
1 
 

                              

                                                                                  

                                       

 

 

 

 رشادي إلا دليلال

 والتشغيلية  ةستراتيجيإلا طالخطتطبيق ل

     في الجامعات  

7102 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 إعداد الدليل فريق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة  االسم  ر.م

 الفريق رئيس  حسين سالم مرجين أ.د.  1

 عضًوا             عماريال سالم مصباح .د 2

 عضًوا                   الشركسي محمد عادلد.  3

 عضًوا منصور الزناتيمحمد أ. 4

 لغويمدقق  محمد جبرانرضا د.  5



3 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 يم التقد

  المؤسسات التعليمية ثقافة الجودة وضمانها في المستمر نحو نشر انطالقاً من سعي الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم 

الجمعية بإعداد إدارة قامت  فقد ،وخطوات عملية بناء نظام الجودة وضمانها ،تسهيل وتوضيح إجراءاتالسعي لإضافة إلى 

وذلك إلدراكها األكيد بأن الجودة وضمانها هي  في الجامعات والكليات،والخطة التشغيلية  يجيةستراتإلالخطة ادليل تطبيق 

  .التعليميةالعملية مخرجات لل الحقيقي تميزالنحو الطريق األمثل 

يبية الجودة وتقييم األداء في الجامعات اللومسؤولي  عام،الجامعات بشكل لي وسؤم أيدي بين نضع أنفي هذا المقام ويسرنا 

الجامعات في  التشغيلية ةاالستراتيجية والخط ةالخطتأسيس وبناء  في بهواالسترشاد  لالستئناسهذا الدليل  ،بشكل خاص

 الكليات.و

الدكتور محمد عبدالحميد جار ، جامعة السيد محمد بن علي السنوسيبناء على مبادرة طرحها السيد رئيس  الدليل هذا ويأتي

، التشغيلي التخطيطو يتناول مفاهيم وآليات تنفيذ التخطيط االستراتيجي دليل طباعة مشروعلالجامعة بدا استعداد أهللا، حيث 

تم  وفي هذا السياقإلى القيام بهذا العمل،  اقدمً  بإدارة الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليمهذه المبادرة دفعت و

 ،أهمية هذا العملعلى أكدوا في التعليم، الذين التخطيط ين بقضايا عدد من الخبراء والمهتم بآراءواالستنارة  ستشارةالا

   .الجودة وضمانها ميادين لولوج إلىاجامعات لل يسرت   خارطة طريقضع وو ،نية االعتماد عليه في رسممكاإوذلك من حيث 

عملية اإلعداد واإلشراف قاموا بإلى السادة أعضاء الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم الذين أيًضا  لموصوالشكر و

    .على هذا الدليل

 ويغمر قلوبنا قيامه بعملية التدقيق اللغوي لهذا العمل، ل، جبرانمحمد رضا /  الدكتورالشكر والتقدير إلى كما نتقدم بوافر 

لى واقع ملموس حتى ل الجامعات الليبية لتنفيذ وتحويل هذا الدليل إالمسؤولين في كأمل كبير في أن تتضافر جهود جميع 

مخرجاتها في  ريوالتطو ،وتحقيق مزيد من التحسين ،اإلداريواألكاديمي  مستواهامن رفع الدفع والجامعات الليبية لل يتسنى

 على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي.  كافة 

 أ.د.  حسين سالم مرجين

 رئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم
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 تمهيد  .0

على عاتقها مهام نشر ثقافة الجودة وضمانها في المؤسسات التعليمية أخذت الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم 

 هذا الدليل  يعدولبحث العلمي، لم، الصادر عن الهيئة الوطنية 2015( لسنة 33رقم )نشائها بقرار إمنذ وذلك  ،كافة

، والمالحظات والخطوات ،المراحليتضمن ، حيث ستراتيجية والخطة التشيغليةإلالخطة اجامعات نحو تطبيق للالمرشد 

يجية ستراتإلا طالخطعلى بناء بشكل خاص  بالجامعة لي التخطيطومسؤبشكل عام و الجامعاتمسؤولي التي تساعد 

بناء تلك القواعد، ل النظرية والعملية سساأل إلى هذا الدليل رشدهمسيحيث ، في الجامعات والكليات التشيغلية طوالخط

القيام بطرح المبادرات الجامعات لي وؤيستوجب على مس بأنهمع التأكيد كل جامعة، بالشكل الذي ي راعي ظروف 

 يجية.ستراتإلالخطط االتى تدعم بناء قواعد والبرامج 

 أهداف الدليل : .7

 يهدف هذا الدليل إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

 بين مسؤولي الجامعات. المساهمة في نشر ثقافة التخطيط 

  مسؤولي الجامعاتبين  جودة وضمانهاالنشر ثقافة. 

