عامــًا أو أكثــر، ومــن 

ثــم فرؤيــة المؤسســة/ الكليــة هــي التــي تحكــم وتحــدد خــط ســيرها فــي اتجــاه تحقيــق مســتهدفاتها المســتقبلية.
ومن أهم االعتبارات التي يجب توافرها في رؤية المؤسسة أن تكون:

شاملة 	
متوازنة )واقعية وطموحة( 	
متميزة )إبداعية( 	
مختصرة ومفهومة 	
بسيطة وسهلة الحفظ 	
ملهمة ومحفزة 	
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مراجعة صياغة رسالة المؤسسة / الكلية الحالية أو صياغة رسالة مبدئية جديدة   3-5-1
رســالة المؤسســة هــي الصيغــة العمليــة التــي تترجــم رؤيتهــا علــى أرض الواقــع، ويجــب أن تجيــب الرســالة علــى 

التســاؤالت الخمــس )مــن نحــن؟ مــاذا نعمــل؟ لمــن نعمــل؟ كيــف نعمــل؟ ولمــاذا نعمــل؟(، 
ويشترط في الرؤية المتكاملة المعايير التالية:

أن تكون متناسبة مع رؤية الجامعة والغرض من إنشائها )توضح من نحن؟(. 	
أن تكون منسجمة مع وظائف الجامعة وطبيعتها الشاملة )توضح ماذا نعمل؟(. 	
أن تكون قادرة على توجيه العمليات المؤسسية )توضح كيف نعمل؟(. 	
أن تكون ملبية الحتياجات المجتمع )توضح لمن نعمل؟(. 	
أن تكون متوائمة مع األهداف والتوجهات الوطنية )توضح لماذا نعمل؟(. 	
أن تكون محفزة وملهمة. 	
أن تكون مختصرة. 	
أن تكون سهلة الحفظ. 	

ــم واالعتمــاد  ــي للتقوي ــز الوطن ــم بالجامعــة، يشــترط المرك ــي تت ــات الت ــع العملي ــه جمي ونظــرًا ألهميتهــا فــي توجي
األكاديمــي NCAAA أن يتــم نشــر وتعميــم رســالة الجامعــة علــى أصحــاب المصلحــة داخــل وخــارج الجامعــة. 

مراجعة صياغة قيم المؤسسة / الكلية الحالية / أو صياغة قيم مبدئية جديدة  4-5-1
قيــم المؤسســة هــي مجموعــة مــن الســمات اإليجابيــة األساســية التــي تلتــزم بهــا المؤسســة ومنســوبيها والتــي 
تنظــم طبيعــة العمــل بالمؤسســة وأســلوب أدائهــا لوظائفهــا المختلفــة، ولذلــك يجــب أن تحقــق عــدد مــن االعتبــارات 

أو المعاييــر، منهــا أن تكــون:

محفزة )تحض على العمل اإليجابي واإلنجاز والتميز(.  	
شاملة )تغطي جميع مجاالت االهتمام التي تدخل ضمن نطاق ووظائف الجامعة(. 	
عامة )تنبع من األسس والمبادئ األخاقية والدينية والمهنية المناسبة(. 	
مرشدة )تصلح كدليل ومرشد لسلوك العمل والفرد(. 	
متوافقة )تتفق مع القيم الوطنية للمجتمع(. 	

تحديد ألهم القضايا الحرجة والمشكالت التي تعاني منها المؤسسة /الكلية  5-5-1
بعــد إعــداد الخلفيــة المناســبة عــن المؤسســة/الكلية ومراجعــة رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا، يقــوم فريــق التخطيــط 
االســتراتيجي بتحديــد مبدئــي ألهــم القضايــا الحرجــة والمشــكات األساســية التــي تعانــي منهــا المؤسســة، هــذه 
القضايــا تختلــف باختــاف الكليــات والظــروف المختلفــة لــكل منهــا مــن حيــث طبيعــة التخصــص ومــدى أهميتــه وحاجــة 
المجتمــع إليــه، لكنهــا ترتبــط بشــكل أكيــد بالقضايــا التــي تعانــي منهــا المؤسســة األكبــر )وهــي الجامعــة فــي حالتنــا(، 
ــط االســتراتيجي خــال جلســات العصــف الذهنــي واســتقراء البيئــة المحيطــة علــى  وكمثــال، تمكــن فريــق التخطي
المســتوى العالمــي والوطنــي والمحلــي مــن تحديــد أهــم القضايــا الحرجــة التــي تتعــرض لهــا جامعــة اإلمــام عبــد 

الرحمــن بــن فيصــل واســتخلص بأنهــا تمحــورت فــي أربــع قضايــا )شــكل 1- 7(:
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)1(  ضغوط على القدرة االستيعابية للجامعة  وهي تستلزم توسع أفق للجامعة )زيادة كمية في الحجم(.
)2(  ضغــوط لتحقيــق الجــودة والتميــز فــي أداء الوظائــف األساســية والتكميليــة التــي تؤديهــا للمســتفيدين )مــن خــارج وداخــل 

الجامعــة( األمــر الــذي يســتلزم توســع رأســي للجامعــة )تحســن نوعــي فــي األداء(. 
)3(  ارتفاع في تكلفة الخدمات وهي تتطلب زيادة في النفقات. 

)1(  تناقص اإليرادات التقليدية وهي تعني حدوث انكماش في الموارد.

تحديد التوجهات االستراتيجية المستقبلية للمؤسسة / الكلية  6-5-1
تحتــاج المؤسســة بعــد ذلــك لتحديــد أهــم التوجهــات االســتراتيجية التــي تأمــل االنطــاق إليهــا والتــي تصــب جميعهــا فــي تطويــر 
عمليــة تقديــم الخدمــات للغيــر )المســتفيدين مــن خارج المؤسســة/الكلية( وللذات )منســوبي المؤسســة/الكلية أنفســهم( بالكم 
المناســب وبالجــودة العاليــة وذلــك فــي مجــاالت عمــل المؤسســة المختلفــة. وأفضــل طريقــة لتحديــد التوجهــات االســتراتيجية 
المســتقبلية للمؤسســة/الكلية هــو بربطهــا بوظائــف المؤسســة/الكلية األساســية )التعليــم، البحــث العلمــي، خدمــة المجتمــع(، 
والوظائــف التكميليــة )التنميــة البشــرية، التنميــة البيئيــة، التطويــر اإلداري، التعزيــز المالــي، والتطويــر التقنــي(، ومثــااُل علــى 

ذلــك كانــت توجهــات جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل هــي:

االرتقاء بجودة الخدمات التعليمية. 	
تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار. 	
تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية. 	
ترسيخ قيم منسوبي الجامعة وتنمية قدراتهم. 	
تعزيز استدامة البيئة العمرانية.  	
بناء نظام إداري مؤسسي عصري. 	
استدامة موارد الجامعة المالية.  	
تطوير منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات. 	

المصــدر: )وكالــة الجامعــة للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع، 
2018، ص31(

شكل  1—7 تحديد القضايا الحرجة التي تؤثر على مستقبل المؤسسة/الكلية
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تحديد المزايا التنافسية للمؤسسة/الكلية  7-5-1
فــي هــذه الخطــوة يتــم تحديــد مجــاالت التميــز التــي تتمتــع بهــا المؤسســة/ المجتمــع والمتوقــع أن تســتثمر فيهــا خــال الفتــرة 
التخطيطيــة المســتهدفة، ويتطلــب األمــر دراســة أهــم المزايــا التــي تتمتــع بهــا المؤسســة/الكلية فــي كافــة مكوناتهــا البشــرية 

والماديــة واالعتباريــة أو فــي قطاعاتهــا األساســية والتكميليــة المختلفــة.

وضع اإلطار المنهجي للخطة االستراتيجية   6-1
في هذه الخطوة يتم االتفاق على األساس الفكري لبناء الخطة االستراتيجية والذي سيستخدم في تحقيق مستهدفاتها.

شرح النموذج الوظيفي للتخطيط االستراتيجي  1-6-1
وقــد تــم اختيــار المنهــج الوظيفــي والــذي يســعى لرفــع الكفــاءة التشــغيلية للمؤسســة لكــي تــؤدي وظائفهــا األساســية 
والتكميليــة بكفــاءة وفعاليــة مــن خــال االســتخدام األمثــل للمــوارد المختلفــة المتاحــة لــه )البشــرية والماديــة واالعتباريــة(. 

ويلخــص الشــكان 8-1 و9-1 األســاس الفكــري الــذي بنيــت عليــه الخطــة االســتراتيجية للجامعــة.

التعرف على أهم مميزات المنهج الوظيفي  2-6-1
ومــن أهــم العوامــل التــي ســاهمت فــي اختيــار المنهــج الوظيفــي لبنــاء الخطــة االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن 

فيصــل ووحداتهــا المختلفــة أنــه يتميــز باآلتــي:

البساطة - بعيدا عن التعقيد  	
المنطقية - مقنعا لكل أصحاب المصلحة 	
الشمولية – يغطي جميع مكونات الجامعة )المادية واإلنسانية واالعتبارية( 	
التوافقية - مع معطيات البيئة الداخلية )المستفيدين( والخارجية )رؤية وتوجهات المملكة( 	
السهولة – يمكن فهمه وإدراكه واستيعابه من الجميع )الصغير والكبير( 	
القابلية للتعميم - يمكن تعميمه على أي مؤسسة تعليم عالي )كلية- جامعة- وزارة( 	

شكل  1—8 ارتباط وظائف الجامعة الثمانية بمكوناتها
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شكل  1—9 الجامعة بمكوناتها الثاثة )البشرية والمادية واالعتبارية( تؤدي ثماني وظائف للمستفيدين )الخارجيين 
والداخليين( وتستهدف رضاهم، كل مكون من مكونات الجامعة يؤدي وظيفة )خدمة( لتحقيق رضا المستفيدين 

1-6-3      صياغة مبدئية لألهداف االستراتيجية للمؤسسة/الكلية
بعــد وضــع تصــور لرؤيــة ورســالة وقيــم الجامعــة، يأتــي الــدور علــى صياغــة عــدد مــن األهــداف االســتراتيجية لعمليــة التطويــر 
الشــامل للمؤسســة /الكليــة، وقــد اعتمــدت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل علــى النمــوذج الوظيفــي حيــث يســهل 
صياغــة األهــداف االســتراتيجية إذ يتــم ربطهــا بوظائــف الجامعــة األساســية )التــي تقــدم للمجتمــع الخارجــي وهــي التعليــم، 
البحــث العلمــي، خدمــة المجتمــع( والتكميليــة )التــي تقــدم لمنســوبي الجامعــة وهــي التنمية البشــرية، التنمية البيئيــة، التطوير 

اإلداري، التعزيــز المالــي، والتطويــر التقنــي(، كمــا هــو موضــح مــن الجــدول 1-2.
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1- المرحلة األولي: االستكشاف )تحديد إطار العمل(

ويجب أن يتوفر في األهداف االستراتيجية المقترحة للمؤسسة عدد من المعايير، أهمها ما يلي:
أن تكون األهداف SMART )أي تكون: محددة، قابلة للقياس، ممكنة التحقيق، واقعية، وآنية(. 	
أن تغطي جميع وظائف الجامعة/الكلية األساسية والتكميلية )تبنى على أساس وظيفي(. 	
تلبي جميع احتياجات أصحاب المصلحة والمستفيدين )من داخل المؤسسة وخارجيها(.  	
أن تكون متوافقة مع توجهات ومستهدفات الرؤية الوطنية. 	

تحديد أهم النتائج/المساهمات المتوقع تحقيقها من الخطة االستراتيجية  7-1
ــاة  ــر كمــي ونوعــي وتحســين ملحــوظ فــي جــودة الحي تســاهم الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة فــي إحــداث تطوي
واســتدامة البيئــة المحيطــة علــى المســتويات المختلفــة مــن مســتوى الفــرد والمؤسســة والمجتمــع المحلــي 
والوطنــي والعالمــي، وتحــدث تلــك المســاهمات مــن خــال البرامــج والمشــاريع والمبــادرات المختلفــة التــي تنبثــق 
ــى  ــل عل ــة، وللتدلي ــف الجامعــة األساســية والتكميلي مــن األهــداف االســتراتيجية للمؤسســة وتغطــي كافــة وظائ
ذلــك، يمكــن إجمــال أهــم المســاهمات المتوقعــة مــن الخطــة االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 

فيمــا يلــي:

فــي مجــال التعليــم: تهــدف الخطــة االســتراتيجية للجامعــة إلــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي والوطنــي مــن  	
الخريجيــن المؤهليــن فــي التخصصــات المختلفــة الصحيــة والهندســية والعلميــة واإلنســانية باألعــداد المناســبة 

التــي تكفلهــا الطاقــة االســتيعابية القياســية لبرامــج الجامعــة المختلفــة )البكالوريــوس والدراســات العليــا(.
فــي مجــال البحــث العلمــي واالبتــكار: تهــدف الخطــة االســتراتيجية إلــى إنتــاج المعــدل القياســي مــن البحــوث  	

النظريــة والتطبيقيــة وبــراءات االختــراع فــي المســارات العلميــة كافــة، والتأكــد مــن وضــع الضوابــط لاســتفادة 
ــة  ــاة والبيئ ــم والمعرفــة فضــًا عــن تحســين جــودة الحي ــر العل ــك البحــوث واالختراعــات فــي تطوي ــج تل مــن نتائ

المحليــة والعالميــة علــى حــد ســواء.
ــع  	 ــد مــع جمي فــي مجــال خدمــة المجتمــع: تهــدف الخطــة االســتراتيجية للجامعــة إلــى التأكــد مــن التواصــل الجي

أصحــاب المصلحــة والمســتفيدين أفــرادًا ومؤسســات خاصــة وعامــة، وتعزيــز الشــراكات بيــن الجامعــة والمجتمــع 
المحيــط المحلــي والوطنــي واإلقليمــي والدولــي، وتلبيــة احتياجــات المجتمــع مــن الخدمــات المهنيــة فــي 
ــم المســتمر فــي كافــة  ــة وخدمــات التدريــب المهنــي والتعلي ــة الصحي تخصصاتهــا كافــة، خاصــة خدمــات الرعاي

ــة للجامعــة. المســارات العلمي
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فــي مجــال التنميــة البشــرية: تهــدف الخطــة االســتراتيجية إلــى تحســين معــارف ومهــارات منســوبيها مــن أعضــاء  	
هيئــة تدريــس ومســاعديهم وفنييــن وإدارييــن، لتمكينهــم مــن تقديــم الخدمــات التعليميــة والبحثيــة والمهنيــة 
والمجتمعيــة المختلفــة للمســتفيدين مــن كافــة قطاعــات المجتمــع المحيــط بمســتويات عاليــة تكســب رضاهــم 

وتســاهم فــي االرتقــاء بجــودة الحيــاة والبيئــة علــى المســتويات كافــة.
للجامعــة  	 العمرانيــة  البيئــة  كفــاءة  تحســين  فــي  االســتراتيجية  الخطــة  تســاهم  البيئيــة:  التنميــة  مجــال  فــي 

ومحيطهــا مــن مبانــي وفراغــات مفتوحــة ومســاحات خضــراء وطــرق ومســارات وشــبكات بنيــة تحتيــة مختلفــة، 
وتبنــي مشــروع متكامــل لتحويــل بيئــة الجامعــة إلــى مدينــة جامعيــة مســتدامة آمنــة ومحفــزة للعمــل والدراســة 

والمعيشــة.
فــي مجــال التطويــر اإلداري: تهــدف الخطــة االســتراتيجية إلــى رفــع كفــاءة اإلجــراءات اإلداريــة وتســهيلها وجعلهــا  	

العصريــة  اإللكترونيــة  التعامــات  نظــم  إلــى  الســلس  التحــول  وتحقيــق  وإنصــاف،  أكثــر شــفافية ووضــوح 
ــي للتحــول اإللكترونــي. المتوائمــة مــع البرنامــج الوطن

فــي مجــال االســتدامة الماليــة: تســعى الخطــة االســتراتيجية إلــى تقليــل االعتمــاد علــى الدعــم الحكومــي،  	
وزيــادة االســتقالية الماليــة، وتنويــع مصــادر الدخــل الذاتــي، وتعظيــم العائــد المــادي واالجتماعــي مــن إمكانيــات 
الجامعــة البشــرية والماديــة واالعتباريــة، وتطبيــق نظــم محاســبية شــفافة وفعالــة لترشــيد المصروفــات وتحقيــق 

كفــاءة اإلنفــاق. 
فــي مجــال التطويــر التقنــي: تســتهدف الخطــة االســتراتيجية تعزيــز تطبيــق نظــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات  	

ــات فــي أداء وظائــف الجامعــة كافــة، وفــي  ــات التــي توفرهــا تلــك التقني واالســتفادة القصــوى مــن اإلمكاني
تطويــر أنظمــة المعامــات اإللكترونيــة، وتحســين أنظمــة التعليــم اإللكترونــي.

