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 مقدمة: 

تجدًًدائماً  ًًًًماً نفسها االستجابةًًأالجامعاتً فيً صعبً وتحديً العملً سوقً فيً قويةً منافسةً مامً

ًً الخارجية ًًًًمماللمتغيراتً ًًيتطلب الجامعات مرًنمنً ًًًًةاستجابةً العملًًوسريعة تنظيمً فيً متمثلةً

التخطيطًًفانًًًًجلًتحقيقًذلكًًأومنًًًًاألساسية.ًًالجامعةًًًًهدافًوغاياتأالمؤسسيًوربطهًبرؤيةًو

ولوياتًًيستخدمًلتحديدًاألًً،ًإًذاألنشطةًوالعملياتًوتعزيزهاًًةًمهمةًلتنظيمًًيعدًأداًًاالستراتيجي

ًالمتوفرةًسواءًكانتًماليةًًويرك ًالموارد ًالعاملينًلتحقيقًًًًوًمعلوماتيةأريةًًوًبشأزًعلى وضمانًعمل

ًالمشتركة ًالمرجوةًوتقييمًوضبطًًًًاالهداف ًالنتائج ًالمؤسسةًًإواالتفاقًحول لبيئتهاًًًًتهااستجابوتجاه

تتخذًالمؤسسةًمنًخاللهًالقراراتًالرئيسيةًًًًمنضبطاً ًًتغيرة.ًويعدًالتخطيطًاالستراتيجيًجهداً الم

ًً يحدد كماً مستقبلهاً وتوجهً تشكلً التيً تستخدمًًأواالجراءاتً التيً واالساليبً المؤسسةً هدافً

يمكنًًًًمنًعملًالمؤسسةًوالًًءنهًجزءًاليتجزألذلكًيمكنًاعتبارًالتخطيطًبلتحقيقًتلكًاالهداف.ًً

ًًاالستغ العمل. خططً بناءً عملياتً فيً عنهً هوًًناءً االستراتيجيً التخطيطً مفهومً اجمالً ويمكنً

المصممًة لًلًًمسبقاً ًًمجموعةًاألنشطةً المناسبً المستقبليً وتتضمنًتحديدًًًًجامعةلتحديدًاالتجاهً

االتجاه للتحركًفيًهذاً اوًًاً .ًوبناءالخطواتً التخطيطًاالستراتيجيً انً القولً ًًعلىًماًتقدمًيمكنً

 اإلجابةًعنًاألسئلةًالتالية:ًسوفًتساعدًجامعاتناًفيًالعثورًعلىًجيةًًياتالخطةًاالستر

 ماذاًنحنًنعملًاالنًً؟ ●

 ماذاًيعملًالمنافسونًاالن؟ ●

 اينًنحنًاالنًمنًالمنافسينً؟ ●

 ماذاًسنكونًفيًالمستقبلً؟ ●

 المستقبلً؟ًىكيفًيمكنًالوصولًال ●

 هلًفعالًوصلناًلماًنطمحًانًنصلًاليهً؟ ●



 

3 
 

ًًً،وتتطلبًمنهاًاستجابةًمرنةًوسريعةًًالمتغيراتًفيًالبيئةًالخارجيةًالتيًتالزمًجامعاتناوفيًظلًً

٢٠٢٦ًًً-٢٠٢١ستراتيجيةًًالخطةًاالًًفأنناًندعوهاًالعداد رؤيةًوًرسالةًًًًترجمةتعملًعلىًًسًًالتيًًً

.ًًينعكسًإيجاباًعلىًسمعتهاًفيًسوقًالعملًًسوفًًالذيًًنحوًالتميزًاالكاديميًًواهدافهاًًالجامعة

ومؤشراتًًًًاستراتيجيةًًاهداًفًًيتطلبمؤسساتناًالتعليميةًبالنموًوًالنجاحًًاستمرارًًنًًأنحنًنؤمنًب

،ًًًًمنظمةالتخطيطًاالستراتيجيًهوًعمليةًًًفلتحقيقًهـذهًالرؤية.ًًًًةواضًحًًخطًةمبرمجةًفيًًًًقياسية

ًًًًىبنت المؤسسة بأولوياتً االلتزامً استًمعلىً وخاضعةًًًًراريةلضمانً ومستدامةً حيويةً جامعاتناً