 والتشغيلي للجامعات ستراتيجيإلأهمية وحيوية التخطيط ا ىالتأكيد عل.  

 إيضاح وتوحيد من خالل  ،والتشغيلية ستراتيجيةإللتنفيذ الخطة ا واألساسية ةالمراحل والخطوات الالزم توضيح

 مسؤولي أم ،للقيادات األكاديمية واإلداريةذلك كان أسواء  ،"فايفر"موذج نباستخدام الخطط تلك تنفيذ آلية 

 .الجودة وتقييم األداءمسؤولي أم  ،التخطيط،

 .التعرف على خطوات إعداد الخطط التشغيلية 

 الجامعاتمنظومة الجودة واالعتماد داخل  دعمفي ساهمة الم. 

  (أقسام –كليات  - جامعاتالمختلفة ) التخطيط ومستويات طار مرجعي رسمي لعملياتإتوفير 

 لماذا التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات؟  .3

  لماذا التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات؟ وهو  ،في الحقيقة هناك سؤال البد من طرحه

 نقاط ، وهي :من ال رصد عددوحتى تكون إجابة التساؤل واضحة ومحددة ، تم     

  مواكبة ستكون أكثر نضًجا ال كما كانت من قبل أن األعمال واألنشطة والبرامج األكاديمية في الجامعات (

  . التطورات(

 المنافسة(نافسة لهاكل خطوة تقوم بها بعض الجامعات تقابلها على الفور خطوة مماثلة من جامعات م تأصبح (. 
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  التحسين  سوف تواجه الفشل والخروج من حلبة المنافسة التطورالجامعات التى تعجز عن مواكبة ذلك (

 . المستمر(والتطوير 

 م التعليم(ظ)تسارع نميدان العمل الجامعي يتغير . 

 ي تحقيق النجاح سيكون العامل الحاسم ف التشغيليةالخطط و ،خطط اإلستراتيجيةلأن التطبيق الفعال ل

  )فعالية الخطط(للجامعات.

 وهو:بالتالي يبرز تساؤل آخر 

 ستراتيجي في الجامعات الليبية ؟ اإلتخطيط ال دوافعهي ما   .4

تقرير اع الجامعات الليبية، ومن خالل يدفعنا إلى استعراض أهم أوض التساؤلن البحث عن إجابات لهذا إ الواقعفي 

 :  تلك الدوافعأهم جودة يمكن تحديد م الصادر عن مركز ضمان ال2013

 الجامعات، وعدم تفعيل االختصاصات الواردة في الهيكل  روقةأ داخل اتخاذ القراراتالشديدة في  مركزيةال

 ()المركزية. التنظيمي للجامعات

 أو  ة)قل واتخاذ القرارات بشكل صحيح. ،عـدم توفر قواعد بيانات يمكن االستناد عليها في استخالص المعلومات

 المعلومات الداخلية(االهتمام بشبكات  ضعف

  دون االستناد إلى ا سس علمية أو االجتماعية، للضغوطوجود نوع من اإلذعان الواضح لدى اإلدارة العليا 

يحدث ذلك  دراسية، وقدفتح قاعات  أو ،إنشاء أقسام علمية أو ،خطوات قانونية عند فتح فروع كليات مبررات أو

 (قرارات غير مخططة) . التنسيق مع الكليات األصل إلى أوة المسؤولة الجهدون الرجوع 

 م األداء بالجامعات في المجالس الرسمية لعرض ومناقشة كل القضايا تقييتب ضمان الجودة واعدم إشراك مك

ماعي الفريق والعمل الج بمفهوم روحالهتمام أهمية الجودة وضمانها ، وا إدراك الحاجة إلى)بالجودة. المتعلقة 

  (لإلدارة

  التحليل عمليات  و ضعفأقلة ). واحدمحاولة حل المشكالت جميعها والمتراكمة عبر سنوات طويلة في وقت

  .(والتقويم  والتقييم

 عمالأللنتائج ا االكتراثوعدم  ،توقع اإلدارة العليا بالجامعات الوصول إلى نتائج فورية ألنشطة وبرامج الجودة 

 (ستراتيجيإلا فقألا )ضيق لمدى البعيد.ا لىع
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  قلة أو  )العمل. سوق التنمية والجامعات بتطوير وربط برامجها الجامعية والعليا بمتطلبات إدارات عدم اهتمام