اقتراح هيكل مبدئي لمشروع تطوير الخطة االستراتيجية  8-1
الخطــة  التــي تتضمنهــا  األبــواب والفصــول  بأهــم  بيــان  الخطــة االســتراتيجية  يتضمــن مقتــرح مشــروع تطويــر 

جــدول -1 3(.  )أنظــر  زمنيــة إلنهــاء االســتراتيجية  علــى خطــة  االســتراتيجية موزعــة 

إكمال وإخراج الدراسة االستكشافية  9-1
تنتهي مرحلة الدراســة االستكشــافية في صورة تقرير فني يتضمن مقترح لمشــروع متكامل إلعداد االســتراتيجية، 
ومــن ثــم تســليم المقتــرح النهائــي ورفعــه للعــرض واالعتمــاد مــن الجهــات المعنيــة بالمؤسســة/الكلية )مجلــس 

المؤسســة/الكلية(، ومــن ثــم العمــل بمقتضياتــه.
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ســاهمت المرحلــة االستكشــافية -مــن خــال مــا جمعتــه مــن معلومــات- فــي رســم تصــور عــام وخلفيــة مبدئيــة عــن المؤسســة 
وأهدافهــا  وقيمهــا،  ورســالتها،  ورؤيتهــا،  منهــا،  والمســتفيدين  ووظائفهــا،  ومكوناتهــا،  لها)تاريخهــا،  التخطيــط  الجــاري 
االســتراتيجية، وغيــر ذلــك(، وتأتــي بعدهــا المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة تحديــد خصائــص البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمؤسســة 
ــر  ــة تدقيقــًا للمعلومــات التــي ســبق جمعهــا عــن المؤسســة واســتكمااًل للناقــص منهــا، وتعتب ــر هــذه المرحل ــة، وتعتب / الكلي
هــذه المرحلــة مــن المراحــل المركزيــة لعمليــة التخطيــط االســتراتيجي والتــي ســيبنى عليهــا كل مــا ســيأتي مــن مراحــل. لذلــك 
فكلمــا اســتطاع فريــق التخطيــط االســتراتيجي جمــع وتدقيــق أكبــر قــدر مــن المعلومــات ذات العاقــة بأوضــاع المؤسســة، 
وكلمــا تميــزت المعلومــات بالشــفافية والمصداقيــة والحداثــة، كلمــا أصبــح الفريــق قــادرًا علــى إعــداد خطــة اســتراتيجية ناجحــة 

للمؤسســة. 
يجــب أن تعكــس المعلومــات التــي ســيتم جمعهــا فــي هــذه المرحلــة درجــة مناســبة مــن اإللمــام بمــا كتــب ونشــر عــن المؤسســة 
/ الكليــة، كمــا يلــزم أن يقــف فريــق العمــل علــى مختلــف اآلراء واألفــكار والنظريــات التخطيطيــة التــي وردت عــن موضــوع 
التخطيــط االســتراتيجي، لذلــك يجــب تخصيــص جــزء مناســب مــن هــذه المرحلــة لجمــع معلومــات عــن خبــرات وتجــارب وأدبيــات 
أجنبيــة ومحليــة مشــابهة، وتحليــل لتلــك التجــارب بدقــة وموضوعيــة واســتخاص أهــم الــدروس لاســتفادة منهــا فــي إعــداد 

الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة / الكليــة. وتشــمل هــذه المرحلــة عــدد مــن الخطــوات والمهــام، أهمهــا:
مراجعة مصادر معلومات الخطة االستراتيجية للمؤسسة / الكلية. 	
	 SWOT Analy-  تحديــد األدوات التحليليــة المســتخدمة فــي تفهــم خصائــص البيئــة قيــد التحليــل )أســلوب التحليــل الرباعــي

sis، أو تحليــل المكونــات Component Analysis، أو غيرهمــا(.
تطبيق األداة التحليلية في إجراء المسح البيئية للمؤسسة / الكلية وفي تحليل خصائص بيئتها الداخلية والخارجية. 	

مراجعة مصادر معلومات الخطة االستراتيجية للمؤسسة/ الكلية  1-2
تصنــف المعلومــات المطلــوب جمعهــا فــي هــذه المرحلــة مــن مراحــل التخطيــط االســتراتيجي حســب مصادرهــا إلــى نوعيــن 

مــن المعلومــات: معلومــات ثانويــة )تجمــع مــن مصــادر مكتبيــة(، ومعلومــات أساســية )تجمــع مــن مصــادر ميدانيــة(.

المعلومات الثانوية/ المكتبية   1-1-2
المعلومــات الثانويــةSecondary Data هــي التــي يســتخلصها فريــق التخطيــط االســتراتيجي مــن آراء اآلخريــن المســجلة 
ــة لهــا. وتســمى  ــد الدراســة أو مؤسســات مماثل ــات المنشــورة عــن الذيــن ســبقوهم فــي مســح المؤسســة قي فــي األدبي
المعلومــات الثانويــة بالمعلومــات المكتبيــة نظــرًا ألنهــا مســتخلصة مــن الكتــب والدوريــات والتقاريــر العلميــة التــي ســبق 
نشــرها عــن موضــوع أو مجتمــع الدراســة ومنهــا مــا هــو قديــم تاريخــي ومــا هــو جديــد ويتعلــق بالحاضــر أو المســتقبل. وتشــمل 
المعلومــات الثانويــة أي معلومــات ذات صلــة متضمنــة فــي األدبيــات والدراســات الســابقة والوثائــق الحكوميــة والمــواد 

ــة: الســمعية والمرئي
األدبيــات والدراســات الســابقة: الدوريــات العلميــة المتخصصــة، واألطروحــات )الماجســتير والدكتــوراه(، والكتــب العلميــة  	

التــراث  وكتــب  والنــدوات،  العلميــة  المؤتمــرات  وكتــب  والمراجــع،  والكتــب  والموســوعات  والقواميــس  المتخصصــة، 
والخرائــط. والمخطوطــات، 

ــد الدراســة،  	 ــات والخصائــص المختلفــة للمؤسســة قي ــي تتضمــن ســجًا لإلحصائي ــة: الت ــق والمنشــورات الحكومي الوثائ
ومــن تلــك الوثائــق:

رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 وبرامجهــا التنفيذيــة األخــرى ذات العاقــة بطبيعــة ووظائــف الجامعــة والكليــة  	
مثــل برنامــج التحــول الوطنــي 2020، وبرنامــج التنميــة البشــرية، وبرنامــج االســتثمار، وغيرهــا. 

إســتراتيجية وزارة التعليــم واســتراتيجية تطويــر البحــث العلمــي واالبتــكار، وخطــط الــوزارات المعنيــة األخــرى )الصناعــة،  	
والتجــارة، والشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، وغيرهــا(، وغيرهــا مــن الخطــط الوطنيــة ذات العاقــة.

الخطة اإلستراتيجية الحالية للمؤسسة / الكلية. 	
نماذج وأمثلة من الخطط اإلستراتيجية لكليات محلية ودولية مماثلة. 	
المــواد الســمعية والمرئيــة: )الشــرائط الصوتيــة واألفــام الوثائقيــة وبرامــج الفيديــو، الــخ( التــي تضمنــت معلومــات وآراء  	

مهمــة عــن الكليــة والجامعــة والتخطيــط االســتراتيجي للمؤسســات التعليميــة المشــابهة.



49
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المعلومات األساسية /الميدانية  2-1-2
المعلومــات األساســية Primary Data هــي المعلومــات التــي يســتخلصها الباحــث بنفســه وليــس نقــًا عــن اآلخريــن. ومــن 
حيــث المصــدر تســمى المعلومــات األساســية بالمعلومــات الميدانيــة، ويســتخلصها فريــق التخطيــط بوســائل متعــددة منهــا: 
الماحظــة الميدانيــة المباشــرة بتدويــن الــرأي أو االنطبــاع الشــخصي بالتصويــر والتوصيــف المكتــوب ورســم اسكتشــات 
عــن البيئــة العمرانيــة واألنشــطة المجتمعيــة فــي المؤسســة/الكلية ونطاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة، ومــن خــال اســتطاعات 
الــرأي وهــو يشــمل نوعيــن همــا االســتبيانات الورقيــة واإللكترونيــة والمقابــات الشــخصية المباشــرة وعبــر وســائط التواصــل 

اإللكترونيــة للتعــرف علــى مدخــات أصحــاب المصلحــة.
الماحظــة المباشــرة: مــن خــال الزيــارات الميدانيــة، والرفــع المســاحي، والتصويــر الجــوي، والتصويــر الفوتوغرافــي،  	

والتصويــر بالفيديــو.
التعــرف علــى مدخــات أصحــاب المصلحــة: مــن المفيــد قيــام لجنــة الخطــة االســتراتيجية بالتعــرف علــى مرئيــات أصحــاب  	

المصلحــة والمســتفيدين عــن مســتوى كفايــة وجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة/الكلية، وكمــا ســبق التوضيــح فإن 
أصحــاب المصلحــة عديــدون منهــم مــن هــم فــي داخــل المؤسســة مثــل القــادة ومتخــذي القــرار بالجامعــة والكليــة، وأعضــاء 
هيئــة التدريــس والفنييــن والموظفيــن، والطلبــة، ومنهــم مــن هــم مــن خــارج المؤسســة مــن أفــراد ومؤسســات المجتمــع 
المحيــط والخريجيــن وأربــاب العمــل فــي مختلــف القطاعــات، وأوليــاء األمــور، وغيرهــم مــن المتعامليــن مــع المؤسســة/
الكليــة والمهتميــن بشــؤونها. ويتــم التعــرف علــى مرئيــات أصحــاب المصلحــة مــن خــال األســاليب مختلفــة، منهــا مــا يلــي:

المقابات والمناقشات مع إدارة الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين. 	
نتائج استطاعات رضا الطلبة عن مستوى جودة المقررات والبرامج والخدمات من األعوام الثاثة الماضية. 	
نتائج استطاعات الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في األعوام الثاثة الماضية. 	
نتائج استبيانات الخريجين الذين تخّرجوا في األعوام الثاثة الماضية. 	
نتائج استبيانات أراء أرباب العمل في األعوام الثاثة الماضية. 	
توصيات المجلس االستشاري الخارجي للبرامج األكاديمية بأقسام الكلية المختلفة في األعوام الثاثة الماضية. 	
توصيات لجنة المركز الوطني للجودة واالعتماد األكاديمي )NCAAA( للمؤسسة والبرامج األكاديمية المختلفة. 	
المناقشات غير رسمية مع أصحاب العمل والممتحنين خال لجان التحكيم والمعارض داخل وخارج المؤسسة/ الكلية. 	
المناقشــات مــع أصحــاب المصلحــة والشــركاء اآلخريــن والمســتمدة مــن اســتطاعات أصحــاب المصلحــة خــال األعــوام  	

الثاثــة الماضيــة.
ويعتبــر وجــود وحــدة متخصصــة مركزيــة الســتطاعات الــرأي مــن الممارســات الجيــدة التــي تتبناهــا الجامعــات المتقدمــة، تتولــى 
هــذه الوحــدة عمليــة قيــاس كفايــة وجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة ووحداتهــا األكاديميــة والبحثيــة واإلداريــة المختلفــة 

للمســتفيدين ورضــا أصحــاب المصلحــة عــن تلــك الخدمــات.

ــد عــن المؤسســة/الكلية وبرامجهــا المختلفــة  ــاء تصــور جي ــرأي فــي بن ــج اســتطاعات ال ــة نتائ ــاال ألهمي يوضــح جــدول 1-2 مث
وهــو يتضمــن ملخصــًا عامــًا لنتائــج دراســة مســحية آلراء أصحــاب المصلحــة لجــودة مخرجــات البرامــج األكاديميــة بقســم التخطيــط 

الحضــري واإلقليمــي بكليــة العمــارة والتخطيــط بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.
 فــي هــذا المثــال، تــم تحديــد عــدد 32 ممارســة تغطــي الوظائــف الثمانيــة المختلفــة المنــوط بالبرامــج تحقيقهــا للمســتفيدين 
ــي،  ــز المال ــر اإلداري، التعزي ــة، التطوي ــة البشــرية، االســتدامة البيئي ــم، البحــث العلمــي، خدمــة المجتمــع، التنمي وهــي التعلي
والتعزيــز التقنــي، ويوضــح الجــدول النتائــج اإلجماليــة لمســتوى رضــا المســتفيدين عــن أداء تلــك الممارســات علــى مقيــاس 
خماســي، مــن المفيــد تكــرار تلــك االســتبانات لرصــد أي تغيــرات فــي تقييــم المســتفيدين مــن فتــرة إلــى أخــرى )بنهايــة كل عــام 

دراســي(. 

املصدر: )قسم التخطيط الحرضي واإلقليمي، 2019( 
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دليل إجرائي إلعداد وتحديث الخطط االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ولوحداتها الفرعية

جــدول  2—1 تقييــم عــام لجــودة برامــج قســم التخطيــط الحضــري واإلقليمــي )جميــع الممارســات علــى مقيــاس مــن 1 إلــى 5(

التقييمالممارسةمالوظائف
 )من 5 نقاط(

التعليم

4.18تجربه التعلم التي حصلت عليها خال الدراسة في البرامج ثرية ومتميزة.1
3.82الموارد التعليمية المتاحة للطاب واألساتذة كانت كافيه وجيدة.2
3.64استراتيجيات التعلم المطبقة في البرنامج كانت فعاله ومفيدة.3
3.78المنهج الدراسي يحقق التنوع والشمولية والتوازن بين النظرية والممارسة.4
3.71 المنهج الدراسي يحقق توازنا بين األصالة )القيم التقليدية( والحداثة )التطورات المادية(.5
4.04المنهج الدراسي يعكس ويؤكد على استدامه عمليه التنمية.6
4.00المنهج الدراسي يتناول القضايا البيئية وتأثيرها على سياسات وبرامج التنمية.7

البحث العلمي

3.96البرنامج الدراسي يزود الطاب بالمهارات البحثية المرتبطة باستخدام الطرق اإلحصائية والتحليلية.8
3.29مصادر الدعم التقني للبحوث المتاحة للطاب واألساتذة كافيه ومفيدة.9

3.42مشاركه الطاب مع األساتذة في األنشطة البحثية التي ينتجها البرنامج جيدة وفعالة.10
3.27نشر أوراق بحثيه من مشاريع التخرج وأطروحات الماجستير والدكتوراه هو ممارسه عادية في البرنامج.11

12
يكتسب طاب بكالوريوس التخطيط الحضري واإلقليمي مهارات بحثيه كافيه تمكنهم من 

مواصلة الدراسات العليا.
3.87

13
يكتسب الخريجون مهارات بحثية تمكنهم من العمل في مجاالت التدريس، البحث العلمي، 

أداره التنمية، وإجراء الدراسات االستشارية المهنية المتخصصة.
3.82

خدمة المجتمع

14
يعتبر إشراك المهنيين ذوي الخبرة في التدريس واإلشراف العلمي على الطاب ممارسه 

عادية في برامج قسم التخطيط الحضري واإلقليمي.
3.56

3.98يتم اختيار قضايا مجتمعية جيدة للتعامل معها في مشاريع التخرج وأطروحات الماجستير والدكتوراه.15

16
لدي صورة ذهنية جيده عن قسم التخطيط الحضري واإلقليمي وعن رسالته وتأثيره المحلي 

والوطني والدولي.
4.20

17
يساهم القسم بشكل جيد في توفير خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من 

السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
4.20

التنمية البشرية

4.07ويساعد البرنامج الطاب على تطوير قدراتهم القيادية والتنظيمية واإلدارية.18
3.76الدعم التقني واألكاديمي المقدم للطلبة في برامج القسم مرضي.19
3.38أنشطه التطوير المهني المتاحة للهيئة التدريسية كافيه وجيدة.20
3.93يزود البرنامج الطاب بالمعرفة والمهارات المتعلقة بتخطيط اإلدارة البلدية والمحلية.21

االستدامة البيئية
3.38ممارسات االستدامة في البيئة الجامعية كافيه ومرضية.22
3.36يطبق القسم تدابير كافيه للسامة واألمن ضد األخطار الطبيعية والبشرية.23
3.76بيئة العمل بقسم التخطيط الحضري واإلقليمي هي بيئة محفزة ونظيفة وصحية.24

التطوير اإلداري

3.58يطبق قسم التخطيط الحضري واإلقليمي نظمًا إدارية وإجراءات شفافة وعادله.25
3.47يشارط الطاب واألساتذة في قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بشكل جيد في عمليات صنع القرار.26

27
من المرجح أن يحصل قسم التخطيط الحضري واإلقليمي على االعتماد األكاديمي لجميع برامجه في 

غضون سنتين إلى ثاث سنوات.
3.98

التعزيز المالي
3.24يطبق القسم الشفافية والمساءلة والترشيد في إدارة موارده المالية.28
3.24يسعي القسم إلى إيجاد أساليب إبداعية لتنويع مصادر الدعم المالي.29

التعزيز التقني

3.42يستعين القسم بنظام المعامات اإللكترونية في التعامل مع مختلف أنشطه القسم.30

31
يطبق القسم أساليب التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في المجاالت األكاديمية والبحثية وخدمه 

المجتمع وغيرها من األنشطة.
3.29

32
يحصل الطاب في قسم التخطيط الحضري واإلقليمي على مهارات اتصال ومهارات حاسوبيه متقدمة 

ويتعلمون تقنيات وأساليب متقدمة إلعداد التقارير العلمية والمهنية.
3.67

المصدر: )قسم التخطيط الحضري واإلقليمي، 2019( 
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تحديد منهجية التحليل البيئي )األداة التحليلية التي ستستخدم في فهم خصائص البيئة(   2-2
من أهــم وأشــهر األدوات التحليليــة المســتخدمة فــي تفهــم خصائــص البيئــة تحــت الدراســة مــا يطلــق عليــه »أســلوب التحليــل 

Development Com- »وهنــاك أداة أخــرى أقــل شــهرة تســمى »أســلوب تحليــل مكونــات التنميــة ،SWOT Analysis  الرباعــي«
ponent Analysis؛ ســنقدم فيمــا يلــي شــرحًا مبســطًا لألداتيــن، وعلــى فريــق التخطيــط االســتراتيجي اختيــار أحــد تلــك األدوات 
حســب مــا يرونــه مناســبًا لهــم )خبراتهــم، والوقــت المتــاح لهــم ومســتوى التعمــق والتفصيــل الــذي يرغــون فــي الوصــول إليــه(.

أسلوب التحليل الرباعي  1-2-2
 Environmental Scanning هــو أداة تحليليــة تســتخدم للمســح البيئــي SWOT Analysis Method أســلوب التحليــل الرباعــي
ــد الدراســة مــن خــال اســتخاص العناصــر األربعــة الرئيســة لموقــف  ــة قي وتهــدف إلــى تفهــم خصائــص المواقــف التنموي
المؤسســة/الكلية قيد الدراســة. ويســتخدم أســلوب التحليل الرباعي في المســح البيئي لخصائص البيئة الخارجية للمؤسســة 
)المســتفيدين مــن أفــراد ومؤسســات المجتمــع المحيــط( والبيئــة الداخليــة للمؤسســة )المنســوبين والعامليــن( هــذه العناصــر 

األربعــة هــي:
نقــاط القــوة Strengths: وهــي عناصــر القــوة التــي تتميــز بهــا المؤسســة والتــي تمكنهــا مــن أداء وظائفهــا للمســتفيدين  	

بالكــم والنوعيــة المطلوبين.
نقــاط الضعــف Weaknesses: وهــي المشــكات أو النواقــص الماديــة أو البشــرية التــي تعانــي منهــا المؤسســة وتؤثــر  	

علــى مســتوى تقديمهــا للخدمــات للمســتخدمين بالكميــة والجــودة المطلوبيــن. 
الفــرص Opportunities: وهــي اإلمكانــات الماديــة والبشــرية التــي تمتلكهــا المؤسســة أو المتاحــة لهــا )مــن داخــل وخــارج  	

المؤسســة( والتــي تزيــد مــن قيمــة المؤسســة لــو أحســن اســتخدمها واالســتفادة منهــا. 
المخاطــر Threats: وهــي مصــادر الخطــر أو التهديــد المحتملــة )مــن داخــل وخــارج المؤسســة( والتــي تقــف كعائــق أمــام  	

قيــام المؤسســة بمهامهــا اليوميــة فــي تقديــم الخدمــات لقطاعــات المســتفيدين الداخلييــن والخارجييــن.