يجبًعلىًجميعًالكلياتًواألقسامًتحديثًخططهاًاالستراتيجيةًلتتماشىًمعًخططًًًًكذلكللمساءلة.ًً

 علىًماًيلي:جامعاتناًًًيمكنًأنًتساعدًالخطةًاالستراتيجيةًوًًجامعاتها

 الجامعةً.توجيهًاإلدارةًالعلياًًنحوًالعملًباإلدارةًاالستراتيجيةًالدارةًعملً ●

 تمكينًاالداراتًالوسطىًعلىًمواءمةًأنشطتهمًاليوميةًمعًاألهدافًالعامةًللمؤسسةً. ●

 شجعًأيضاًعلىًاتخاذًالقرارًالمستندًإلىًالبياناتً.ت ●

وضعًاألساسًلقياسًاألداءً،ًوالذيًيسمحًللقادةًبمراقبةًالتقدمً،ًواكتشافًاالنحرافاتًً ●

 عنًالخطةًوتصحيحهاً.

 واردًوفقاًألهدافًمحددةًبوضوحً.تخصيصًالملاتخاذًقراراتً ●

ًًاتمارسًغالبًومساندةًعملًًًألنًالجامعاتًتتكونًمنًكلياتًمختلفةًواقسامًووحدات ●

ستراتيجيةًتساعدًفيًتوجهًإسهامهمًفيًاًلبعضًاالستقالليةًخاللًعملياتهمًفأنًًالخطةًا

 تحقيقًمهمةًالجامعةً.

ناءًلزيادةًًبيئةًمتغيرةًواالستجابةًبشكلًبمساعدةًالجامعاتًفيًالحفاظًعلىًاالستقرارًفيً ●

 ً.الخارجيةًحدياتالمنافسةًأوًالت
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 خطوات اعداد الخطة االسرتاتيجية
 

 : The Strategic Planning Committee االسترياتيجي  التخطيط  لجنة .  1

ًاالستراتيجيةًالًبدًمنًتشكيلًً ًالخطة ًالخطواتًالعداد ًاولى اعضاءهاًًًًويكوًنًًًةيلجنةًتخطيطًدائمان

.ًكماًوًيجبًًوانًتكونًبرئاسةًرئيسًالجامعةًًذويًاالختصاصًوًلديهمًخبرةًفيًهذاًالمجالًًمن

ًا ًًممنًًانًيكون ًاللجنة ًاالستراتيجيفيًعملياتًًلديهمًمعرفةًًعضاءًهذه ًالتقويمًًًًالتخطيط وعمليات

ًً.ويفضلًانًيتمًاشراكًالطلبةًواربابًالعملًفيًهذهًاللجنةًًوالتقييم

 

 : Preparing to Plan للتخطيط التحضري. 2

محفزاتًً)اعدادًدراسةًشاملةًللبيئةًالداخليةًوالخارجيةًًالخطةًاالستراتيجيةً،ًيجبًًًًاعدادقبلًً

االستراتيجية الخطةً ًًصياغةً )ًً مكانة ولتقييمً الحاليةً والضعفًًالمؤسسةً القوةً عناصرً تحديدً

ًالطرقًًوالفرصًوالتحدياتً)المخاطر( ًالعديدًمن لعلًًًًالشائعةًالجراءًمثلًهكذاًدراسات.ًوًهناك

ًً اهمها سواًتمنً ً(ًًSWOT Analysis ًً)ًًًًجوانب لكافةً وشاملً كاملً تحليلً سيوفرً الذيً

بغضًالنظرًعنًايًطريقةًتستخدمًفانًاجراءًمثلًهكذاًدراساتًمهمًجداًفيًعمليةًًًًً.المؤسسة

 ACTION)المناسبةًباالضافةًالىًاهميتهاًفيًعمليةًبناءًخططًالعملًًًًنتائجتحديدًاالهدافًوال

PLANS).ًًًًًمحفزات فهمً هوً )سوات(ً تحليلً بعدً االستراتيجيةً للخطةً افضلً اعدادً اجلً ومنً

ًصياغةًهذهًالخطةً.