  والتطوير( التحسيننشطة أضعف 

  إلى جامعات تقود نحو إنتاج العقول الحاجة عقلية جديدة وخيال مبدع ووجدان متحرك، وبالتالي الحاجة إلى

 الموضوعيالتفكير النقدي وبداع وزرع مفهوم إلا ىلإالحاجة ) وليس إنتاج قوالب جامدة ومتكررة. واألفكار

 البناء(

  قيادات جامعية مثقفة بما للعبارة من دالالت السؤال والشك واحترام االختالف واالقتناع بنسبية الحاجة إلى

 (ألهمية العمل الجماعي واعية )قيادة . الحقيقة

  امعات تنتج نفس المخرجات، وكأنها مقاس واحد يناسب الجميع، ولكي تستمر جامعاتنا فالبد من جالمعظم برامج

  (األكاديميوروتنية العمل  )الرتابةإعادة تعريفها 

  بعض القيادات الجامعية ال تزال تعتقد بأن مبررها في عدم وجود خطط إستراتيجية أو خطط تنفيذية أنها تدير

 ستراتيجي(اإلمحدودية التفكير  وثر أتع الجامعات.)أزمة داخل 

إستراتيجية لتحسين وتطوير خطط في ظل وجود الليبية  جامعاتالإعادة تعريف هذه األوضاع تدفع نحو إذن 

وصوالً إلى تحقيق الجودة وضمانها في منظومة  ،منظومة التعليم العالي، والتي من خاللها يتم تصفير تلك المشكالت

  ؟الليبية  جامعاتالتخطيط االستراتيجي في الإن التساؤل المطروح حالياً هو: أين ي فبالتالالتعليم العالي، 

 ؟ التخطيط اإلستراتجي في الجامعات الليبية واقعهو ما   .5
 
 ؟عات الليبيةالتخطيط اإلستراتجي في الجام واقعهو ما  : هو هنا الذهن إلى يقفز الذي السؤالن إ

 ا رناًنامصطلحً كونه   -إال وسمع عن التخطيط اإلستراتيجي لقيادات الجامعيةما من أحد من اف وجه اإلجمال على 

، من الناحية النظرية ن بعض الجامعات الليبية انخرطت في عملية التخطيط اإلستراتيجيإوفي الواقع ، الصيت ذائع 

عملية في  منهم رالكثيغير أن النجاح لم يحالف ، من متطلبات الجودة واالعتمادساسي أ لبمتط وذلك شرط أو

عدد كبير منهم حائرين إزاء بات بل  ،ترجمة الواقع وربطه بالمستقبلصعوبة وذلك ربما ل ،التخطيط اإلستراتيجي

أمراً لتلك القيادات أصبح التخطيط بالنسبة ، حيث وما يمكن أن يتمخض عنه ،ستراتيجيتخطيط اإلالحقيقي للمعني ال

 وثيقة التخطيطركن  باألحرىو أبحفظ ما أن البعض اآلخر انتهي به المطاف ك، وشًرا يجب تفاديه بأي ثمن مكروًها

 . حد رفوف المكتبةأ في

من وراء فوائد التى ربما تجنيها الجامعات هي ما  هو : يطرح نفسه الذيالتساؤل  فإن ذلك الواقع  ضوء في

   التخطيط؟
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  اإلستراتيجي؟ فوائد التخطيطهي ما   .6

 ،ومتنوعةكثيرة  كونها اإلستراتيجي،يمكن حصر فوائد التخطيط  ال أنهبعد التحليل السابق   القارئ فطنة على يخفى لن

 : ها ، وهي عدد من ىلإشارة إليمكن اوبشكل عام ولكن 

 واألهداف.لتوضيح الرؤية  ىمثلة طريق 

 الحالية والمستقبلية تحديد االحتياجات البشريةعلى  يساعد. 

 ل.إعداد القيادات للمستقب سهم فيي  

  اكتشاف وتفعيل الطاقات. علىيعمل 

 المطلوبة لتشغيل الفعالالموارد  وتحديد حصر.  

 .طريق لتوفير المال والجهد والوقت  

 .طريق لصناعة األفكار والمبادرات  

  .طريق للتميز واإلبداع والمنافسة 

 الهممنشطة والعمليات وشحذ ألعادة جدولة وتنظيم وترتيب كافة اإ. 

 تي بغية التطوير والتحسين المستمرطريق للنقد الذا.  