ورش عمل المسح البيئي   2-2-2
يتــم المســح البيئــي عــادة مــن خــال ورش عمــل تضــم فريــق التخطيــط االســتراتيجي، وممثليــن مــن القــادة ومتخــذي القــرار 
بالمؤسســة/الكلية ومــن للقطاعــات األكاديميــة والبحثيــة واإلداريــة المختلفــة. كمــا ينصــح بــأن يتــم دعــوة ممثليــن عــن الطــاب 
والخريجيــن وعــدد مــن المهتميــن بالمؤسســة/ الكليــة مــن مؤسســات المجتمــع المحيــط. وينصــح بــأن يتــم االســتفادة مــن نتائــج 
المســوحات التــي أجرتهــا المؤسســة/الكلية لتوصيــف خصائــص المؤسســة/الكلية مــن وجهــة نظــر أصحــاب المصلحــة، ومــن 

تلــك المســوحات التالــي:
ــات المختلفــة للتعــرف علــى عناصــر القــوة  	 اســتطاعات خصائــص الســوق: والتــي تجــرى علــى مســتوى الجامعــة والكلي

والضعــف والفــرص والمخاطــر الحاليــة علــى التخصــص المعنــي )تخصــص الكليــة( علــى المســتوى المحلــي والوطنــي والعالمــي.
اســتطاعات آراء المســتفيدين الخارجييــن External Stakeholders لتحديــد مســتوى رضــا المســتفيدين عــن كفايــة وجــودة  	

الخدمــات )الوظائــف( والمخرجــات التــي تقدمهــا المؤسســة/الكلية والجامعــة لهــم وتطلعاتهــم المســتقبلية.
اســتطاعات آراء المســتفيدين الداخلييــن Internal Stakeholders لتحديــد أهــم نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر  	

ــن  ــن وإداريي ــة تدريــس ومســاعديهم وفنيي التــي تتعــرض لهــا المؤسســة مــن وجهــة نظــر المنســوبين )مــن أعضــاء هيئ
وطلبــة( وأهــم مقترحاتهــم لتطويــر المؤسســة.

توجــد بعــض االعتبــارات التــي ينصــح بمراعاتهــا عنــد إجــراء ورش عمــل المســح البيئــي الســتخاص نقــاط القــوة والضعــف  	
والفــرص والمخاطــر، مــن أهــم تلــك االعتبــارات مــا يلــي:

أن يســبق الورشــة عــرض مبســط يتضمــن ملخــص ألهــم مــا توصــل إليــه فريــق العمــل فــي تقريــر المرحلــة االستكشــافية  	
بعــد عرضــه علــى المجلــس المعنــي وموافقــة المجلــس عليــه.
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أن تتــم جلســات العصــف الذهنــي إلجــراء المســح البيئــي بشــكل منظــم ومرتــب، والطريقــة الصحيحــة لذلــك تتحقــق بقيــام  	
فريــق التخطيــط باالتفــاق علــى هيكليــة مناســبة للمؤسســة تســتخدم فــي إدارة الجلســات، وهنــاك شــكلين لهيكلــة المســح 

البيئــي، يمكــن اســتخدام أي منهمــا وهمــا:
الهيكلة على أساس مكونات المؤسسة/الكلية: البشرية والمادية واالعتبارية. 	
الهيكلــة علــى أســاس وظائــف المؤسســة/الكلية: األساســية )التعليــم، البحــث العلمــي، وخدمة المجتمــع(، والمكملة  	

)تنميــة المــوارد البشــرية، تنميــة المــوارد الماليــة، التنميــة المؤسســية، االســتدامة المالية، التطويــر التقني(.
ومــن الخبــرة الســابقة للمؤلفيــن، تعتبــر الهيكليــة الوظيفيــة هــي األكثــر ارتباطــًا ببنيــة الخطــة االســتراتيجية، ويوضــح الجدول  	

.SWOT 2-2 نمــوذج لهيكليــة وظيفيــة للمؤسســة/ الكليــة والتــي يمكــن علــى أساســها تصنيــف مكونــات المســح الرباعي

ــل فــي  ــادة التفصي ــة المعلومــات التــي ســنحصل عليهــا مــن المســح البيئــي بزي ــة ونفعي ــادة فعالي ــع مــن الممكــن زي وبالطب
مســتويات الهيكلــة، بمعنــى أن يتــم تحديــد المســتوى الثانــي أو الثالــث المتفــرع مــن كل وظيفــة مــن الوظائــف الثمانيــة، 
كمــا هــو موضــح فــي جــدول 3-2 مــن هيكليــة تفصيليــة لمســتويين. وفــي هــذه الحالــة يقتــرح أن يقســم فريــق إجــراء المســح 
البيئــي علــى ثمانــي مجموعــات كل مجموعــة مكونــة مــن 10-5 أفــراد مــن المهتميــن بالوظيفــة المعنيــة. ســيختصر العمــل فــي 
مجموعــات الكثيــر مــن الوقــت وسيســمح بتوزيــع المشــاركين فــي ورشــة المســح البيئــي حســب تخصصــات واهتمامــات كل 

مشــارك، ويقتــرح علــى ســبيل المثــال تشــكيل ثمانــي مجموعــات كاآلتــي:

مجموعــة الخدمــات التعليميــة: وتهتــم بــكل مــا يتعلــق بتحديــد الطاقــة االســتيعابية للمؤسســة/الكلية، وإثــراء تجربــة التعلــم، . 1
وتحديــث المناهــج والبرامــج الدراســية، وتحديــث اســتراتيجيات وأســاليب التعلــم، وتوفيــر المــوارد التعليميــة.

مجموعة البحث العلمي: وتهتم بكل ما يتعلق تطوير البحوث العلمية، وتطوير الدراسات العليا، وتعزيز االبتكار واإلبداع.. 2
ــة، وإقامــة . 3 ــز هويــة المؤسســة/الكلية، وتقديــم خدمــات مجتمعي ــكل مــا يتعلــق بتعزي مجموعــة خدمــة المجتمــع: وتهتــم ب

ــة.  شــركات مجتمعي
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جدول  2—3 نموذج لهيكلة تفصيلية إلدارة جلسات العصف الذهني إلجراء التحليل الرباعي بورش المسح البيئي 
المخاطرالفرصنقاط الضعفنقاط القوةالوظيفة الفرعيةالوظيفة

1-  التعليم 

إثراء تجربة التعلم1-1
 	   	   	   	  

 	  	  	  	 

 	   	   	   	  

 تحديث المناهج والبرامج الدراسية1-2
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

تحديث استراتيجيات وأساليب التعلم1-3
 	   	   	   	  

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

توفير الموارد التعليمية1-4
 	   	   	   	  

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

٢- البحث العلمي

تطوير البحوث العلمية2-1
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

تطوير الدراسات العليا2-2
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

تعزيز االبتكار واإلبداع2-3
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

٣- خدمة المجتمع

تعزيز هوية المؤسسة/الكلية3-1
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

تقديم خدمات مجتمعية3-2
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

إقامة شركات مجتمعية3-3
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

٤- تنمية بشرية

تنمية قدرات الكادر األكاديمي4-1
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

تنمية قدرات الكادر الفني واإلداري4-2
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

تنمية قدرات الطلبة4-3
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

٥- تنمية بيئية

تبني استراتيجية بيئة مستدامة5-1
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

استدامة المرافق والبنية التحتية5-2
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

تعزيز األمن والسالمة5-3
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

٦-  تطوير إداري

تطوير النظام اإلداري6-1
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

6-2
 تطوير نظم التخطيط االستراتيجي

وإدارة المخاطر

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

تطوير نظم إدارة الجودة6-3
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

٧- تنمية مالية
 تنويع الموارد المالية ومصادر الدخل7-1

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

ترشيد اإلنفاق7-2
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

٨- تنمية تقنية

تطوير المعامالت اإللكترونية8-1
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

تطوير التعلم اإللكتروني8-2
 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

 	  	  	  	 

المصدر:من إعداد الباحثين
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مجموعــة التنميــة البشــرية: وتهتــم بــكل مــا يتعلــق بتنميــة قــدرات الــكادر األكاديمــي، وتطوير قدرات الــكادر الفنــي واإلداري، . 4
تنميــة قــدرات الطلبة.

مجوعــة التنميــة البيئيــة: وتهتــم بــكل مــا يتعلــق بتبنــي اســتراتيجية بيئــة مســتدامة، باســتدامة المرافــق والبنيــة التحتيــة، . 5
ــز األمــن والســامة.  وتعزي

ــة: وتهتــم بــكل مــا يتعلــق بتطويــر النظــام اإلداري، وتطويــر نظــم التخطيــط االســتراتيجي وإدارة . 6 ــة اإلداري مجموعــة التنمي
ــر نظــم إدارة الجــودة. المخاطــر، وتطوي

مجموعــة التعزيــز المالــي: وتهتــم بــكل مــا يتعلق بتنويــع الموارد المالية ومصــادر الدخل، وكفاء اإلنفــاق )ضغط المصروفات . 7
وترشيد النفقات(. 

مجموعة التطوير التقني: وتهتم بكل ما يتعلق بتطوير نظم المعامات اإللكترونية، وتطوير نظم التعلم اإللكتروني.. 8
ويوضــح شــكل 1-2 مثــال لنتائــج المســح البيئــي لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، أعــد فــي ورشــة عمــل ضمــت ممثليــن مــن 
أصحاب المصلحة ومتخذي القرار والمســتفيدين الداخليين والخارجيين من الخدمات التي تقدمها الجامعة في شــهر مارس 2018.

كما يوضح جدول 4-2 مثااًل آخر لنتائج المسح البيئي لكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 2022-2025.

المصدر: )وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، 2018، صفحات 27-29(
شكل  2—1 ملخص نتائج التحليل البيئي لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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جدول  2—4 مثال لنتائج التحليل الرباعي للبيئة لكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

الضعفنقاط القوة
نقص الموظفين اإلداريين ثنائيي اللغة1. بنية تحتية جيدة في الحرم الجامعي للذكور1. 
تحميل أعضاء هيئة التدريس بمهام إدارية2. لغة التعليم )اإلنجليزية(2. 
نقص أعضاء هيئة التدريس والموظفين في بعض األقسام3. هيئة تدريس متخصصة ومؤهلة تأهيا عاليا3. 
نقص المرافق في حرم اإلناث4. مختبرات مجهزة تجهيزا جيدا4. 
الحد األدنى من األنشطة البحثية بسبب نقص التمويل 5. تطوير قوي في الخدمات المجتمعية5. 
حوافز منخفضة ألعضاء هيئة التدريس في الكلية6. تنوع وتفرد البرامج األكاديمية6. 
ال حوافز لجهات التدريب على تدريب طابنا 7. البرامج المعتمدة )5 برامج أكاديمية 2 منها األولى على مستوى المملكة(7. 
صعوبة الوصول إلى المرفق في أي وقت 8. من قادات الجامعة من كلية العلوم الطبية التطبيقية8. 

عدم وجود فرص تدريبية للطاب في دورات سريرية أو تدريب9. 
10. عدم وجود الصيانة للمعدات 

نقص مساعدي األبحاث 11. 

التهديداتالفرص
عجز الميزانية بسبب الركود االقتصادي. 1توسيع نطاق البرامج األكاديمية1. 
وظائف محدودة. 3ارتفاع الطلب على برامج الدراسات العليا2. 
المنافسة في سوق العمل )من برامج الكليات الخاصة(. 4مواءمة البرامج مع سوق العمل3. 
تمويل البحوث الخارجية4. 
برامج الدراسات العليا المدفوعة5. 

المصدر: )كلية العلوم الطبية التطبيقية، 2022(

أسلوب تحليل مكونات التنمية  3-2-2
تحليــل مكونــات التنميــة Development Component Analysis )تحليــل المكونــات( هــو أداة تحليليــة أخــرى يمكــن اســتخدامها 
للمســح البيئــي، يهــدف أســلوب تحليــل المكونــات إلــى اســتخاص المكونــات التنمويــة األربعــة الرئيســة للمؤسســة/المجتمع 
)االحتياجــات، المشــكات، اإلمكانــات، واألهــداف(. ويمكــن اعتبــار أســلوب تحليــل المكونــات أكثــر دقــة فــي رصــد البيئــة قيــد 
الدراســة ولكــن عيبــه أنــه يتطلــب جهــدًا أكبــر وتفصيــًا أكثــر فــي فهــم مكونــات كل وظيفــة مــن وظائــف الجامعــة األساســية 

والتكميليــة الثمانيــة.
والمثال الموضح في شكل ٢-٢ يوضح فكرة »تحليل المكونات« والتي يمكن تبسيطها كما يلي:

االحتيــاج: هــو كل وظيفــة )أو خدمــة( توفرهــا الجامعــة للمســتفيدين، والتــي يجــب أن تــؤدى للمســتفيد بالكــم والنوعيــة  	
.Standard Need »ــاج القياســي المثاليــة، أي بنســبة 1٠٠%، وهــو مــا يطلــق عليــه »االحتي

اإلمكانيــة: هــي المســتوى المتحقــق مــن الخدمــة الــذي يصــل للمســتفيد )كمــًا ونوعيــًة(، فــإن كان المتحقــق مــن الخدمــة-  	
.Current Resource »كمــا هــو واضــح فــي المثــال، هــو نســبة 6٠%، تكــون هــذه هــي »اإلمكانيــة الحاليــة

المشــكلة: هــي النقــص الكمــي أو النوعــي فــي توصيــل الخدمــة للمســتفيد، وهــو فــي هــذا المثــال يبلــغ نســبة %4٠،  	
 .Current Problem »والتــي تمثــل حجــم »المشــكلة الحاليــة

الهــدف: وهــو المقــدار المطلــوب اســتكماله مــن النقــص فــي الخدمــة المقدمــة والــذي يســاوي نفــس حجــم المشــكلة  	
ــاج )وهــو الهــدف المطلــوب تحقيقــه(. الحاليــة، وبذلــك يبلــغ 4٠% مــن االحتي

ويمكن تطبيق أسلوب »تحليل مكونات التنمية« باتباع الخطوات التالية:
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المصدر: عبداللطيف، محمود أحمد. 2015.
Development Components Analysis "شكل  2—2 فكرة أسلوب "تحليل مكونات التنمية

)1(  حصــر االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية: وفــي حالــة مؤسســات التعليــم العالــي )ســواء جامعــة أو كليــة أو معهــد أو غيــره( 
فاالحتياجــات هــي »الخدمــات المطلــوب تقديمهــا للمســتفيدين مــن المجتمــع الخارجــي والداخلــي للمؤسســة )بالكــم والنوعيــة 

القياســية(«، ويمكــن تصنيــف الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة/الكلية حســب نــوع المســتفيدين مــن تلــك الخدمــات إلــى:

ــة،  	 ــن )المجتمــع الخارجــي(، وهــي خدمــات معرفي ــي تقــدم للمســتفيدين الخارجيي خدمــات أساســية: وهــي الخدمــات الت
وخدمــات بحثيــة، وخدمــات مجتمعيــة.

وخدمــات تكميليــة: وهــي الخدمــات التــي تقــدم للمســتفيدين الداخلييــن )منســوبي المؤسســة/الكلية(، وهــي تنميــة  	
ــي. ــز تقن ــي، وتعزي ــز مال ــر إداري، تعزي ــة، تطوي ــة بيئي بشــرية، وتنمي

وينصــح باتبــاع نفــس التصنيــف الوظيفــي الــذي اســتخدم إلجــراء التحليــل الرباعــي بــورش المســح البيئــي فــي حصــر  	
االحتياجــات القياســية التــي تقدمهــا المؤسســة/الكلية، وأن يتــم ذلــك لاحتياجــات الكميــة والنوعيــة علــى حــد ســواء، 

ويمكــن تحديــد كميــة ونوعيــة االحتياجــات المفــروض أن تقدمهــا المؤسســة/الكلية مــن خــال األســاليب التاليــة: 
مســح دقيــق ألهــم االحتياجــات القياســية العالميــة كمــا فــي الممارســات األمثــل فــي الجامعــات المرجعيــة )وهــذا يســاعد  	

فــي تحديــد مبدئــي للمعــدالت القياســية الكميــة والنوعيــة لــكل احتيــاج )أو خدمــة/ أو وظيفــة( مــن الوظائــف التــي تقدمهــا 
المؤسســة/الكلية للمســتفيدين(.