ً

ً

ً

ً
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 -زات صياغة الخطة االسرتاتيجة:محف

تقسمًالمحفزاتًالىًنوعينًوهماًمحفزاتًخارجيةًومحفزاتًداخليةًحيثًيعمالنًعلىًتحفيزًاإلدارةًً

 الجامعيةًعلىًصياغةًالخطةًاالستراتيجيةًويمكنًتوضيحًذلكًمنًخاللًاألمثلةًالتالية:

هنالكًمجموعةًمنًالمتغيراتًوالمتطلباتًالخارجيةًالتيًتفرضًعلىًً  :الخارجية  املحفزات •

ًً  الجامعًة استراتجيةًومنها لهاًمنًخاللًوضعًخطةً المثالًوليسًًًًانًتسجيبً علىًسبيلً

 :يليًماالحصرً

 سعيًالجامعةًبانًتكونًجامعةًعالميةًالمستوىًمنًحيثًالبحثًالعلميًواالبتكارً. -

 والبرامجيً.الحصولًعلىًاالعتمادًالمؤسسيًً -

 الدخولًفيًالتصنيفاتًالعالميةًالمهمةً. -

 الحصولًعلىًمصادرًتمويلًجديدةً. -

 ربطًًمخرجاتًالجامعةًبسوقًالعملً. -

 االستجابةًلمتغيراتًسوقًالعملً. -

وهيًمجموعةًمنًالتحدياتًالتيًتواجهًالجامعةًوتفرضًعليهاًوضعًً  :الداخلية  املحفزات  •

 :لييًلهذهًالتحدياتًومنًامثلتهاًمامعالجاتً

 ً.منًالتدريسييًنًًًهزيادةًحملةًشهادةًالدكتورًا -

 زيادةًمعدالتًالتخرجًمنًالطلبةً. -

 استقطابًالمواهبًمنًالكوادرًاألجنبيةً. -

 فتحًبرامجًدراسيةًللتخصصاتًالنادرةً. -

 استقطابًكوادرًجديدةًمنًالتخصصاتًالنادرةً. -

 ً.تبراتًالجامعةًودعمهاًبالتكنولوجياًالحديثًةًختطويرًًم -
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 : Core Components of the Strategic Plan خطة االسرتاتيجيةاللبناء  املكونات األساسية . 3

ًاإلستراتيجيةًعلىًً ًالخطط ًأنًتشتمل ًالتعليميًةيجب ًالمؤسسة ،ًوالنتائجًًًًها،ًوأهدافًًتها،ًوًرؤيًًرسالة

ًالخ(ً.،ًوخططًالعملً،ًومقاييسًاألداءً)علىًسبيلًالمثالً؛ًالمؤشراتًوالمقاييسً

والتيًيجبًمراجعتهماًوتحديثهماًكلماًًًًالمؤسسةماًتبدأًبرسالةًورؤيةًًًًةً الخططًاالستراتيجيةًعاًد

كاديميًاوًًتطلبًاالمرًكذلكًيجبًاعالنهماًعلىًالموقعًااللكترونيًللجامعةًاوًالكليةًاوًالقسمًاال

الخطواتًًًًاالداري العدادً مهماً  مرجعاً  تعدً واهدافهاً التعليميةً المؤسسةً ورسالةً رؤيةً أنً علماً 

ًاالجرائيةًالمرادًتحقيقها.ًً

 : Mission رسالةال -

المؤسسةًًً وجودً سببً توضحً والتيً المؤسسيةً المهمةً بيانً هوً استراتيجيةً خطةً أيً أساسً

 تحقيقهً.التعليميةًوماًتهدفًعملياتهاًإلىً

 : Vision of the Educational Institution رؤية املؤسسة التعليمية -

ًالتعليميةًهيًمن ًالمؤسسة ًاالستراتيجيةًًتعدًرؤية ًالخطة هوًوصفًواضحًًالنهاًتعطيًًًًأهمًمكونات

وفيًهذاًاالتجاه،ًيفضلًالرجوعًالىًرؤيةًًًًللمؤسسةًلماًتعتزمًأنًتصبحًخاللًفترةًزمنيةًمعينة

ًالجامعةًفيًصياغةًالخطةًاالستراتيجيةً.