 هذا االستعراض لفوائد التخطيط بأن هناك حاجة إلى تحديد ماهية التخطيط  بعد الحظ قد القارئ أن شك وال

 ما المقصود بالتخطيط اإلستراتيجي ؟   .2

 أهمها :  نوم التخطيط االستراتيجي،ماهية  صورة عامة عنتعطي ن أالتي يمكن  مفاهيماليمكن تحديد عدد من  

  الصحيح والمتوازن  واإلجراءات المترابطة التي يؤدي تطبيقها  المتتابعة الخطواتعبارة عن مجموعة من كونه

  .وصول إلى أهداف محددةإلى ال

  ومن ثم تحديد  ،وضع تصور لتوجهها المستقبليفي جامعة ما ألعضاء اإلدارة العليا  يمكن من خاللهاعملية

 .راءات وأساليب العمل لتحقيق التصور ووضعه موضع التنفيذوالسياسات واإلج طالخط

  ويمكن االستعداد له. وكيفية  ،عليه المستقبلن يكون أيمكن تنبؤ بما لللياته العملية آو الفكر ىعملية تستند عل

 .طلباته ومت احتياجاته تقدير في المستقبل و المنطقي والعقالني الرشيد أسلوب للتفكيرو أطريقة  نه أعلى  دراكهإ

  من حيث الجامعة توجيه  عادة إو ساسية تعمل على تشكيلأإجراءات خطوات وتخاذ الوعمل مخطط  جهدي شكل

 إلى باإلضافة ؟.ولماذا تقوم به؟. وكيف تقوم بذلك ،عمالأوما تقوم به من  ،وأهدافها ،وبرؤيتها ،التعريف بها

المتغيرات الداخلية والخارجية كل العتبار ألخذ في اامع  واألشخاصموال ألرؤوس ا تخصيص الموارد من

 التركيز على المستقبل.  الفعال مع  سلوب المنافسةأواختيار د القطاعات والشرائح المستهدفة يوتحد
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 : وهي مجموعة من العوامل الحاسمة بيد أن في التخطيط اإلستراتيجي 

 بحق أصعب جزء من عملية وضع  الوقت المستغرق في تطبيق الخطة هو المحك الحقيقي لفاعليتها وهو

.)الدقة والحزم في هذه المرحلة يتعين أن تتجاوز الجامعة المعنية حاجز األقوال إلى حيز األفعالفاإلستراتيجية، 

 طار الزمني المرسوم بها( ألوالحسم في تنفيذ بنود الخطة في ا

 تحديد ما ترغب في أن تمثله ستراتيجية الموضوعة هو إلالجزء األساسي األول في عملية تطبيق الخطة ا

 ) وضوح الهدف(.افعليً  الجامعة

 يجب أن تكون  هنإمهما تكن اإلجابة فاألفراد حين يسمعون اسم جامعتنا، ف الفكرة التى نريد أن تكون في أذهان

   .؟تحقيقها ىلإالصورة التي نسعي وما   - ؟ن نكونأين نريد أ) نتاًجا إلستراتيجية دقيقة خاصة بتحديد موقعنا

  الفكرة التى يحملها األفراد عن الجامعة غالًبا ما تفوق في األهمية ما تقوم به الجامعة بالفعل فالتصور هنا بمثابة

حقيقة واقعة، لذا يتعين على الجامعة مثاًل: أن تحرص على عدم التسبب في إحداث التباس لدى أوساط مريديها 

   الجدية () معيارالموثوقية وفيما يخص الموقع الذي تمثله.

 التخطيط اإلستراتيجي:   االعتبار فيمالحظات تؤخذ بعين  .8

     عند القيام بعملية التخطيط، أهمها: هناك بعض المالحظات البد أن تؤخذ بعين االعتبار 

 .(-غير قابلة للتنفيذ -الخياليةهداف ألعن ا )االبتعاد البساطة والواقعية في التخطيط 

 يمكن أن تحقق كل شيء ، ولكن ال ، فال هناك جامعة يمكن أن تقدم كل شيء للجميعليس ف، بدقة تحديد الخيارات

 بكفاية ن تلبيها الجامعةأ.) تحديد مجاالت العمل التي يمكن الجامعة عاجزة عن تحقيق أى شيء تصبحينبغي أن 

  وفاعلية(

 ن هناك توازن بين الحاجات حيث يجب أن يكو ،إلى إرضاء مريديها أكثر من طاقاتها ىالجامعات الكفؤة ال تسع

  سلوب العلمي  في تحديد وحل االختناقات(ألالفعلية والحلول الفعلية الممكنة.)ا

  تقتصر بعض الجامعات في مجال أنشطتها على الميادين التى تتمتع فيها بأعلى قدر من الكفاية وتترك الميادين

 الت(انشطة والمجألافي اختيار واالحترافية  دقةال) األخرى.