مســح لمتطلبــات الســوق المحلــي المســتهدف تحقيقهــا لمخرجــات المؤسســة/الكلية كمــا وكيفــًا )أعــداد وخصائــص  	
مخرجــات المؤسســة/الكلية فــي الوظائــف الثمانيــة المختلفــة(، وتســاعد هــذه الخطــوة فــي تهذيــب المعــدالت القياســية 
ــاج لكــي تتــواءم مــع متطلبــات البيئــة المحليــة وطبيعــة الســوق المحلــي(. العالميــة الكميــة والنوعيــة التــي رصــدت لــكل احتي

ــة  	 مســح ميدانــي واســتطاع رأي لرغبــات وتطلعــات المســتفيدين )مــن األفــراد والمؤسســات( فيمــا يتعلــق بكــم ونوعي
الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة/الكلية لهــم )وهــذا يســاهم أكثــر فــي تهذيــب المعــدالت القياســية العالميــة والمحليــة 

الكميــة والنوعيــة التــي رصــدت لــكل احتيــاج لكــي تتــواءم مــع تطلعــات المســتفيدين(.
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)2(  حصــر المشــكالت التــي تعانــي منهــا المؤسســة/الكلية، وهــي المشــكات التــي تعيق تقديــم المؤسســة/الكلية للخدمات 
األساســية والتكميلية للمســتفيدين الخارجيين والداخليين: 

المشــكالت الكميــة هــي المشــكات التــي تنتــج عندمــا يكــون هنــاك نقــص أو عجــز كمــي عــن االحتياجــات القياســية التــي  	
تــم تســجيلها فــي الخطــوة الســابقة )مثــًا نقــص فــي أعــداد الطــاب فــي بعــض التخصصــات عــن األعــداد المســتهدفة، 

أو نقــص فــي عــدد األســاتذة بالنســبة للطلبــة، أو نقــص فــي التجهيــزات، أو فــي األجهــزة، أو التمويــل، الــخ(، 
أمــا المشــكالت النوعيــة فهــي المشــكات التــي تكــون مرتبطــة بانخفــاض فــي جــودة تلبيــة االحتياجــات ونوعيــة الخدمــات  	

عــن الجــودة القياســية التــي تــم تحديدهــا فــي الخطــوة الســابقة )مثــًا انخفــاض فــي مســتوى الخريجيــن فــي بعــض 
التخصصــات عــن المســتوى القياســي المســتهدف، أو غيــاب أو ضعــف القــدرات المهاريــة لــدى الطــاب عــن المســتوى 

القياســي المحلــي أو العالمــي، الــخ(. 
وينصــح باتبــاع نفــس التصنيــف الوظيفــي الــذي اســتخدم إلجــراء التحليــل الرباعــي بــورش المســح البيئــي فــي حصــر المشــكات 
ــة(. ومــن  ــة ونوعي ــوع المشــكات )كمي ــك حســب ن ــم ذل ــة وأن يت ــي منهــا المؤسســة/الكلية فــي وظائفهــا الثماني ــي تعان الت

أســاليب حصــر تلــك المشــكات:
المســح الميدانــي واســتطاع آلراء المســتفيدين الخارجييــن )مــن أفــراد ومؤسســات المجتمــع( فيمــا يتعلــق بــأي مشــاكل  	

)أو نواقــص( يشــعرون بهــا فــي كميــة أو نوعيــة الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة/الكلية لهــم.
التقييــم الذاتــي للمشــكات التــي يعانــي منهــا المســتفيدين الداخلييــن )مــن منســوبي المؤسســة/الكلية( والتــي تؤثــر  	

ــل مــن جــودة أو كفــاءة العمــل ومــن مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة  علــى قيامهــم بوظائفهــم المنوطــة بهــم فتقل
للمســتفيدين الخارجييــن.

)3(  حصــر اإلمكانــات الكميــة والنوعيــة المتوفــرة والمحتمــل توفرهــا مســتقبًا للمؤسســة/الكلية مــن والتــي تســاهم فــي 
المطلوبــة تقديمهــا  للخدمــات  الثمانيــة وفــي حســن تقديــم المؤسســة/الكلية  أداء المؤسســة/الكلية للوظائــف  تســهيل 

للمســتفيدين مــن خــارج المؤسســة/الكلية وداخلهــا.
ــي تمتلكهــا المؤسســة/الكلية  	 ــة الت ــي تقــاس بحجــم الموجــودات المادي ــة الت ــات المادي ــة: هــي اإلمكان ــات الكمي اإلمكان

للصــرف علــى الوظائــف المختلفــة التــي تقدمهــا المؤسســة/الكلية للمســتفيدين مــن خدماتهــا )حجــم التجهيــزات، أعــداد 
ــخ(. ــة المتوفــرة، ال ــاح للمؤسســة/الكلية، أو الميزاني األجهــزة، أعــداد األســاتذة، أعــداد الفنييــن، حجــم التمويــل المت

اإلمكانــات النوعيــة: وهــي اإلمكانــات البشــرية أو اإلنســانية )غيــر الماديــة( التــي تقــاس بمســتوى الجــودة الــذي حققتــه  	
المؤسســة/الكلية فــي أدائهــا النوعــي للممارســات األكاديميــة المختلفــة )كجــودة أداء األســاتذة والموظفيــن، ومســتوى 

أداء الطلبــة، كفــاءة الخريجيــن، الــخ(.
تحديــد المزايــا التنافســية: تحديــد مجــاالت التميــز التــي تتمتــع بهــا المؤسســة والمتوقــع أن تســتثمر فيهــا خــال الفتــرة  	

ــة.  التخطيطي
)4(  صياغــة األهــداف االســتراتيجية التــي تســعى المؤسســة إلــى تحقيقهــا، اعتمــادًا علــى تحليــل دقيــق لاحتياجــات 
والمشــكات واإلمكانات الســابق تحديدها، مع االلتزام باألســاس الوظيفي للخدمات التي تقدمها المؤسســة للمســتفيدين 

الخارجييــن والداخلييــن:
أهــداف منبثقــة مــن الوظائــف األساســية للمؤسســة/الكلية تطويــر )الخدمــات المعرفيــة، والخدمــات بحثيــة، والخدمــات  	

مجتمعيــة(.
أهــداف منبثقــة مــن الوظائــف التكميليــة للمؤسســة/الكلية تعزيــز )التنميــة البشــرية، والتنميــة البيئية، والتطويــر اإلداري،  	

واالســتدامة الماليــة، والتطويــر التقني(.
وكمــا هــو الحــال فــي التحليــل الرباعــي SWOT، يوصــى فــي بدايــة تحليــل مكونــات التنميــة أن يتــم االســتعانة بجــدول لهيكلــة 
وظائــف المؤسســة/الكلية التــي تقدمهــا للمســتفيدين، يتضمــن الهيــكل الوظائــف األساســية والتكميليــة الثمانية للمؤسســة/ 
الكليــة وتفرعاتهــا األصغــر إلــى وظائــف فرعيــة أصغــر فأصغــر، ومــن ثــم يقــوم فريــق العمــل فــي ورش المســح البيئــي بتنفيــذ 
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أســلوب تحليــل المكونــات األربعــة )االحتياجــات، المشــكات، اإلمكانيــات، واألهــداف( لــكل وظيفــة مــن تلــك الوظائــف، كمــا 
هــو موضــح فــي جــدول 5-2، ومــن المفيــد أن يتــم تكويــن ثمانــي مجموعــات عمــل مــن منســوبي المؤسســة/الكلية، تقــوم 

كل مجموعــة بتحليــل مكونــات التنميــة األربعــة ألحــد الوظائــف األساســية الثمانيــة للمؤسســة/الكلية. 

جدول  ٢—5 نموذج لهيكلة تفصيلية إلدارة جلسات العصف الذهني إلجراء تحليل المكونات بورش المسح البيئي
االهدافاالمكانياتاالحتياجاتالوظيفة الفرعيةالوظيفة

1-  التعليم 

إثراء تجربة التعلم1-1
 	   	   	  

 	  	  	 

 	   	   	  

 تحديث المناهج والبرامج الدراسية1-2
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

تحديث استراتيجيات وأساليب التعلم1-3
 	   	   	  

 	  	  	 

 	  	  	 

توفير الموارد التعليمية1-4
 	   	   	  

 	  	  	 

 	  	  	 

٢- البحث العلمي

تطوير البحوث العلمية2-1
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

تطوير الدراسات العليا2-2
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

تعزيز االبتكار2-3
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

٣- خدمة المجتمع

تعزيز هوية المؤسسة/الكلية3-1
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

تقديم خدمات مجتمعية3-2
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

إقامة شركات مجتمعية3-3
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

٤- تنمية بشرية

تنمية قدرات الكادر األكاديمي4-1
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

تنمية قدرات الكادر الفني واإلداري4-2
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

تنمية قدرات الطلبة4-3
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

٥- تنمية بيئية

تبني استراتيجية بيئة مستدامة5-1
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

استدامة المرافق والبنية التحتية5-2
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

تعزيز األمن والسالمة5-3
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

٦-  تطوير إداري

تطوير النظام اإلداري6-1
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

6-2
 تطوير نظم التخطيط االستراتيجي وإدارة

المخاطر

 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

تطوير نظم إدارة الجودة6-3
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

٧- تنمية مالية
 تنويع الموارد المالية ومصادر الدخل7-1

 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

ترشيد اإلنفاق7-2
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

٨- تنمية تقنية

تطوير المعامالت اإللكترونية8-1
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

تطوير التعلم اإللكتروني8-2
 	  	  	 

 	  	  	 

 	  	  	 

المصدر:من إعداد الباحثين
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دليل إجرائي إلعداد وتحديث الخطط االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ولوحداتها الفرعية

تتضمــن المرحلــة الثالثــة وهــي تطويــر وثيقــة الخطــة االســتراتيجية، عــدًدا مــن الخطــوات التــي يقــوم بهــا فريــق التخطيــط 
االســتراتيجي، وأهمهــا: )1( التحقــق مــن اســتكمال وثيقــة الخطــة االســتراتيجية لمكوناتهــا القياســية، )2( التحقــق مــن المواءمــة 
بيــن خطــة الكليــة والجامعــة، ووضــع الصياغــة النهائيــة للرؤيــة والرســالة والقيــم، )3( وضــع تصــور للبنيــة العامــة للخطــة 
ــة(، )6( صياغــة المشــاريع  ــة )البرامــج التنفيذي االســتراتيجية، )4( صياغــة األهــداف االســتراتيجية، )5( صياغــة األهــداف الفرعي

التطويريــة، )7( صياغــة المبــادرات، )8( صياغــة مؤشــرات قيــاس األداء، و)9( تحديــد مالــك لــكل مبــادرة.

التحقق من مكونات وثيقة الخطة االستراتيجية  1-3
يقــوم فريــق التخطيــط االســتراتيجي بالتحقــق مــن توفــر المكونــات األساســية لوثيقــة الخطــة االســتراتيجية تحــت التطويــر 
وموائمتهــا مــع المكونــات القياســية التــي يجــب أن تتواجــد فــي وثائــق الخطــط االســتراتيجية، علــى أن تكــون المواءمــة متحققــة 

مــن حيــث توفــر المكونــات القياســية وجــودة مضمونهــا. ويوضــح الجــدول 3-1 قائمــة التحقــق.

جدول  3—1 قائمة التحقق من توفر المكونات األساسية لوثيقة الخطة االستراتيجية وجودة مضمونها

قائمة التحقق لمكونات وثيقة الخطة االستراتيجيةم
مدى التحقق

النعم
هيكلية وثيقة الخطة االستراتيجية1

تحديد ماهية المؤسسة/الكلية: تحليل المكونات والوظائف والمستفيدين2

تحديد القضايا الحرجة 3

تحديد التوجهات االستراتيجية 4

اختيار نموذج التخطيط االستراتيجي5

اختيار طريقة إجراء التحليل البيئي6

تحديد المساهمات المتوقع تحقيقها من الخطة االستراتيجية7

صياغة وموائمة الرؤية 8

صياغة وموائمة الرسالة 9

صياغة وموائمة القيم 10

صياغة وموائمة األهداف االستراتيجية11

صياغة األهداف الفرعية، المشاريع التطويرية، المبادرات، مؤشرات قياس األداء12

العرض واإلعان والترويج لاستراتيجية13

تحديد منهجية تنفيذ االستراتيجية14

تحديد منهجية التقييم والمتابعة15

تطــورت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل خطتهــا اإلســتراتيجية )2025-2018( والتــي تغطــي تشــتمل علــى جميــع 
مكونــات الخطــة االســتراتيجية القياســية وتعبــر عــن ماهيــة الجامعــة وتطلعاتهــا وظائفهــا فــي القطاعــات الخدميــة والتطويريــة 
كافــة )األكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة والبشــرية والبيئيــة واإلداريــة والماليــة والتقنيــة( لتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا 

االســتراتيجية. 
وتمثــل الخطــة االســتراتيجية للجامعــة اإلطــار المرجعــي لوضــع الخطــط اإلســتراتيجية لجميــع وحداتهــا )الكليــات والعمــادات 
واإلدارات والمراكــز بالجامعــة(، ولذلــك يجــب التأكــد مــن المواءمــة واالنســجام بيــن خطــط تلــك الوحــدات وخطــة الجامعــة علــى 

ــة بالتنميــة. ــادرات المعني ــرز المشــاريع والمب ــرؤى والرســائل والقيــم واألهــداف االســتراتيجية وكذلــك أب مســتويات ال
وفيمــا يلــي شــرًحا لتطويــر خطــة اســتراتيجية إلحــدى وحــدات جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل )كليــة( فــي ضــوء الخطــة 

االســتراتيجية للجامعــة.
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مواءمة الخطة االستراتيجية للكلية مع خطة الجامعة ووضع الصياغة النهائية للرؤية والرسالة   2-3
والقيم واألهداف

يتــم فــي هــذه الخطــوة وضــع الصياغــة النهائيــة للرؤيــة والرســالة والقيــم، كمــا يجــب أن تشــتمل الخطــة االســتراتيجية علــى 
دراســة للتحقــق مــن موائمتهــم مــع الخطــة االســتراتيجية للجامعــة كآلتــي: 

الصياغــة النهائيــة للرؤيــة: وضــع التصــور المســتقبلي الــذي تصبــو الكليــة إليهــا مــن نجــاح بعــد 5 ســنوات )أو أكثــر حســب  	
الخطــة المنشــودة(، والتحقــق مــن موائمتهــا مــع رؤيــة الجامعــة.

الصياغــة النهائيــة للرســالة: وصــف ماهيــة الكليــة ومجــال عملهــا ولمــن تقــدم خدماتهــا وكيــف تقــدم تلــك الخدمــات ولمــاذا  	
تقدمهــا، والتحقــق مــن موائمتهــا مــع رســالة الجامعــة.

الصياغــة النهائيــة للقيــم: وضــع القيــم األساســية التــي تحــدد طبيعــة وأســلوب عمــل المؤسســة/المجتمع الجــاري تخطيطه،  	
والتحقــق مــن موائمتهــا مــع قيــم الجامعة.

الصياغــة النهائيــة لألهــداف االســتراتيجية: وضــع األهــداف االســتراتيجية للكليــة والمســتهدف تحقيقهــا خــال الفتــرة  	
التخطيطيــة المحــددة، والتحقــق مــن موائمتهــا مــع أهــداف الجامعــة.

مثال لدراسة مواءمة الخطة االستراتيجية لكلية مع الخطة االستراتيجية للجامعة  1-2-3
يمكــن اســتخدام نمــوذج مواءمــة كليــة الّتصاميــم لخطتهــا اإلســتراتيجية مــع الخطــة اإلســتراتيجية للجامعــة كمثــال لكيفيــة إجــراء 

دراســة المواءمــة، كمــا بالجــدول 3-٢.
 والهــدف مــن المواءمــة هــو ضمــان مســاهمة الكليــة فــي تحقيــق رؤيــة الجامعــة ورســالتها وقيمهــا وأهدافهــا االســتراتيجية. 

وقــد بنيــت هــذه المواءمــة علــى عــدة أســس نوردهــا فيمــا يلــي:
أن األهداف اإلستراتيجية الثمانية للجامعة تتوافق مع رؤية المملكة. 	
مواءمة رؤية الكلية ورسالتها وقيمها مع رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها. 	
مواءمــة األهــداف اإلســتراتيجية للكليــة والتأكــد مــن أن صياغتهــا تكــون وفقــًا لمواءمتهــا مــع األهــداف اإلســتراتيجية  	

للجامعــة.
أخذ القضايا اإلستراتيجية العاجلة التي تواجهها الجامعة ومن ثم الكلية في االعتبار أثناء عملية المواءمة. 	
أخذ المصادر واإلمكانات المتاحة بالجامعة ومن ثم الكلية في االعتبار أثناء عملية المواءمة. 	
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دليل إجرائي إلعداد وتحديث الخطط االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ولوحداتها الفرعية

جدول  3—2 موائمة الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم مع خطة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

خطة كلية التصاميمخطة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلالموضوع

 الريادة في مجال التصميم على المستوى الوطني واإلقليميجامعة رائدة تحقق التميز محليا وإقليميا وعالمياالرؤية
.والدولي

 تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعيةالرسالة
بشراكة مجتمعية فاعلة

 إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومبدعة في مجاالت التصميم المختلفة
 قادرة على الوفاء بمتطلبات سوق العمل والبحث العلمي

.ومتفاعلة مع احتياجات المجتمع المحيط

 القيم

االنتماء	 
اإلتقان	 
روح الفريق	 
الشفافية	 
التنوع	 
اإلبداع	 
المسؤولية المجتمعية	 

المسؤولية	 
االحترافية	 
التعاون	 
المصداقية	 
التعليم المستمر	 
االبتكار واإلبداع	 
الوعي االجتماعي والثقافي	 

 األهداف
 اإلستراتيجية

تقديم وتطوير تعليم عالي الجودة في مجال التصميمتقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة
ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتعزيز أعمال االبتكار واإلبداعتطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار

تعزيز المسؤولية االجتماعية والشراكات المجتمعيةتعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

 تنمية مهارات وقدرات منسوبي الكلية وتعزيز قيمهم وتحقيقترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها
رفاهيتهم

تحقيق بيئة مستدامة بالكليةاستدامة البيئة العمرانية الجامعية
تعزيز إدارة الجودة والنظم اإلدارية بالكليةبناء نظام إداري مؤسسي عصري

تنويع مصادر التمويل واستدامة الدعم المالياستدامة موارد الجامعة المالية
تعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية

المصدر: )وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، 2018( و)كلية التصاميم، 2021(

مخرجات مواءمة رؤية الكلية مع رؤية الجامعة:
بالنظر إلى صيغتي رؤية الكلية والجامعة يتضح أن هناك تواءمًا بينهما في ركيزتين أساسيتين هما:

التمّيز: حيث إن الكلية جزء من نظام الجامعة وبالتالي الرؤيتان متوائمتان. 	
نطاق الريادة: وطنيًا وإقليميًا ودوليًا. 	

مخرجات مواءمة رسالة الكلية مع رسالة الجامعة:
بالنظر إلى صيغتي رسالتي الكلية والجامعة نستنتج ما يلي:

هناك تناغم بين الرسالتين حيث تعبر كل منهما عن تقديم معارف وتعليم وبحث علمي وخدمة مجتمع. 	
ركزت رسالتا الكلية والجامعة على تحقيق معايير الجودة واإلبداع واالحتراف. 	
تشير رسالتا الكلية والجامعة إلى أن المجتمع هو الشريك االستراتيجي الفاعل. 	