 : Values القيم  -

تشرحًالقيمًماًترمزًإليهًالمؤسسةًوالطريقةًالتيًتعتزمًبهاًالقيامًبأنشطتها.ًفيًبعضًالحاالتً،ًً

تقييمًً برامجًوتدابيرً المؤسسةً تمتلكً القيمًفيًغايةًاألهميةًحيثً والحفاظًًتكونًهذهً لدعمهاً

عليهاًكعناصرًرئيسية.ًولكنًبغضًالنظرًعنًأولويتهاً،ًفيًسياقًالتخطيطًوالتقييمًتعتبرًهذهًً

ًهيًالخصائصًالمهمةًفيًكيفيةًالقيامًبعملهاً.
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ًًاهدافًرئيسيةًمعًمسؤولياتًاساسيةًللجامعةًًًً:(Major Goals)  األهداف العامة للجامعة  -

األهدافًعلىًتحديدًمسارًالعمل.ًستسهمًالخطةًاالستراتيجيةًفيًتحقيقًًًًتقومًبهاًوتعملًهذه

ًً(كيفًيمكنًالوصولًاليًالمستقبلً؟)ًتلكًاألهدافًبفاعليةًوًووضوحً.

مطلوبةًمنًالجامعةًًتحديدًاإلنجازاتًاًلوهيًً  :  (Operational Goals)األهداف العملية     -

كيفًًةًسيتمًتحديدًبالضبطًماهوًمطلوبًمنًالجامعةًانجازه.ً)ومنًخاللًتنفيذًالخطةًاالستراتجًي

 ً(يمكنًالوصولًاليًالمستقبل؟

 :  Action plans خطط العمل -

ًاكثر.ًكذلكًيمكنًتعريفهاًً ًاو ًالىًهدفًواحد ًالالزمةًللوصول ًاالجراءات وهيًخططًتفصيليةًتحدد

ًالتيًيجبًً ًاالنشطة ًاو ًالخطوات ًاوًتنفيذهاًبشكلًجيدًوتتضمنًًبانهاًعبارةًعنًسلسلةًمن اتخاذها

ًأيضاًمؤشراتًاألداءًالرئيسيةًلضمانًنجاحًالخطةًاالستراتيجيةً.

  Key Performance Indicators (KPIs)  الرئيسية  األداء مؤشرات - 

مؤشراتًقابلةًللقياسًتصفًالعملياتًأوًالنتائجًالمرتبطةًبالهدفًالعمليًوالهدفًالعامًللجامعةً،ًً

ًًتحديدهاًمنًخاللًجدولًزمنيًيشيرًإلىًاإلنجازًالمقصودًوهذاًماًسوفًتعملًعليهًالخطًةويتمًً

ًً(هلًفعالًوصلناًلماًنطمحًانًنصلًاليه؟لًالفترةًالزمنيةًالمحددهًلها.ً)تجيةًخالاالسترًا

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

 

 

 

 

 

  :The Implementation Plan الخطة تنفيذ. 4

ًفيفضلًاتباعًالخطواتًالتالية:منًاجلًانًتوضعًالخطةًفيًموضعًالتنفيذًوتنجزًبفاعلية،ً

 ً.يجبًأنًتكونًخطةًالتنفيذًواضحةًوموثقة ➢

 ً.عمليةًخطواتًاجرائيةتحويلًاألفكارًاإلستراتيجيةًإلىً ➢

 تحديدًالهدفًوالمخرجاتًالمطلوبةًوالمؤشراتًالقياسيةً. ➢

 تحديدًالشخصًالمسؤولًاوًاالشخاصًالمسؤولينًعنًتنفيذًالخطةًاالستراتيجيةً. ➢

 تحديدًتاريخًالبدأًبتنفيذًالخطةًواالنتهاءًمنهاًوااللتزامًبالتوقيتاتًالزمنيةًللتنفيذ.ًً ➢

 تحديدًخطواتًوادواتًالتقييمًالسنويًوالشاملًالنجازًالخطةً. ➢

 وضعًاوزانًونسبًمئويةًللتنفيذًحسبًالسنواتً. ➢

ًتحديدًوتوثيقًمكامنًالخللًفيًالتنفيذًووضعًاجراءاتًمناسبةًلمعالجتها.ًً ➢

رؤية 

الجامعة

مهمة 

الجامعة

االهداف 

العامة 

للجامعة

االهداف 

العملية 

للجامعة

مؤشرات 

االداء 

الرئيسية
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 :وفق األهداف واملؤشرات القياسية االسترياتيجية الخطة تطبيق عملية على مثال