مخرجات مواءمة قيم الكلية مع قيم الجامعة: 
لقــد تبنــت كليــة التصاميــم قيًمــا تنــدرج ضمــن قيــم الجامعــة، وبالتالــي فــإن قيــم الكليــة، والتــي تظهــر كمخرجــات للكليــة، 
متوائمــة مــع مخرجــات الجامعــة. وتعمــل الكليــة علــى تحقيــق هــذه القيــم مــن خــال الخدمــات المقدمــة لطالباتهــا، وموظفاتهــا، 

وخريجاتهــا، ومجتمعهــا.
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جدول  3—3  مصفوفة مواءمة األهداف االستراتيجية لكلية التصاميم مع األهداف االستراتيجية لجامعة  اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

مخرجات مواءمة أهداف الكلية مع أهداف الجامعة: 
نظــرًا التبــاع كليــة التصميــم نفــس الفلســفة الوظيفيــة التــي تبنتهــا جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، فــإن األهــداف 
االســتراتيجية تهــدف إلــى تحقيــق الوظائــف الثمانيــة للجامعــة: الوظائــف األساســية الثاثــة وهــي تقديــم الخدمــات التعليميــة 
ــف الخمســة التكميليــة وهــي تنميــة المــوارد  ــم الوظائ ــة والمجتمعيــة للمســتفيدين الخارجييــن، باإلضافــة إلــى تقدي والبحثي

البشــرية والبيئيــة والمؤسســية والماليــة والتقنيــة للمســتفيدين الداخلييــن )منســوبي الكليــة(.
ــة التصاميــم مــع األهــداف االســتراتيجية للجامعــة، كمــا  فجــاءت نتيجــة المواءمــة بنســبة %100 لألهــداف االســتراتيجية لكلي
هــو موضــح فــي جــدول 3-3 والــذي يعــرض مصفوفــة موائمــة أهــداف الخطــة االســتراتيجية لكليــة التصاميــم مــع الخطــة 

ــن فيصــل.  ــد الرحمــن ب االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عب

وضع تصور للبنية العامة للخطة االستراتيجية   3-3
بعــد إجــراء المواءمــة، يقــوم فريــق التخطيــط بالمؤسســة/الكلية بصياغــة تصــور للبنيــة العامــة للخطــة االســتراتيجية يتضمــن 
الخطــوط العريضــة لاســتراتيجية المنشــودة. فيبــدأ الفريــق بالبنــاء علــى األهــداف االســتراتيجية فــي صــورة بنــاء متسلســل، 
فينبثــق مــن كل هــدف اســتراتيجي عــدد مــن التفرعــات المتسلســلة وفقــًا للتصنيــف والهيكليــة الوظيفيــة المتفــق عليهــا، 
ويتفــرع مــن كل هــدف اســتراتيجي عــدد مــن األهــداف الفرعيــة )أو برامــج تنفيذيــة(، وينبثــق مــن كل برنامــج عــدد مــن المشــاريع 
التطويريــة، ويتفــرع منهــا عــدد مــن المبــادرات، ثــم يتــم صياغــة مؤشــرات األداء لقيــاس مســتوى اإلنجــاز لــكل مبــادرة. ويوضــح 
شــكل 1-3 مثــااًل لعمليــة التخطيــط االســتراتيجي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل وبنيتهــا األساســية )الرؤيــة، الرســالة، 
القيــم، 3 مكونــات، 8 وظائــف، 8 أهــداف اســتراتيجية، 20 برنامــج تنفيــذي، 67مشــروع تطويــري، و179 مبــادرات، و179 

مؤشــرات أداء(.
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الصياغة النهائية لألهداف االستراتيجية   4-3
ــي صيغــت فــي المرحلــة  ــة لألهــداف االســتراتيجية الت ــة المبدئي ــط بمراجعــة الصياغ فــي هــذه الخطــوة يقــوم فريــق التخطي

االستكشــافية اعتمــادًا علــى المنهــج الوظيفــي المســتخدم فــي إعــداد الخطــة.
ويجــب مراعــاة المعاييــر التــي طرحــت فــي اســتطاع أصحــاب المصلحــة الخــاص بتحديــث الرؤيــة والرســالة والقيــم واألهــداف 
االســتراتيجية، ويفضــل أن يقــوم بمراجعــة الصياغــة لجنــة مصغــرة مــن فريــق التخطيــط االســتراتيجي بمشــاركة مــن القيــادات 

العليــا للمؤسســة. وينصــح بــأن تتوافــر فــي صياغــة الهــدف االســتراتيجي بعــض المعاييــر منهــا اآلتــي:
أن تكــون الصياغــة مختصــرة بقــدر اإلمــكان تضــم أقــل عــدد مــن الكلمــات، حتــى تكــون ســهلة اإلدراك والحفــظ لجميــع الفئــات  	

المتعاملــة مــع الخطــة االســتراتيجية للجامعــة )أعضــاء هيئــة تدريــس، فنييــن، إدارييــن، طلبــة، أوليــاء أمور، ومهتميــن من كافة 
الفئات(. 

أن يركــز كل هــدف علــى غــرض التطويــر »تطويــر أحــد الخدمــات أو الوظائــف األساســية أو التكميليــة الثمانيــة للجامعــة« فربــط  	
الهــدف بالوظيفــة يســهل إدراك ومــن ثــم حفــظ الهــدف، فــإن غابــت الوظيفــة مــن صياغــة الهــدف فهــذا مؤشــر لضيــاع التوجــه.

ــر مــن هــدف اســتراتيجي، فهــذا مــن األخطــاء الشــائعة التــي يقــع فيهــا بعــض  	 أال يتكــرر ذكــر الوظيفــة الواحــدة فــي أكث
القائميــن علــى إعــداد الخطــط االســتراتيجية، واألفضــل فــي هــذه الحالــة دمــج تلــك األهــداف ذات الصياغــات التــي تتعامــل 

مــع الوظائــف الثانويــة فــي هــدف اســتراتيجي واحــد. 
أال تســتخدم الوظائف الثانوية المتفرعة من وظيفة أساســية واحدة كأســاس لصياغة األهداف االســتراتيجية الرئيســة للخطة،  	

واألفضــل فــي هــذه الحالــة اعتبــار الصياغــات التــي تتعامــل مع الوظائف الثانوية في مســتوى األهداف الفرعيــة )البرامج(. 
ــة  	 ــة اســمية« أو »جمل ــة الهــدف »جمل ــع األهــداف، بمعنــى أن تكــون جمل أن يســتخدم أســلوب موحــد فــي صياغــة جمي

فعليــة« ويعمــم األســلوب علــى جميــع األهــداف، ومثــااًل علــى ذلــك المبــدأ فــإن أهــداف االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبــد 
الرحمــن بــن فيصــل اســتخدم فــي صياغتهــا الجمــل األســمية كمــا يلــي:

تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة 	
تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار 	
تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية 	
ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها 	
استدامة البيئة العمرانية الجامعية 	
بناء نظام إداري مؤسسي عصري 	
استدامة موارد الجامعة المالية  	
تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات 	

يفضــل اســتخدام األفعــال أو األســماء ذات الداللــة اإليجابيــة وهــذا مــا يتضــح مــن الصياغــات الســابقة، ومــن أمثلــة تلــك  	
األســماء اإليجابيــة الداللــة »تطويــر، تعزيــز، اســتدامة، ترســيخ، تقويــة، تحســين، االرتقــاء بـــ، وغيرهــا«.

ينصــح بتقليــل اســتخدام األفعــال أو األســماء المتعادلــة الداللــة مثــل »تقديــم، إعــداد، إيجــاد، تجهيــز، بنــاء، وغيرهــا«، وعنــد  	
اســتخدام مثــل تلــك األفعــال أو األســماء المتعادلــة الداللــة، يلــزم إلحاقهــا بصفــة ذات داللــة إيجابيــة أمثلــة علــى ذلــك مــا يلــي:

»تقديــم خدمــات معرفيــة عاليــة الجــودة«، الســبب فــي اســتخدام صفــة »عاليــة الجــودة« ألن »تقديــم« هــو اســم متعــادل  	
الداللــة ال يوضــح طبيعــة الخدمــات المعرفيــة المقدمــة.

»بنــاء نظــام إداري مؤسســي عصــري«، فــي صياغــة هــذا الهــدف تــم اســتخدام صفتيــن وهمــا »مؤسســي« و«عصــري«  	
ألن »بنــاء« هــو اســم متعــادل الداللــة ال يوضــح طبيعــة النظــام اإلداري المطلــوب بنائــه.

»تقديــم خدمــات بحثيــة إبداعيــة«، فــي صياغــة هــذا الهــدف تــم اســتخدام صفــة »إبداعيــة« ألن »تقديــم« هــو اســم  	
متعــادل الداللــة ال يوضــح طبيعــة الخدمــات البحثيــة المقدمــة.
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صياغة البرامج التنفيذية )األهداف الفرعية(   5-3
Sim- »وخطــوة »التبســيط Relevance Tree ــة« ــق التخطيــط أســلوب »شــجرة التفرعــات ذات الصل ــق فري ــد أن يطب  مــن المفي
plifying ضمــن »المنهــج التبســيطي التكاملــي«، هــذا المنهــج الــذي تــم تصميمــه لكــي يســهل فهــم المواقــف المعقــدة 
بهيكلتهــا وتبســيطها إلــى تفرعاتهــا األصغــر فاألصغــر حتــى نصــل إلــى جــذور تلــك المواقــف الســفلية وتحليلهــا علــى مســتوى 
الجــذور ومــن ثــم التعامــل معهــا بالشــكل المناســب )عبــد اللطيــف، 2015(. ويوضــح شــكل 2-3 مثــااًل لفكــرة هيكلــة الجامعــة 
ككيــان متراكــب إلــى مكوناتــه الثاثــة األساســية وإلــى تفرعاتهــا األصغــر، وكلمــا اســتطاع فريــق التخطيــط أن يصــل إلــى أصغــر 

مســتوى ممكــن مــن التفرعــات الثانويــة كلمــا اتضحــت طبيعــة وماهيــة الجامعــة

وعنــد تطبيــق فكــرة التبســيط والهيكلــة علــى النمــوذج الوظيفــي للتخطيــط االســتراتيجي ســنجد أن وظائــف الجامعــة تنقســم 
إلــى تفرعيــن:

وظائــف أساســية: وهــي الوظائــف التــي تــؤدى إلــى المســتفيدين الخارجييــن )المجتمــع الخارجــي المحيــط بالجامعــة( وهــي  	
الوظائــف الثاثــة األساســية المعروفــة للجامعــة: التعليــم، والبحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع. 

وظائــف تكميليــة: وهــي الوظائــف التــي تــؤدى إلــى المســتفيدين الداخلييــن )المجتمــع والبيئــة الماديــة الداخليــة للجامعــة(  	
وهــي وظائــف خمــس: تنميــة بشــرية، تنميــة بيئيــة، تطويــر إداري، تعزيــز مالــي، وتطويــر تقنــي. 

تفيــد هــذه الهيكلــة الوظيفيــة بشــكل كبيــر فــي معرفــة كافــة الوظائــف الفرعيــة األصغــر فاألصغــر، ســتحول تلــك الوظائــف  	
فيمــا بعــد إلــى برامــج تنفيذيــة ينبثــق منهــا مشــاريع تطويريــة ينبثــق منهــا مبــادرات كمــا يظهــر ذلــك فــي جــدول 3-4.

ويمكن تحديد عدد من الخصائص التي يمكن على أساسها صياغة البرامج التنفيذية، نذكر منها ما يلي: 	
من حيث المستوى: البرامج التنفيذية هي أهداف فرعية تقع في أول مستوى متفرع من الهدف االستراتيجي مباشرة. 	
مــن حيــث الوظيفــة: تســتهدف البرامــج التنفيذيــة تلبيــة المســتوى األول مــن الوظائــف المتفرعــة مــن أحــد الوظائــف  	

الرئيســية الثمانيــة للجامعــة.
مــن حيــث الحجــم: يكــون حجــم البرامــج التنفيذيــة أصغــر مــن حجــم األهــداف االســتراتيجية وأكبــر مــن حجــم المشــاريع  	

التطويريــة.

ةعماجلا

ةيرابتعا تانوكم

يرادإ ماظن

يلام ماظن

ينقت ماظن

ةيدام تانوكم

ينابم

 تاحاسمو تاغارف

ةحوتفم

ةيتحت ةينب تاكبش

ةيرشب تانوكم

نييجراخ نيديفتسم

نييلخاد نيديفتسم

المصدر:من إعداد الباحثين 

شكل  3—2 مثال لفكرة هيكلة الجامعة إلى مكوناتها الثاثة األساسية وإلى تفرعاتها األصغر
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3 - المرحلة الثالثة: تطوير الخطة االستراتيجية

الوظيفة التصنيف
الوظيفة التفصيليةالوظيفة الفرعيةالرئيسة

وظائف 
الجامعة

وظائف 
أساسية )تؤدى 
للمستفيدين 

الخارجيين(

1- التعليم 

توسيع فرص التعليم 1-1
والتعلم

تخطيط وإدارة القدرة االستيعابية وتدفق الطلبة1.1.1
تطوير برامج السنة التحضيرية1.1.2

تطوير المناهج والبرامج 1-2
الدراسية 

تحديث المناهج الدراسية 1.2.1
تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم1.2.2
تعزيز المراجعة الدورية للبرامج األكاديمية1.2.3
مواءمة البرامج األكاديمية لمتطلبات السوق 1.2.4

1-3
تعزيز الشراكات االستراتيجية والبنية التحتية واالرتباط الشبكي1.3.1تعزيز مصادر المعرفة

تحديث الخدمات المكتبية ومصادر التعلم1.3.2
إدارة المعرفة1.3.3

1-4
استكمال االعتماد 

األكاديمي والمهني 
واعتماد المعامل

متابعة متطلبات االعتماد المؤسسي1.4.1
متابعة متطلبات االعتماد البرامجي 1.4.2
متابعة متطلبات االعتماد المهني واعتماد المعامل1.4.3

2- البحث 
العلمي

تطوير البحوث العلمية2-1

تيسير مشاركة الطاب في البحوث العلمية 2.1.1
تحفيز الهيئة التدريسية والباحثين على النشر العلمي2.1.2
دعم مشاريع البحوث ذات المردود المادي واألدبي على الجامعة2.1.3
تعزيز ضوابط االلتزام بأخاقيات البحث العلمي2.1.4
دعم مشاريع البحوث ذات الصلة بتنمية اإلنسان والبيئة المحيطة2.1.5
تعزيز النشر العلمي بالجامعة2.1.6
استقطاب الباحثين المتميزين في مجاالت بحوث مختارة2.1.7

تطوير الدراسات العليا2-2
تعزيز وظائف مساعدي بحث للطلبة والمتدربين.2.1.8
توسيع فرص االلتحاق بالدراسات العليا2.2.1
تطوير برامج الدراسات العليا لدعم التنمية2.2.2

تعزيز االبتكار واإلبداع2-3
دعم النشر العلمي لطاب الدراسات العليا2.2.3
نشر وترسيخ ثقافة االبتكار2.3.1

3-خدمة 
المجتمع

تعزيز الهوية والتواصل 3-1
اإلعامي

تعزيز التواصل اإلعامي والصورة الذهنية للجامعة3.1.1
تطوير البوابة اإللكترونية للجامعة3.1.2

تطوير الخدمات 3-2
والشراكات المجتمعية

تعزيز برامج الشراكة مع قطاعات الصناعة واألعمال والحكومة 3.2.1
تعزيز التواصل مع الخريجين3.2.2
توسيع نطاق خدمة الجامعة للمجتمع3.2.3

تطوير منظومة األعمال 3-3
والمعرفة

تعزيز شبكة مجموعات الجامعة االستشارية3.3.1
توسعة حاضنات األعمال المشتركة3.3.2
إنشاء حديقة المعرفة والتكنولوجيا3.3.3

وظائف 
تكميلية )تؤدى 
للمستفيدين 

الداخليين(

4-تنمية بشرية

ترسيخ قيم المنسوبين4-1
التوعية بالقيم اإلسامية والوطنية4.1.1
تفعيل القيم اإلسامية والوطنية4.1.2

تنمية قدرات المنسوبين4-2
تنمية قدرات الكادر األكاديمي4.2.1

تنمية قدرات الكادر الفني واإلداري4.2.2
تنمية قدرات الطلبة4.2.3

5-تنمية بيئية

تبني استراتيجية بيئة 5-1
مستدامة

وضع استراتيجية جامعة مستدامة وصديقة للبيئة 5.1.1
تنفيذ ومتابعة االستراتيجية5.1.2

استدامة المرافق والبنية 5-2
التحتية

إدارة وتخصيص وتشغيل مرافق الجامعة5.2.1
تطوير وصيانة المرافق والخدمات العامة5.2.2

تعزيز األمن والسامة5-3
تأمين المواقع والمباني5.3.1
تعزيز نظام األمن السيبراني5.3.2

6-تطوير إداري

تطوير النظام اإلداري6-1

تطوير ونشر الهياكل التنظيمية وتوصيف المهام الوظيفية6.1.1
تفعيل وحدة دعم اتخاذ القرار6.1.2
تعزيز الدور اإلداري أو التنفيذي للقيادات الجامعية6.1.3
استقطاب أعضاء هيئة التدريس والموظفين وتطويرهم واستبقائهم6.1.4
تقويم أداء منسوبي الجامعة وتحفيزهم6.1.5

تطوير نظم التخطيط 6-2
االستراتيجي وإدارة المخاطر

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية6.2.1
تعزيز إدارة المشاريع والمخاطر6.2.2
6.2.3ISO 9001 تطوير وتوثيق وأتمتة العمليات واإلجراءات

تطوير نظم إدارة الجودة6-3
تعزيز ثقافة الجودة 6.3.1
ضمان كفاءة وفعالية عملية إدارة الجودة6.3.2

7-تنمية مالية
تنويع الموارد المالية 7-1

ومصادر الدخل 
تنويع مصادر دخل الجامعة7.1.1
زيادة اإليرادات الذاتية للجامعة7.1.2

ترشيد اإلنفاق7-2
تطوير بيئة مالية تعزز الدقة والشفافية والتحقق.7.2.1
تطبيق ميزانية سنوية شفافة7.2.2

8-تنمية تقنية
تطوير المعامات 8-1

اإللكترونية
التطبيق الشامل للتعامات اإللكترونية بالجامعة 8.1.1
تأمين البرمجيات واألجهزة والدعم الفني الازمين8.1.2

تطوير التعلم اإللكتروني8-2
تعزيز التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة8.2.1
تأمين البرمجيات واألجهزة والدعم الفني الازمين8.2.2

جدول  3—4 هيكلة وتبسيط وظائف جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من مستوى الوظائف األساسية ثم الفرعية األصغر فاألصغر

المصدر:من إعداد الباحثين
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صياغة المشاريع التطويرية   6-3
تنبثق المشاريع التطويرية من البرامج التنفيذية، ويتحدد »المشروع التطويري« اعتمادًا على عدد من الخصائص: 

مــن حيــث المســتوى: المشــاريع التطويريــة هــي أهــداف فرعيــة تقــع فــي المســتوى الثانــي مــن شــجرة تفرعــات أهــداف  	
المؤسســة وهــو المســتوى المتفــرع مــن البرنامــج التنفيــذي.