 

 

 : االسرتاتيجية الخطة  تقييم   و مراجعة. 5

اجراءًًً أهدافهاًهوًالبدًمنً الخطةًاالستراتجيةًفيًتحقيقً فاعليةً اجلًاطالقًحكمًعنًمدىً منً

ًللخطة ًًوالشامل ًالجزئي ًالتقييم ًانًيتمًً،ًًعمليات ًاالستراتيجيةًسنويآًوأي ًالخطة بعدًًمراجعةًوًتقييم

ًانتهاءًمدةًالخطةً)خمسًسنوات(ًوًكماًمبينًفيًالمخططًادناه:

 

 التوقيت الزمني  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات القياس  املطلوبة   املخرجات الهدف 

تعزيزًالبنىً

 التحتيةًللجامعًة

مختبراتًمحدثةً

ومجهزةًً

بالتكنولوجيةًً

 والتقنياتًالحديثًة

 عددًالمختبراتًالجديدًةً-

عددًالمختبراتًالتيًجرىًًً-

 تحديثهًا

عددًالمختبراتًالتيًزودتًً-

 بالتقنيةًالحديثًة

 رئاسةًالجامعًةً-

 قسمًالمشاريعً-

٢٠ ٢٠٢١%ً 

٢٠ ٢٠٢٢%ً 

٢٠٢3 ٢٠%ً 

٢٠٢4 ٢٠%ً 

٢٠٢5 ٢٠%ً 

جودةًالعمليةًً

 العمليًة

تعليمًيتمتعًبجودةًً

 عاليةًوأداءًمتميز

 انجازًتقريرًالتقييمًالذاتًيً-

 انجازًخطةًالتحسينً-

 انجازًتقريرًالمطابقًةً-

الحصولًعلىًاالعتمادًًً-

 المؤسسًي

 رئاسةًالجامعًةً-

 قسمًضمانًالجودةً-

٢٠ ٢٠٢١%ً 

٢ ٢٠٢٢5%ً 

٢٠٢3 ٢5%ً 

٢٠٢4 3٠%ً 

الكوادرًًتمكينً

 التدريسيًة

رفعًنسبةًالحاصلينًً

علىًالدكتوراهًمقارنةًً

 بحملةًالماجستير

نسبةًاعلىًمنًحملةًًً-

شهادةًالدكتوراهًمقارنةًً

 بحملةًشهادةًالماجستيًر

مساعدًرئيسًًً-

الجامعةًللشؤونًً

 العلميًة

٢٠٢3 ٢5%ً 

٢٠٢4 ٢5%ً 

٢٠٢5 5٠%ً 
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 : املسؤولة الجهة. 6

فيًً االستراتيجيةً الخطةً لجانً قبلً منً االستراتيجيةً الخطةً تنفيذً سالمةً متابعةً وً مراقبةً يتمً

كماًوًانًالجهةًالمسؤولةًعنًمراقبةًوًمتابعةًوًتدريبًاللجانًالجامعيةًهيًقسمًضمانًًًً،الجامعات

فيًوزارةًًًًالعلميالجودة/ًدائرةًضمانًالجودةًوًاالعتمادًاالكاديميًفيًجهازًاالشرافًوًالتقويمًً

ًً.التعليمًالعاليًوالبحثًالعلمي

 

بدآ الخطة-

مراجعة الرؤية و الرسالة-

مسح لبيئة الجامعة-

سوات و تحليل الفجوة-

المطلوبة ومؤشرات االداءاالهدافتحديد-

تطبيق الخطة-

وفق مراجعة التقدم السنوي للخطة

المؤشرات الموضوعة

والتقييم الشاملةعملية المراجعة

؟هل تم تحقيق االهداف-

ماهي االنحرافات ؟-

ة؟ضافيالجازات االناماهي-

هل تم الوصول الى ما نطمح اليه؟-

التحضير للخطة القادمة

تطوير النتائج االولية-

تقييم نجاح العملية-

مراجعة اللجنة و مسؤلياتها-
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 للجامعة والكليات واالقسام  2026 – 2021 ةاالسرتاتيجي العداد الخطةالجدول الزمني . 7