مــن حيــث الوظيفــة: يســتهدف المشــروع التطويــري تلبيــة أحــد وظائــف المســتوى الثانــي المتفرعــة مــن أحــد الوظائــف  	
ــة للجامعــة. الرئيســية الثماني

من حيث الحجم: يكون حجم المشروع التطويري أصغر من حجم البرنامج التنفيذي وأكبر من حجم المبادرة. 	

صياغة المبادرات   7-3
تنبثق المبادرات من المشاريع التطويرية، ويتم صياغة »المبادرة« اعتمادًا على عدد من الخصائص:

مــن حيــث المســتوى: المبــادرات هــي أهــداف تفصيليــة تقــع فــي المســتوى الثالــث مــن شــجرة تفرعــات أهداف المؤسســة  	
وهــو المســتوى المتفــرع مــن المشــاريع التطويرية.

مــن حيــث الوظيفــة: تســتهدف المبــادرات تلبيــة المســتوى الثالــث مــن الوظائــف المتفرعــة مــن أحــد الوظائــف الرئيســية  	
الثمانيــة للجامعــة.

مــن حيــث الحجــم: يكــون حجــم المبــادرة أصغــر مــن حجــم المشــروع التطويــري وأكبــر مــن حجــم الممارســات أو المهــام  	
المحــدودة التــي تشــكل مــع غيرهــا مــن المهــام جســم المبــادرة.

صياغة مؤشرات قياس األداء   8-3
مؤشــرات األداء Performance Indicators )PI( ومؤشــرات األداء الرئيســية Key Performance Indicator )KPI( هــي أدوات 
يتــم تصميمهــا لقيــاس اإلنجــاز الــذي يحــدث فــي كل مشــروع أو مبــادرة مــن مبــادرات الخطــة االســتراتيجية خــال فتــرة زمنيــة 

محــددة، والمقصــود باإلنجــاز هــو حــدوث تغيــر إيجابــي فــي وضــع المجتمــع والبيئــة قيــد التطويــر.

تصنيف اإلنجاز وأنواع مؤشرات األداء  1-8-3
يصنف اإلنجاز أو التحسين )التغيير اإليجابي( في األعمال التي تقدمها المؤسسة إلى نوعين رئيسين إنجاز كمي وآخر نوعي:

التحسين الكمي Quantitative improvement: هو التغير اإليجابي الكمي الملموس في المجتمع والبيئة قيد التطوير: 	
تحســين كمــي لمجتمــع المؤسســة/الكلية: وذلــك يكــون بزيــادة )أو نقــص( فــي حجــم المكــون البشــري للمؤسســة  	

)منســوبين ومســتفيدين( وأعدادهــم بمــا يناســب الطاقــة االســتيعابية للمؤسســة/الكلية، أو بالتوزيــع المكانــي األمثــل 
للمجتمــع علــى الفراغــات والمبانــي المتوفــرة وبمــا يحقــق األداء األمثــل لوظائــف المؤسســة/الكلية، وغيــر ذلــك مــن 

الخصائــص الكميــة.
تحســين كمــي لبيئــة العمــل: وذلــك يكــون بتحســين فــي حجــم البيئــة الماديــة للمؤسســة )األرض والمبانــي والمرافــق  	

والطــرق، الــخ(، مســاحة الموقــع ومســاحات الفراغــات الوظيفيــة المختلفــة، عــدد المبانــي التعليمية والخدميــة وتوزيعها 
المكانــي بمــا يســمح بتأديــة وظائــف المؤسســة وبتلبيــة احتياجــات المســتفيدين علــى الوجــه األمثــل.

التحسين النوعي Qualitative improvement: وهو التغير اإليجابي في نوعية أو جودة المجتمع والبيئة قيد التطوير: 	
تحســين نوعي للمجتمع: وذلك بتحســين أداء وجودة حياة المســتفيدين والمنســوبين وذلك يشــمل االرتقاء بمســتوى  	

إمكاناتهــم البشــرية المختلفــة الفســيولوجية والســلوكية والنفســية واالجتماعيــة والعقائديــة والعلميــة والتكنولوجيــة 
واالقتصاديــة والسياســية )عبــد اللطيــف، 2015(.

تحســين نوعــي لبيئــة العمــل: وذلــك بتحســين جــودة البيئــة المحيطــة باإلنســان علــى كافــة المســتويات مــن مســتوى  	
الفــراغ الداخلــي إلــى فــراغ المبنــى والمجموعــات المعماريــة والعمرانيــة األكبــر فاألكبــر وصــواًل إلــى مســتوى الحــي 

والمدينــة واإلقليــم.
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ومما سبق فإن مؤشرات قياس األداء تنقسم إلى نوعين من المؤشرات: مؤشرات كمية، ومؤشرات نوعية:
مؤشــرات األداء الكميــة Quantitative KPIs وهــي مؤشــرات أداء تســتخدم لقيــاس التحســين الكمــي فــي المبــادرة،  	

وتســتخدم وحــدات قيــاس كميــة قياســية )يمكــن رصدهــا وقياســها(:
وحدات قياس رقمية تقيس الحجم أو المساحة أو العدد أو ما شابه ذلك.  	
وحدات قياس مركبة مثل المعدالت أو النسب المئوية أو غيرها. 	
مؤشــرات األداء النوعيــة Qualitative KPIs وهــي مؤشــرات أداء تســتخدم لقيــاس التحســين النوعــي فــي المبــادرة )جــودة  	

وفعاليــة مخرجــات المبــادرة(، وتســتخدم طرقــًا مبتكــرة للتعبيــر عــن جــودة المخرجــات مــن أهمهــا:
أو  	 الخدمــات،  يتلقــون  الذيــن  المســتفيدون  المصلحــة هــم  )وأصحــاب  الخدمــة  جــودة  عــن  المصلحــة  معــدالت رضــا أصحــاب 

الخدمــات(. يقدمــون  الذيــن  المنســوبون 

ولفهــم أكثــر لمعنــى معــدل األداء نســتخدم الرســم البيانــي )شــكل 3-3( الــذي يوضــح تطــور قيمــة أحــد مؤشــرات األداء 
المســتخدم فــي متابعــة الخطــة التشــغيلية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، وهــو لقيــاس إنجــاز مبــادرة تحقيــق التــوازن 

بيــن أعــداد الطــاب المســجلين فــي البرامــج الدراســية والســعة القياســية للبرامــج. 

 Annual والمؤشــر يســتخدم معــدل التســجيل الفعلــي مقســوما علــى الســعة القياســية للبرامــج. ويتــم قيــاس المعــدل ســنويا
KPI وفــي نهايــة الفتــرة التخطيطيــة Accumulative KPI. وفــي كل ســنة يتــم مقارنــة اإلنجــاز المتحقــق Achieved KPI مــع 
اإلنجــاز المســتهدف Targeted KPI. والمفــروض أن يحــدث تحســن فــي قيمــة المؤشــر المتحقــق بــأن تقتــرب قيمتــه مــن القيــم 
ــم مرضــي Satisfactory أو On Track، وإن كان المتحقــق أقــل مــن المســتهدف  ــك يكــون التقيي المســتهدفة، فــإن حــدث ذل

يكــون التقييــم غيــر مــرض Unsatisfactory، ويلــزم وضــع الخطــط التحســينية المناســبة لتعديــل الوضــع.

نماذج لصياغة مؤشرات األداء الكمية والنوعية  2-8-3
ويوضــح جــدول 5-3 فكــرة إمكانيــة اســتخدام مؤشــرين أحدهمــا كمــي واآلخــر نوعــي لقيــاس اإلنجــاز فــي كل مبادرة مــن مبادرات 
الخطــة، ويمكــن التعــرف علــى أمثلــة عديــدة بالرجــوع إلــى كتــاب مؤشــرات الخطــة التشــغيلية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن 
فيصــل أو أي مــن الخطــط االســتراتيجية لكليــات الجامعــة المدرجــة فــي قائمــة المراجــع فــي نهايــة هــذا الدليــل )وكالــة الجامعــة 

للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع، 2021(.

المصدر:)وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع 2021(
شكل  3—3 استخدام مؤشر األداء لمتابعة معدل اإلنجاز ألحد مبادرات الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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جدول  3—5 توضيح فكرة إمكانية استخدام مؤشرين أحدهما كمي واآلخر نوعي لقياس اإلنجاز في كل مبادرة من مبادرات الخطة

صيغة مؤشرات األداء الكميةصيغة المبادرة
)لقياس التحسين الكمي في المبادرة(

صيغة مؤشرات األداء النوعية
)لقياس التحسين النوعي في المبادرة(

تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة/الكلية من 
خال أنشطة داخلية وخارجية )منشورات 

ومعارض وأنشطة وندوات، إلخ(

 عدد األنشطة التي تعزز هوية المؤسسة/الكلية
.في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية
 األنشطة اإلعامية الداخلية والخارجية

للمؤسسة/الكلية
تعزيز التواصل الداخلي والخارجي للمؤسسة/

الكلية
 عدد الفعاليات المعروضة على الموقع

اإللكتروني خال عام دراسي
 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية

المنصات اإلعامية للمؤسسة/الكلية
تقوية الحضور اإلعامي للكلية عبر موقع 

المؤسسة/الكلية اإللكتروني
 عدد التحديثات المقامة لموقع المؤسسة/الكلية

.سنويا
 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية الموقع

اإللكتروني للمؤسسة/الكلية

تحسين الحضور اإلعامي للمؤسسة/الكلية 
على جميع منصات التواصل االجتماعي

 عدد تفاعات المستخدم بمنصات التواصل
.االجتماعي للمؤسسة/الكلية سنويا

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية الموقع
 لحضور المؤسسة/الكلية على جميع منصات

التواصل االجتماعي
 تطوير خطة خدمة مجتمع وفًقا لاحتياجات

المجتمعية الفعلية
 معدل إنجاز مشروع تطوير خطة خدمة المجتمع

بالمؤسسة/الكلية خال فصل دراسي
 تقييم أصحاب المصلحة لخطة خدمة المجتمع

بالمؤسسة/الكلية

 التوسع في عقد ورش عمل توعوية وتدريبية
لخدمة المجتمع لمنسوبي المؤسسة/الكلية

 عدد ورش العمل التوعوية والتدريبية لخدمة
المجتمع خال عام دراسي

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية ورش
 العمل التوعوية والتدريبية لخدمة المجتمع

بالمؤسسة/الكلية
 الترويج للخدمات التي يقدمها منسوبي

 المؤسسة/الكلية للمستفيدين من المجتمع
المحلي

.عدد األنشطة الترويجية المنفذة بالسنة 
 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية الترويج

للخدمات التي يقدمها منسوبي المؤسسة/
الكلية للمستفيدين من المجتمع المحلي

 تعزيز فرص خدمة مجتمع لمنسوبي
المؤسسة/الكلية

عدد الفرص المتاحة لمنسوبي المؤسسة/
.الكلية في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية فرص
خدمة مجتمع لمنسوبي المؤسسة/الكلية

 االستفادة من مرافق وأجهزة المؤسسة/الكلية
في أنشطة خدمة المجتمع

 عدد الخدمات المجتمعية المقدمة داخل
.المؤسسة/الكلية في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية
 االستفادة من مرافق وأجهزة المؤسسة/الكلية

في أنشطة خدمة المجتمع
 توسيع الخدمات االستشارية ألعضاء

 هيئة التدريس من خال معهد الدراسات
واالستشارات بالجامعة

 عدد االستشارات المقدمة من أعضاء هيئة
التدريس للمجتمع بالسنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية
 الخدمات االستشارية ألعضاء هيئة التدريس من

خال معهد الدراسات واالستشارات بالجامعة

 عدد ورش العمل المقدمة من أعضاء هيئةتقديم ورش عمل للمستفيدين من المجتمع
.التدريس في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية ورش
 عمل المقدمة للمستفيدين من المجتمع

 تعزيز األنشطة التعليمية المنهجية التي تشتمل
على فرص لخدمة المجتمع

 عدد األنشطة المنهجية التي تشمل خدمات
.مجتمعية في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية
 األنشطة المنهجية التي تشمل خدمات

مجتمعية

 تعزيز أنشطة خدمة المجتمع الامنهجية
المقدمة من منسوبي المؤسسة/الكلية

 عدد األنشطة الامنهجية التي تشمل خدمات
.مجتمعية في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية
 األنشطة الامنهجية التي تشمل خدمات

مجتمعية
 تضمين خدمات مجتمعية في البحث العلمي

 واألعمال اإلبداعية المقدمة من منسوبي
المؤسسة/الكلية

 عدد األعمال البحثية / اإلبداعية التي تشمل
.خدمات للمجتمع في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية األعمال
البحثية / اإلبداعية التي تشمل خدمات للمجتمع

 تطوير شراكات مع جهات من القطاع العام
 )منظمات مهنية وهيئات عامة ووزارات وبلديات

)وغيرها

 عدد االتفاقيات الموقعة مع شركاء من القطاع
العام في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية
االتفاقيات الموقعة مع شركاء من القطاع العام

 تطوير شراكات مع جهات من القطاع الخاص
 )منظمات غير حكومية، مكاتب استشارية،

)شركات تصميم وبناء وغيرها

 عدد االتفاقيات الموقعة مع شركاء من القطاع
الخاص في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية
 االتفاقيات الموقعة مع شركاء من القطاع

الخاص

 زيادة فرص التدريب الميداني مع شركاء من
مختلف المعاهد والمكاتب والشركات والصناعة

 عدد اتفاقيات فرص التدريب الميداني مع
الشركاء المختلفين في السنة

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية
 اتفاقيات فرص التدريب الميداني مع الشركاء

المختلفين
 توسيع وتعزيز التعاون مع خريجي

المؤسسة/الكلية من خال وحدة الخريجين
 عدد فعاليات التواصل مع خريجي

المؤسسة/الكلية خال العام
 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية

خدمات وحدة الخريجين

 زيادة أنشطة التطوير المهني التي تديرها
وحدة الخريجين

 عدد أنشطة التطوير المهني التي تديرها
وحدة الخريجين خال العام

 تقييم أصحاب المصلحة لجودة وفعالية
 أنشطة التطوير المهني التي تديرها وحدة

الخريجين
المصدر: من إعداد الباحث



71

3 - المرحلة الثالثة: تطوير الخطة االستراتيجية

ــة  ــة والنوعي ــاس الكمي ــوع بيــن مؤشــرات القي ــار فــي الجــدول الســابق أن ين ياحــظ أن فريــق التخطيــط بالمؤسســة/الكلية اخت
ــاس المؤشــر، فضــًا عــن الجهــة  ــاس المســتخدمة لقي ــد وحــدة القي ــة تحدي ــر بأهمي ــادرة، كمــا يجــدر الذك حســب صياغــة كل مب

ــذ وقيــاس المؤشــر، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 3-6. المســؤولة عــن تنفي

تحديد مالك/مسؤول لكل مبادرة   9-3
مالــك المبــادرة هــو الجهــة المســؤولة عــن متابعــة تنفيــذ المبــادرة وتوقيعهــا علــى أرض الواقــع، ولزيــادة كفــاءة عمليــة متابعــة 
اإلنجــاز يجــب باإلضافــة إلــى تحديــد الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ المبــادرة أن يتــم تحديــد الجهــة المســؤولة عــن قيــاس المؤشــر 
)إن كانــا مختلفيــن(. ويوضــح جــدول 6-3 مثــال لبعــض الجهــات المســؤولة عــن تنفيــذ ومتابعــة مبــادرات الهــدف االســتراتيجي 

الثالــث مــن الخطــة االســتراتيجية لكليــة التصاميــم، جامعــة اإلمــام عبد الرحمــن بن فيصل. 
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جدول  3—6 مثال لمؤشرات قياس أداء مبادرات الهدف االستراتيجي الثالث )تعزيز المسؤولية االجتماعية والشراكات 
المجتمعية( من الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

المسؤوليةالوحدةمؤشرات األداءالمبادراتالمشاريعالهدف الفرعي#

3-1
تعزيز هوية 

الكلية وحضورها 
اإلعامي

3-1-1
تقوية هوية 
الكلية لتعزيز 

صورتها الذهنية 

3-1-1-1
تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة/الكلية من 

خال أنشطة داخلية وخارجية )منشورات 
ومعارض وأنشطة وندوات، إلخ(

عدد األنشطة التي تعزز هوية الكلية 3-1-1-1
لجنة الهوية + لجنة عددفي السنة

المعارض

تحسين جودة العاقات العامة 3-1-1-2
رأي أصحاب المصلحة حول حضور 2-1-1-3والتواصل الداخلي والخارجي للكلية

الكلية في المنصات اإلعامية
نسبة 
مئوية

لجنة العاقات 
العامة

تطوير الحضور 3-1-2
اإلعامي للكلية

زيادة الحضور اإلعامي لكلية التصاميم 3-1-2-1
عدد التحديثات المقامة لموقع الكلية 1-2-1-3عبر موقع الكلية اإللكتروني

عددسنويا
لجنة العاقات 
العامة + لجنة 

الهوية

زيادة الحضور اإلعامي للكلية على 3-1-2-2
عدد تفاعات المستخدم بمنصات 2-2-1-3جميع منصات التواصل االجتماعي

لجنة العاقات عددالتواصل االجتماعي للكلية سنويا
العامة

التوسع في تقديم 3-2
خدمة المجتمع

3-2-1
تطوير وتنفيذ 

خطط خدمة 
المجتمع

تطوير خطة خدمة مجتمع وفًقا 3-2-1-1
تقييم أصحاب المصلحة لخطة خدمة 1-1-2-3لاحتياجات المجتمعية الفعلية

وحدة خدمة معدلالمجتمع
المجتمع

عقد ورش عمل توعوية وتدريبية لخدمة 3-2-1-2
تقييم منسوبي الكلية لبرامج 2-1-2-3المجتمع لمنسوبي الكلية

وحدة خدمة معدلالتدريب والتوعية بخدمة المجتمع
المجتمع

3-2-1-3
الترويج للخدمات التي يقدمها 

منسوبي الكلية للمستفيدين من 
المجتمع المحلي

عدد األنشطة الترويجية المنفذة 3-2-1-3
عددبالسنة

وحدة خدمة 
المجتمع

توفير فرص خدمة مجتمع لمنسوبي 3-2-1-4
عدد الفرص المتاحة لمنسوبي الكلية 4-1-2-3الكلية

وحدة خدمة عددفي السنة
المجتمع

3-2-2

تحسين خدمة 
المجتمع 

المقدمة من 
منسوبي الكلية 

االستفادة من مرافق وأجهزة الكلية في 3-2-2-1
عدد الخدمات المجتمعية المقدمة 1-2-2-3أنشطة خدمة المجتمع

مديرة الشؤون عددداخل الكلية في السنة
المالية واإلدارية

3-2-2-2
توسيع الخدمات االستشارية ألعضاء 

هيئة التدريس من خال معهد 
الدراسات واالستشارات بالجامعة

3-2-2-2
عدد االستشارات المقدمة من 
أعضاء هيئة التدريس للمجتمع 

بالسنة
العميدةعدد

تقديم ورش عمل للمستفيدين من 3-2-2-3
عدد ورش العمل المقدمة من أعضاء 3-2-2-3المجتمع

وحدة التطوير عددهيئة التدريس في السنة 
المهني

زيادة عدد المقررات الدراسية التي 3-2-2-4
عدد األنشطة المنهجية التي تشمل 4-2-2-3تشتمل على فرص لخدمة المجتمع

عددخدمات مجتمعية في السنة
وحدة خدمة 
المجتمع + 

رئيسات البرامج

3-2-2-5
زيادة عدد أنشطة خدمة المجتمع 

الامنهجية المقدمة من منسوبي الكلية
عدد األنشطة الامنهجية التي 3-2-2-5

وحدة خدمة عددتشمل خدمات مجتمعية في السنة
المجتمع

3-2-2-6
تضمين خدمات مجتمعية في البحث 
العلمي واألعمال اإلبداعية المقدمة 

من منسوبي الكلية
عدد األعمال البحثية / اإلبداعية التي 3-2-2-6

عددتشمل خدمات للمجتمع في السنة

وكيلة الكلية 
للدراسات العليا 

+ وحدة خدمة 
المجتمع

إقامة شراكات 3-3
استراتيجية 

3-3-1

زيادة الشراكات 
مع أصحاب 

المصلحة 
االستراتيجيين

3-3-1-1
تطوير شراكات مع جهات من القطاع 
العام )منظمات مهنية وهيئات عامة 

ووزارات وبلديات وغيرها(
عدد االتفاقيات الموقعة مع شركاء 3-3-1-1

العميدة + رئيسات عددمن القطاع العام في السنة
البرامج

3-3-1-2

تطوير شراكات مع جهات من القطاع 
الخاص )منظمات غير حكومية، مكاتب 

استشارية، شركات تصميم وبناء 
وغيرها(

عدد االتفاقيات الموقعة مع شركاء 3-3-1-2
العميدة + رئيسات عددمن القطاع الخاص في السنة

البرامج

3-3-1-3
زيادة فرص التدريب الميداني مع 

شركاء من مختلف المعاهد والمكاتب 
والشركات والصناعة

3-3-1-3
عدد اتفاقيات فرص التدريب 

الميداني مع الشركاء المختلفين 
في السنة

وحدة التدريب عدد
الميداني

3-3-2
تطوير وتقوية 

الروابط مع 
خريجات الكلية

توسيع وتعزيز التعاون مع خريجات 3-3-2-1
رضا الخريجات عن خدمات وحدة 1-2-3-3الكلية من خال وحدة الخريجات

وحدة الخريجاتمعدلالخريجات

زيادة أنشطة التطوير المهني التي 3-3-2-2
عدد أنشطة التطوير المهني التي 2-2-3-3تديرها وحدة الخريجات

وحدة الخريجاتعددتديرها وحدة الخريجات

المصدر: )كلية التصاميم، 2021، ص 29(
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دليل إجرائي إلعداد وتحديث الخطط االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ولوحداتها الفرعية

تهــدف المرحلــة الرابعــة إلــى إنهــاء وثيقــة الخطــة االســتراتيجية وعرضهــا واإلعــان والترويــج لهــا. وتتضمــن المرحلــة الرابعــة عــدد 
مــن الخطــوات والمهــام، وهــي فــي حالــة خطــة اســتراتيجية إلحــدى الكليــات بالجامعــة علــى ســبيل المثــال: )1( إنهــاء وثيقــة 
ــة، )3( الرفــع لمجلــس الجامعــة  ــى المجالــس المعني ــة عل الخطــة االســتراتيجية، )2( عــرض نســخة الخطــة االســتراتيجية النهائي

لاعتمــاد النهائــي، )5( نشــر الخطــة االســتراتيجية والدعايــة والترويــج لهــا.

إنهاء وثيقة الخطة االستراتيجية   1-4
تجميــع وإظهــار نتائــج الدراســة والتطويــر بجميــع المراحــل الســابقة )حصــر المعلومــات والتحليــات واآلراء والبدائل االســتراتيجية( 
فــي قالــب واحــد فــي شــكل تقريــر علمــي مناســب للعــرض علــى أصحــاب المصلحــة والمســؤولين، ويتضمــن عــدد مــن األبواب 
والفصــول، أنظــر مثــال لهيــكل وثيقــة الخطــة االســتراتيجية إلحــدى كليــات جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل )شــكل 4-1(. 

ومــن ثــم يتــم اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:

ترفــع وثيقــة الخطــة - باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة - مــن عميــد الكليــة إلــى نائــب رئيــس الجامعــة للتطويــر والشــراكة  	
المجتمعيــة لاســتعانة بــإدارة التخطيــط االســتراتيجي بالجامعــة فــي المراجعــة النهائيــة للخطــة. 

تقــوم إدارة التخطيــط االســتراتيجي بمراجعــة الفنيــة لمســودة الخطــة وتبــدي ماحظاتهــا فيمــا يتعلــق بجــودة الوثيقــة  	
وشــموليتها وتنســيقها ومواءمتهــا مــع الخطــة االســتراتيجية للجامعــة.

ترفــع اإلدارة تقريــر المراجعــة الفنيــة للخطــة واإلشــارة إلــى مــدى جودتهــا تنســيقا ومضمونــا ومــدى موائمتهــا مــع الخطــة  	
االســتراتيجية للجامعــة وتنصــح الكليــة باإلجــراءات المطلوبــة ســواء للتعديــل )إن لــزم األمــر( أو إلتمــام اعتمــاد الخطــة.

عرض نسخة الخطة االستراتيجية النهائية على المجالس المعنية   2-4
ــة/ العمــادة / المعهــد/  تعــرض الخطــة االســتراتيجية علــى متخــذي القــرار لمناقشــتها فــي المجالــس المختصــة )مجلــس الكلي
الجامعــة الــخ( وللحصــول علــى التغذيــة الراجعــة منهــم، فــي حالــة وجــود ماحظــات، يتــم إجــراء التعديــات المقترحــة ثــم إعــادة 

العــرض علــى المجالــس المختصــة للحصــول علــى الموافقــة. 
بعــد موافقــة المجلــس علــى النســخة النهائيــة للخطــة االســتراتيجية يقــوم عميــد الكليــة بالرفــع ألمانــة مجلــس الجامعــة لطلــب 

عــرض الخطــة علــى مجلــس الجامعــة لاعتمــاد النهائــي، مــع إرفــاق اآلتــي: 

خطاب موافقة مجلس الكلية على الخطة االستراتيجية.  	
نســختين مــن وثيقــة الخطــة االســتراتيجية النهائيتيــن )مطبوعتيــن ومجلدتيــن، واحــدة باللغــة العربيــة واألخــرى باللغــة  	

اإلنجليزيــة(. 
نســختين مــن الخطــة االســتراتيجية للكليــة باللغــة العربيــة )مطبوعتيــن، ولكــن غيــر مجلدتيــن( العتمادهمــا بخاتــم الجامعــة  	

بعــد موافقــة مجلــس الجامعــة عليهــا.
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المصدر: )كلية التصاميم، 2021(.
شكل  4—1 مثال لهيكل وثيقة الخطة االستراتيجية إلحدى الكليات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل



76

دليل إجرائي إلعداد وتحديث الخطط االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ولوحداتها الفرعية

الرفع لمجلس الجامعة لالعتماد النهائي   3-4
للحصول على العتماد النهائي للخطة االستراتيجية، يتم تقديم جميع الوثائق السابق ذكرها إلى أمانة مجلس الجامعة، 

كما يلزم إعداد عرض مرئي للخطة االستراتيجية للكلية يوضح أهم مكونات الخطة واإلجراءات والعمليات التي تمت خال 
مراحل تطويرها. حيث يقوم عميد الكلية بتقديم العرض لمجلس الجامعة للحصول على االعتماد الرسمي لوثيقة الخطة 

االستراتيجية. وبمجرد اعتماد الخطة االستراتيجية للكلية، توضع موضع التنفيذ.
 ويمكن االطاع على نموذج لعرض الخطة االستراتيجية للكلية بأسلوب مبسط ومختصر للعرض على مجلس الجامعة 

وذلك على الرابط التالي: )عرض الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم(.

نشر الخطة االستراتيجية والدعاية والترويج لها   4-4
بعد اعتماد الخطة االستراتيجية للجهة من مجلس الجامعة، يتم وضع خطة متكاملة لنشرها والترويج لها على أوسع 

نطاق بحيث تصل لجميع أصحاب المصلحة من المنسوبين والمستفيدين الداخليين والخارجيين، يتضمن ذلك طباعة عدد 
من النسخ من الخطة لكي توزع على جميع المعنيين بالتنفيذ من الجهات المنوط بها أعمال التنفيذ من العاملين في 

المؤسسة/الكلية.

خطة التوعية بالرؤية والرسالة والقيم واألهداف االستراتيجية   1-4-4
تهدف خطة التوعية إلى ترويج ونشر رؤية ورسالة وقيم الجامعة ووحداتها المختلفة، حيث تساهم في توفير مناخ جامعي 

ملتزم بالقيم والمبادئ االجتماعية واألخاقية التي تطمح إليها الجامعة؛ ويسوده االنتماء واإلتقان وروح الفريق والشفافية 
والتنوع واإلبداع. والمستهدفين من خطة التوعية هم منسوبي الكلية والجامعة والمستفيدين من الخدمات المعرفية 

والبحثية والمجتمعية التي تقدمها المؤسسة/الكلية.
وتغطي خطة التوعية برؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها االستراتيجية فترة تمتد عادة لمدة 5 سنوات، 

ويوضح الجدول 1-4 بعض المهام التي تتضمنها خطة التوعية والفترة الزمنية التي تغطيها كل مهمة.
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20202021202220232024المهام
12341234123412341234

تدشين رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 1
االستراتيجية في احتفال عام.

إرسال عبارات الرؤية والرسالة والقيم واألهداف االستراتيجية 2
لجميع منسوبي الكلية والجامعة.

تذييل جميع رسائل البريد اإللكتروني لمنسوبي المؤسسة/3
الكلية بالرؤية والرسالة والقيم واألهداف االستراتيجية.

وضع رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 4
االستراتيجية في اللوحات الدعائية داخل وخارج المباني.

عرض رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 5
االستراتيجية على شاشات العرض لفترة ممتدة.

إعان رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 6
االستراتيجية في الباك بورد في بداية محاضرات كل مقرر 

دراسي.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس بتخصيص جزء من محاضرة لعرض 7

رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها االستراتيجية 
على الطاب ومناقشتها معهم.

طباعة رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 8
االستراتيجية على البطاقات الشخصية للطلبة.

طباعة رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 9
االستراتيجية على بطاقات صغيرة الحجم.

إدراج رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 10
االستراتيجية في رؤوس المجلدات الورقية التي تطبعها 

المطبعة.
طباعة رؤية المؤسسة ورسالتها وقيمها وأهدافها االستراتيجية 11

على حافات الجامعة وسيارات الحركة لنشرها بين المارة على 
خطوط سير الحافات.

طباعة رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 12
االستراتيجية على لوحات العرض بالمداخل الرئيسة.

طباعة الرؤية والرسالة كمطوية للجيب توزع على الطلبة في 13
المناسبات واألنشطة.

الترويج لرؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 14
االستراتيجية خال المناسبات العامة التي تعقدها المؤسسة/

الكلية )المؤتمرات العلمية والمعارض وغيرها(.
عمل مسابقة على مستوى طلبة المؤسسة/الكلية لتصميم 15

بطاقة إهداء تحمل رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها 
وأهدافها االستراتيجية بشكل جمالي تتبنى المؤسسة/الكلية 

طباعتها وتسويقها.
طباعة رؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها 16

االستراتيجية على بعض المستلزمات المكتبية )قطع الهداية، 
القرطاسية، الشنط، األكواب، األقام، الخ(.

وضع إعانات على المسارات والدوارات المختلفة المحيطة 17
بالمؤسسة/الكلية.

إطاق مناطيد أو بالونات مربوط بها الفتاتBanners كبيرة 18
تحمل الرؤية والرسالة في مناطق التجمعات في يوم استقبال 

الخريجين.

المصدر: من إعداد الباحث
* جميع الفعاليات والفترات الزمنية المتضمنة في الجدول مقترحة ويترك لكل جهة اختيار ما يناسب ظروفها وإمكانياتها. 

جدول  4—1 برنامج زمني مقترح لتنفيذ بعض مهام خطة التوعية برؤية المؤسسة/الكلية ورسالتها وقيمها وأهدافها االستراتيجية
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تهــدف المرحلــة الخامســة مــن مراحــل الخطــة االســتراتيجية إلــى تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية علــى ارض الواقــع، وتتضمــن هــذه 
المرحلــة عــدد مــن الخطــوات والمهــام، وهــي: )1( إعــداد وثيقــة الخطــة التشــغيلية للمؤسســة/الكلية، )2( التجهيــز لتنفيــذ الخطــة 

االســتراتيجية، )3( تدشــين الخطــة التشــغيلية، )4( تكليــف وتدريــب المعنييــن بالتنفيــذ، )5( بــدء فعاليــات التنفيــذ علــى األرض.

إعداد وثيقة الخطة التشغيلية للمؤسسة/الكلية   1-5
وثيقــة الخطــة التشــغيلية للمؤسســة/الكلية هــي وثيقــة تنفيذيــة رســمية توفــر إطــاًرا وخارطــة طريــق لتنفيذ الخطة اإلســتراتيجية 
للمؤسســة/الكلية، وتوضــح مــا يجــب القيــام بــه لتنفيــذ هــذه الخطــة. وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن األنشــطة المترابطــة التــي 
تضــع جميــع األهــداف اإلســتراتيجية فــي شــكل برامــج تنفيذيــة ومشــاريع تطويريــة ومبــادرات ذات مهــام قابلــة للتحقيــق وفًقــا 

لإلطــار الزمنــي والمخصصــات الماليــة. 
 تتضمــن هــذه الوثيقــة توصيــف مبــادرات الخطــة االســتراتيجية بشــكل تفصيلــي يشــمل رقــم المبــادرة، وصــف مختصــر لهــا، 
ومهامهــا التفصيليــة، وتكلفــة تنفيذهــا، ومصــدر التمويــل، ومؤشــر األداء الــذي سيســتخدم فــي متابعــة تنفيذهــا، ومصــدر 

البيانــات ومعــدالت إنجــاز كل مبــادرة )جــدول 5-1(.

5-2  تدشين الخطة التشغيلية 
فــي التوقيــت المقــرر يتــم إعــان البــدء فــي تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية )التدشــين أو اإلطــاق( غالبــا فــي احتفــال عــام موســع 
يحضــره معالــي رئيــس الجامعــة ولفيــف مــن المســؤولين ومنســوبي الجهــة وممثليــن عــن أصحــاب المصلحــة مــن داخــل وخــارج 
الجهــة، ويتضمــن التدشــين بــدء عمليــة نشــر وتوزيــع نســخ مــن الخطــة اإلســتراتيجية علــى الجهــات المعنيــة داخــل وخــارج الجامعة.

تخصيص الموارد لتنفيذ الخطة االستراتيجية   3-5
بمجــرد اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية مــن مجلــس الجامعــة تبــدأ المؤسســة/الكلية فــي تأميــن وتخصيــص المــوارد الماليــة 

والبشــرية الازمــة لتنفيــذ االســتراتيجية طبقــًا للبرنامــج الزمنــي المحــدد فــي الخطــة التشــغيلية.

تكليف وتدريب المعنيين بالتنفيذ   4-5
بعــد تكليــف مالــك /مســؤول كل مبــادرة، يعقــد فريــق التخطيــط االســتراتيجي جلســات مــع المعنييــن بمتابعــة تنفيــذ الخطــة 
التشــغيلية بالجامعــة )مكتــب إدارة المشــاريع PMO( ويتــم خالهــا تأكيــد المهــام والمســؤوليات والمســتهدفات والبرنامــج 

ــذ. ــي للتنفي الزمن
ويقــوم فريــق مكتــب إدارة المشــاريع بتدريــب المعنييــن بالتنفيــذ بالمؤسســة/ الكليــة علــى األداة التخطيطيــة المســتخدمة إلدارة 
الخطــة، مثــل برنامــج MyStrategicPlan أو برنامــج CASCADE وغيرهــا، ويتــم توضيــح الصاحيــات الممنوحة لمنســق مكتب إدارة 

المشــاريع وكيفيــة ومواعيــد إدخــال البيانــات الخاصــة بمتابعــة إنجــاز المبــادرات والمشــاريع المختلفــة فــي البرنامج المســتخدم. 