ًً االستراتجية الخطةً صياغةً اجلً التنفيذ٢٠٢٦ًًًً-٢٠٢١منً موضعً الخطةً وضعً ندعواًًً،ومنً انناً

ًوهي:إنجازًالخطواتًادناهًوبالسرعةًالممكنةًواعالمناًبخطواتًإنجازهاًًعلىًجامعاتناًعلىًالعملً

 :  2020 اباألول من   ✓

 الدائميةًفيًالمؤسسةًالتعليميًةًالتخطيطًاالستراتيجيًتشكيلًلجنة

 : 2020 أب 15 ✓

(ً ًالداخليةًوالخارجية ًللبيئة ًاالستراتيجيًةاعدادًدراسةًشاملة ًالخطة لتقييمًمكانةًً(ًًمحفزاتًصياغة

 ً.)المخاطر(تحديدًعناصرًالقوةًوالضعفًوالفرصًوالتحدياتًالمؤسسةًالحاليةًو

 : 2020  أيلول 1 ✓

 اعدادًمكوناتًالخطةًاالستراتيجيةًللجامعةًمنًقبلًلجنةًالتخطيطًاالستراتيجيً.

   :2020  تشرين االول 1 ✓

ًاالستراتيجيًً ًالتخطيط ًاالسترالكلياتًواألقسامًًًًالىترسلًمواد تيجيةًوبماًيحققًًاالعدادًخططها

 ً.اهدافًالمؤسسةًالتعليمية

 : 2020 تشرين الثاني 1 ✓

الى العلميةًوالكلياتًنماذجًخططهاًاالستراتيجيةً االقسامً التخطيطًاالستراتيجيًًًًترسلً لجنةً

 ً.لدراسةًموائمتهاًمعًالخطةًاالستراتيجيةًللمؤسسةًالتعليميةبالجامعةً

  :2020 كانون االول 1 ✓

الجامعةًمنًقبلًً المعدةًمنًاقسامًوكلياتً الخططًاالستراتيجيةً التخطيطًًانجازًدراسةً لجنةً

 ً.وارسالًمالحظاتهمًالىًاالقسامًوالكلياتًالجراءًالتعديالتًالالزمةتراتيجيًبالجامعةًاالس
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  :2021 كانون الثاني 2 ✓

 .ًًللمصادقةًعليها  فيًمجلسًالجامعًة٢٠٢٦ًً-٢٠٢١الخطةًاالستراتيجيةًللجامعةًًًمناقشةيتمً

  :2021 شباط 1 ✓

ًً للجامعة االستراتيجيةً الخطةً منً االنتهاءً ٢٠٢٦ًًًًًً–٢٠٢١ًًيتمً على ًًالونشرهاً الرسميًًموقع

 لجامعةً.ل

  :2021 شباط 15 ✓

 معًالخطةًاإلستراتيجيةًللجامعةً.ًًتماشياخططهاًاإلستراتيجيةًًاعدادًًمنًًًًالقساًمتنتهيًالكلياتًو

  :2021 اذار 1 ✓

التخطيطًً لجنةً قبلً منً النهائيةً للمراجعةً اإلستراتيجيةً خططهاً واألقسامً الكلياتً تقدمً

 ً.والمصادقةًعليهاًاالستراتيجيًبالجامعةً

 : 2021  نيسان 1 ✓

 ً.وتدخلًحيزًالتنفيذًًةًلهاالرسمًيقعًاموالعلىًًللكلياتًواالقسامالخطةًاالستراتيجيةًًًاعالًنيتمً

  :2026،   2025،  2024،  2023،  2022  كانون الثاني ✓

ًاًل ًالتقدم ًبمراجعةًوتحديثًورصد ًبالجامعة ًاالستراتيجي ًالتخطيط ًلجنة فيًمؤشراتًًًًحاصلتقوم

 ً.٢٠٢٦ً-٢٠٢١ًًًوكلياتهاًواقسامهاًاألداءًالرئيسيةًللخطةًاالستراتيجيةًللجامعًة