بدء فعاليات التنفيذ والمتابعة على أرض الواقع   5-5
ــادرات فــي كافــة قطاعــات  يقــوم المســؤولون عــن تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية ببــدء عمليــة تنفيــذ البرامــج والمشــاريع والمب

ــه فــي الخطــة التشــغيلية. المؤسســة/الكلية حســب البرنامــج الزمنــي المتفــق علي
ويتــم مراقبــة جــودة عمليــة تنفيــذ الخطــة التشــغيلية ومتابعــة فعاليتهــا ومعــدالت إنجازهــا باســتخدام العديــد مــن مؤشــرات 
األداء ومــن خــال اإلجــراءات المناســبة التــي تــوكل إلــى جهــات وأفــراد محدديــن يكونــون مســؤولين عــن تحقيــق مســتهدفات 
كل مبــادرة وعــن قيــاس معــدالت اإلنجــاز فــي نهايــة كل فصــل أو عــام دراســي وفــي نهايــة الفتــرة التخطيطيــة الكليــة للخطــة. 
ــادرات، حيــث يظهــر معــدل اإلنجــاز الســنوي والتراكمــي )المتحقــق  ــذ إحــدى المب ــا لمتابعــة تنفي ويوضــح الشــكل )1-5( نموذًج

ــا، ومســتقبًا(. ــل بيانــي للتطــور الزمنــي لمؤشــر األداء )ســابقا، وحالي ــة اإلنجــاز مــن خــال تحلي والمســتهدف(، وحال
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مرحلــة التقييــم هــي المرحلــة النهائيــة مــن عمليــة التخطيــط االســتراتيجي، وتهــدف إلــى تقييــم مــدى نجــاح الخطــة االســتراتيجية 
فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية والتفصيليــة فــي كافــة قطاعــات المؤسســة/المجتمع، وتحديــد القيمــة والمســاهمة التــي 
تحققــت للمؤسســة/المجتمع نتيجــة للبرامــج والمشــاريع والمبــادرات التطويريــة التــي تــم تنفيذهــا. يســاهم التقييــم فــي إيجــاد 
ســبل جديــدة لتحقيــق األهــداف المنشــودة أو لتجويــد الناتــج وزيــادة فعاليتــه. وتتضمــن مرحلــة التقييــم والمتابعــة عــدد مــن 
ــادرات الخطــة االســتراتيجية،  ــذ مشــروعات ومب ــم الخطــة االســتراتيجية، )2( متابعــة تنفي الخطــوات والمهــام أهمهــا: )1( تقيي
)3( نظــام مراقبــة الخطــة التشــغيلية وقيــاس معــدالت اإلنجــاز، )4( إدارة المخاطــر المحتملــة للخطــة االســتراتيجية و)5( تحديــث 

الخطــة االســتراتيجية.

تقييم الخطة االستراتيجية   1-6
يعتبــر اســتخدام مؤشــرات القيــاس KPI’s مــن أهــم األدوات المســتخدمة فــي التقييــم حيــث يتــم التحقــق مــن خالهــا مــن نســب 

اإلنجــاز والتحســن فــي مســتوى أداء العمــل فــي مبــادرات الخطــة االســتراتيجية فــي كل قطــاع مــن قطاعــات المؤسســة. 

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية  2-6
يتــم متابعــة تنفيــذ البرامــج والمشــاريع والمبــادرات بالخطــة االســتراتيجية حســب التوقيتــات والبرامــج الزمنيــة المحــددة. وذلــك 
مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل للمتابعــة والــذي يعتمــد علــى المعلومــات التــي يدخلهــا مالــك المبــادرة فــي نمــوذج متابعــة 
اإلنجــاز الــدوري والتراكمــي لــكل مبــادرة والســابق توضيحــه فــي الشــكل رقــم 1-5، ويتضمــن نمــوذج المتابعــة عناصــر متعــددة، 

أهمها: 

الهدف االستراتيجي: رقم ومنطوق الهدف االستراتيجي الذي توجد به المبادرة. 	
المكونات: نوع المكون الذي تنتمي إليه المبادرة )بشري أو مادي أو اعتباري(. 	
الوظيفــة: نــوع الوظيفــة التــي تخدمهــا المبــادرة وظيفــة أساســية: )تعليميــة، بحثيــة، مجتمعيــة(، أو وظيفــة تكميليــة )تنميــة  	

بشــرية، بيئيــة، إداريــة، ماليــة، تقنيــة(.
البرنامج التنفيذي: رقم ومسمى البرنامج الذي تتفرع من المبادرة. 	
المشروع التطويري: رقم ومسمى المشروع الذي تتفرع من المبادرة. 	
المبادرة: رقم ومسمى المبادرة. 	
ــر  	 ــادرة وتكــون مســؤولة مســؤولية مباشــرة عــن صياغتهــا وتوفي ــة الجامعــة التــي تملــك المب ــادرة: اســم وكال ــك المب مال

ــات الازمــة لتنفيذهــا ومتابعــة تحقيقهــا لمســتهدفاتها.  كافــة اإلمكان
الجهة المنفذة: اسم لجهة الفرعية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة المبادرة.  	
وصف المبادرة: وصف مختصر لطبيعة المبادرة وأهميتها بالنسبة للوحدة الفرعية أو للمؤسسة األكبر. 	
المهام التفصيلية: بعض المهام واإلجراءات التي تتضمنها المبادرة. 	
التكلفــة: تقديــر مبدئــي للتكلفــة المتوقعــة لعمليــة تنفيــذ المبــادرة )الجهــد البشــري والتكلفــة الرأســمالية للتجهيــزات  	

واألجهــزة وغيرهــا مــن المســتلزمات( 
مصــدر التمويــل: توضيــح إن كان التمويــل ذاتــي أو مــن جهــات خارجيــة )الميزانيــة العامــة للدولــة، منــج مــن جهــات خاصــة  	

أو عامــة، الــخ(
مؤشر األداء: صياغة لمؤشر األداء الذي سيستخدم في قياس التقدم في إنجاز المستهدفات المحددة للمبادرة. 	
ــه والوحــدات المســتخدمة فــي قياســه وإن كانــت وحــدات بســيطة أو  	 وصــف المؤشــر: شــرح مبســط للمؤشــر ومكونات

ــة والمعــادالت المســتخدمة فــي حســاب المؤشــر. مركب
المتحقق/ المستهدف: يتم حساب المتحقق والمستهدف كل سنة والتراكمي في نهاية الفترة التخطيطية. 	
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مصــدر البيانــات: الجهــة التــي تجمــع المعلومــات عــن المؤشــر )جهــة القيــاس( والتــي قــد تختلــف عــن الجهــة المســؤولة  	
عــن التنفيــذ.

حالــة المؤشــر: وهــي حالــة تصــف مــدى تحقيــق المســتهدف مــن المبــادرة المؤشــر، ويعبــر عنهــا بمقيــاس ثاثــي وهــو  	
)أعلــى مــن المســتهدف، محقــق للمســتدف، أقــل مــن المســتهدف(.

تحليل بياني لتطور مؤشــر األداء: ويظهر التحليل قياســات المؤشــر خال ســنوات الخطة الســابقة والحالية والمســتقبلية  	
حتــى ســنة الهدف.

نظام مراقبة الخطة التشغيلية وقياس معدالت اإلنجاز  3-6
يتم قياس معدالت اإلنجاز خال فترات زمنية محددة حسب ما هو مقرر لكل مبادرة )ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي(.

ويتم مراقبة تنفيذ الخطة التشغيلية للمؤسسة/الكلية من خال المهام التالية:

االســتغال األمثــل إلدارة التخطيــط االســتراتيجي بالمؤسســة التــي ســتراقب تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية وتنســيق بيــن  	
األقســام األكاديميــة المختلفــة للمؤسســة.

تحديــد المســؤوليات الخاصــة بالمشــاريع التنمويــة، وقــد يحتــاج ذلــك إلــى تشــكيل وحــدات ولجــان مــن أعضاء هيئــة التدريس  	
والكادر اإلداري إلدارة تنفيذ المشــاريع والمبادرات.

تحديــد منســق للتخطيــط االســتراتيجي فــي كل قســم علمــي تكــون مهمتــه متابعــة التنفيــذ والتنســيق مــع إدارة التخطيــط  	
االســتراتيجي بالمؤسســة/ الكليــة.

توفيــر البرامــج الحاســوبية الازمــة لمتابعــة تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية بالمؤسســة/ الكليــة بدعــم مــن مكتب إدارة المشــاريع  	
جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.

ــة أمــام  	 ــات المحتمل ــات والتحدي ــب العقب ــذ الناجــح للخطــة االســتراتيجية وتجن ــر دراســة إدارة المخاطــر لضمــان التنفي تطوي
تحقيــق مســتهدفاتها.

إعــداد تقاريــر دوريــة عــن ســير التنفيــذ تشــتمل علــى أهــم المعوقــات واالقتراحــات والتوصيــات، وتقديمهــا إلــى الجهــة  	
المســؤولة )وكيــل الكليــة المختــص ومــن ثــم عميــد الكليــة( إلحالتهــا إلــى لجنــة التخطيــط االســتراتيجي بالمؤسســة ومــن 

ثــم إلــى القيــادات المســؤولة )إن لــزم األمــر( التخــاذ مــا يلــزم.

6-4  إدارة المخاطر للمحتملة للخطة اإلستراتيجية للمؤسسة/الكلية
 تتولــى وحــدة/ لجنــة إدارة المخاطــر بعمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي متابعــة أنشــطة إدارة مخاطــر عمليــة التخطيــط 
االســتراتيجي فــي كليــات الجامعــة المختلفــة. وســتكون الوحــدة مســؤولة عــن مســاعدة المؤسســة/الكلية فــي تطويــر خطــة 

إلدارة المخاطــر المتعلقــة بالخطــة اإلســتراتيجية للمؤسســة/الكلية. 
تتنــاول خطــة إدارة المخاطــر أيــة أخطــار أو عقبــات قــد تعيــق تنفيــذ أهــداف المؤسســة/الكلية االســتراتيجية فــي الوقــت المحــدد، 
وبالميزانيــة المحــددة، إلــى جانــب تطويــر اســتراتيجيات للتخفيــف مــن المخاطــر المحتملــة. يكــون األشــخاص المســؤولون عــن 
الخطــط التنمويــة المختلفــة بالمؤسســة/ الكليــة مســؤولين عــن اإلبــاغ عــن أي مخاطــر بعينهــا قــد تعيــق تنفيــذ الخطــة، باإلضافة 

إلــى توثيــق العمليــة برمتهــا ليتــم تضمينهــا فــي التقريــر الســنوي الــذي يبيــن ســير التنفيــذ.
تقــوم لجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة التخطيــط االســتراتيجي بالمؤسســة/ الكليــة بتحديــد المخاطــر الداخليــة والخارجيــة، والتواصــل 
مــع المســؤول بالمؤسســة/الكلية حــول الموقــف وطلــب إجــراءات بديلــة. وتتضمــن خطــة إدارة المخاطــر تحديــًدا ألهــم العقبــات 

التــي يحتمــل أن تؤّخــر تنفيــذ المشــاريع التنمويــة أو تمنــع تنفيذهــا ومــن ثــم يحــدث تقييــم لهــا ليتــم تقليلهــا أو إزالتهــا تمامــًا.
 وتتضمــن خطــة إدارة المخاطــر بالخطــة االســتراتيجية للمؤسســة/الكلية عــددًا مــن اإلجــراءات األساســية القياســية، مــن أهمهــا 

مــا يلــي:
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تحديد المخاطر: تشمل المخاطر أي أحداث تسبب مشاكل في أي مكون من مكونات العملية. 	
تحليل وتقييم المخاطر: مع تحديد احتمالية المخاطر وعواقبها. 	
إجراءات تجنب المخاطر: تغييرات في اإلستراتيجية أو العملية لتجنب المخاطر. 	
إجراءات التخفيف من المخاطر: تطوير الحلول والخيارات واإلجراءات لتقليل المخاطر. 	
إجراءات رصد المخاطر: إما للحد منها أو إلزالتها. 	
إطــاع أصحــاب المصلحــة علــى النتائــج: ألخــذ المشــورة أو النصيحــة فيمــا يتعلــق بنوعيــة المخاطــر المحتملــة وباإلجــراءات  	

المختلفــة المفــروض اتباعهــا مــن خبراتهــم الســابقة.
إجراءات ترحيل المخاطر: في المواقف التي ال يمكن السيطرة عليها، تنقل المخاطر إلى طرف ثالث. 	
ــة االضطــرار للتعايــش مــع المخاطــر كمــا هــو الحــال فــي  	 ــة: فــي حال ــل المخاطــر واتخــاذ قــرار بإكمــال العملي إجــراءات تقّب

األوبئــة الطبيعيــة.

ومــن النمــاذج المتميــزة لخطــط إدارة المخاطــر بكليــات الجامعــة خطــة إدارة المخاطــر التــي طبقتهــا كليــة العلــوم والدراســات 
اإلنســانية بالجبيــل، تتضمــن الخطــة مقدمــة عامــة، ثــم شــرحًا للهيــكل التنظيمــي لعمليــة إدارة المخاطــر بالكليــة، يلــي ذلــك عرضًا 
لسياســة إدارة المخاطــر لكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بالجبيــل، ثــم شــرحًا وافيــا لمراحــل وخطــوات عمليــة إدارة المخاطــر 

بالمؤسســة/ الكليــة، وتحديــدًا وتوصيفــًا ألهــم المخاطــر المحتمــل أن تواجههــا المؤسســة/الكلية فــي المجــاالت التاليــة:
المخاطر الصحية  	
مخاطر المعامل  	
مخاطر المنشآت والمرافق  	
مخاطر األمن والسامة  	
مخاطر نظم المعلومات واألنظمة اإللكترونية  	
مخاطر الموارد البشرية  	
مخاطر السمعة  	
مخاطر مرتبطة بمصادر التعلم  	
المخاطر القانونية  	
المخاطر الطبيعية والبيئية  	
مخاطر االختبارات  	

وقــد تضمنــت الوثيقــة عــدد مــن المرفقــات والنمــاذج المهمــة التــي اســتخدمت فــي جمــع البيانــات المتعلقــة بالمخاطــر 
S&HS-Risk Management Handbook التالــي:  بالرابــط  النمــوذج  هــذا  علــى  االطــاع  ويمكــن  المختلفــة، 

ويجــدر التنويــه أن هــذا النمــوذج الشــامل لخطــة إدارة المخاطــر بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بالجبيــل مفيــد جــدًا عنــد كتابــة 
خطــة إدارة المخاطــر للخطــة االســتراتيجية والتــي تختلــف عــن خطــة إدارة المخاطــر العامــة للمؤسســة/الكلية، ووجــه االختــاف 
يتمحــور حــول المحتــوى حيــث تركــز خطــة إدارة مخاطــر الخطــة االســتراتيجية علــى المخاطــر التــي ترتبــط بتنفيــذ مبــادرات الخطــة 
االســتراتيجية فقــط، فيتــم فيهــا تحديــد المخاطــر لــكل مبــادرة حســب المكــون البشــري أو المــادي أو االعتبــاري الــذي تقــع بداخلــه 
المبــادرة، وحســب طبيعــة المبــادرة والوظيفــة التــي تخدمهــا )إن كانــت وظيفــة أساســية تــؤدى للمســتفيدين الخارجييــن أو 

وظيفــة تكميليــة تــؤدى إلــى منســوبي وبيئــة الجامعــة(.
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تحديث الخطة االستراتيجية  5-6
يتــم اتخــاذ مــا يلــزم لتحديــث الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة/الكلية علــى فتــرات محــددة، وعــادة مــا يتــم البــدء فــي مشــروع 
تحديــث اإلســتراتيجية قبــل نهايــة الفتــرة التخطيطيــة التــي تغطيهــا الخطــة الحاليــة بفتــرة 8-6 أشــهر، وعلــى ســبيل المثــال، إن 
كانــت الفتــرة التخطيطيــة للخطــة االســتراتيجية الحاليــة للمؤسســة/الكلية هــي خمــس ســنوات مــن 2021 إلــى 2025م، فمــن 
المناســب أن يبــدأ مشــروع تحديــث الخطــة فــي بدايــة عــام 2024م، حتــى تكــون الخطــة المحدثــة جاهــزة وفاعلــة بفتــرة كافيــة 

قبــل نهايــة عــام 2025م، وتغطــي الخطــة المحدثــة فتــرة زمنيــة قدرهــا خمــس ســنوات مــن 2030-2026م.

وفــي حالــة ظهــور بعــض المتغيــرات أو المســتجدات المؤثــرة التــي تســتدعي القيــام بعمليــة المراجعــة والتحديــث قبــل المــدة 
المحــددة المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة، يقــوم معالــي رئيــس الجامعــة بنــاًء علــى توصيــة مســببة مــن نائــب رئيــس الجامعــة 
للتطويــر والشــراكة المجتمعيــة بإصــدار قــرار بتشــكيل لجنــة طارئــة خاصــة ذات مهمــة محــددة Ad Hoc Committee، تقــوم تلــك 
اللجنــة بإعــداد المراجعــة والتحديــث المطلــوب، وهــذ مــا تــم بالفعــل بصــدور قــرار معالــي رئيــس جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 

فيصــل بتشــكيل لجنــة مراجعــة وتحديــث الخطــة االســتراتيجية للجامعــة )القــرار رقــم 25781  وتاريــخ 12/4/1443هـــ(.
أمــا عــن خطــوات وإجــراءات التحديــث فهــي نفــس الخطــوات واإلجــراءات التــي تضمنتهــا المراحــل الســت التــي تضمنهــا هــذا 

الدليــل، وهــي المراحــل التاليــة:

مرحلة االستكشاف- تحديد إطار العمل في إعداد الخطة.. 1
مرحلــة جمــع المعلومــات- تحديــد خصائــص المؤسســة أو الوحــدة األكاديميــة /البحثيــة /اإلداريــة وصياغــة رؤيــة ورســالة . 2

وقيــم المؤسســة واألهــداف االســتراتيجية للمؤسســة.
مرحلة تحليل وتركيب المعلومات- تطوير الخطة االستراتيجية للمؤسسة.. 3
مرحلة إنهاء الخطة وعرضها- التقديم والعرض واإلعان والترويج للخطة االستراتيجية.. 4
مرحلة التنفيذ- إعداد الخطة التشغيلية لتنفيذ االستراتيجية على أرض الواقع.. 5
مرحلة التقييم والمتابعة والتحديث- تقييم وإدارة ومتابعة الخطة االستراتيجية ثم تحديثها بصفة دورية.. 6

ومــن المؤكــد أن عمليــة تحديــث الخطــة ســتكون أســهل بكثيــر مــن وضــع خطــة جديــدة تمامــا، وســتكون عمليــة التحديــث ميســرة 
وســهلة طالمــا اســتطاعت المؤسســة/الكلية الحفــاظ علــى قاعــدة معلومــات شــاملة ترصــد التطــور المســتمر الــذي يحــدث فــي 
ــة  ــي أهمي ــا تأت ــة وفــي قطاعــات المؤسســة/الكلية ووظائفهــا كافــة، ومــن هن ــة واالعتباري ــع مكوناتهــا البشــرية والمادي جمي

وجــود ســجل لمؤشــرات األداء التــي ترصــد اإلنجــاز فــي المشــاريع والمبــادرات المختلفــة للخطــة.
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