 يئة التدريس، ، أعضاء هع المجموعات المؤازرة في الجامعةال بد من فهم األسلوب المناسب في التعامل م

، أرباب العمل ...إلخ، حيث تدافع كل مجموعة عن وجهة نظرها وهي على قناعة بأن الطلبة، الموظفين

 (الجامعةاخل وخارج من د طرافألمشاركة كل ا) المجموعات األخرى ال تستحق االهتمام بالقدر نفسه. 
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  ن الذين يتولون هذه العملية يحتاجون إلى أدوات تسهل إحيث  ،التخطيط اإلستراتيجي األكاديمي عملية معقدة

تساعدهم على االنتقال من التخطيط إلى التطبيق وتساعدهم في التغلب على المشكالت التى قد تواجههم و لهم 

  ة الحقيقية في التنفيذ()واقعية الهدف وتوفر األدوات والرغبفعاًل.

 :التخطيط اإلستراتيجي  ىعل ونالقائمأهم التساؤالت التى يطرحها  .9

 ، بحيث لهاإجابات عن والتقصي البحث من التساؤالت، تحتاج إلى  استراتيجي عددً إلالتخطيط ا ىعل مونالقائ يطرح

، وأهم هذه التساؤالت، ب والمناسببالشكل المطلو ستراتيجيةإلوضع الخطة ا مله يتسنى حتىواضحة ومحددة تكون 

   :هي

  الجامعة؟لماذا وجدت  

  ؟من مصاف الجامعات األخرى اآلنأين نحن  

  المستقبل ( ؟  )فيالجامعة  أين نريد أن تكون 

 يجب عمله للوصول إلى ما نريد ؟  ما الذي 

  كيف نصل إلى ما نريد ؟  

  مهمة، هي :داعمة و أخرى تساؤالتستراتيجي إلالتخطيط ا على  ونالقائم كما يطرح 

  ما الذي يجعل التخطيط اإلستراتيجي ناجًحا في هذه الجامعة وفاشاًل في تلك؟ 

  هل السبب كامن في التباين بين الجامعات؟ 

  هل ثمة أكثر من نموذج لكيفية التخطيط؟ 

  هل نحن بصدد هوية من يقومون بالتخطيط وأسلوبهم في التخطيط؟ 

 مناسبة للجامعات والكليات؟ ستراتيجيات الإلما نوع ا 

  كيف يمكن تطبيق هذه الخيارات بنجاح وفاعلية؟ 

 ؟نلجامعات والمخططون اإلستراتيجيوأن يواجهها قياديو االتي يمكن  ما نوع المشكالت المحتمل 

 :تيآلتتحدد في االتخطيط اإلستراتيجي  عملية بشكل عام يمكن القول بأنو

 المنشود( الحلمتحديد  )جامعة االتجاه الذي يجب أن تتحرك فيه ال .1

 (الخارطة )رسم طريق الوصول لذلك الحلم. .2

  عادة ترتيب وتنظيم(إ) .دا إلى مواردها وفلسفتهاعملية تؤدي إلى تحسين وضع الجامعة استنا .3

 معايير حاكمة( )وضع طريق إلى تأصيل القيم االيجابية في الجامعة. .4

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NATTBIX8/رؤية%20ورسالة%20جامعة%20السيد%20محمد%20بن%20علي%20السنوسي.docx
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)معالجة هو التغيير، بمعني هل تستطيع الجامعة أن تجرى التغييرات الالزمة لكي تنتقل إلى موقع أفضل.  .5

  (المتاحة والفرص ةمواطن القوالفجوات واالستفادة من وجسر  وجه القصورأ

 ) المراجعة البيئة داخلية وخارجية( مع محيط بيئتها. افتألجعل الجامعة أكثر  .6

احتياجات )دراسة .فادة منهاإلفي المجتمع بخصوص تطوير المعارف وا طرأتدعوة لفهم التغيرات التى  .7

 المنافسة( وتحقيق العمل سوق تنمية و

  نماذج الخطط اإلستراتيجية أهم  .01

  .ناريوالسينموذج  .1

  (S.W.O.T) أسلوب تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطر .2

 .أسلوب التخطيط باألداء .3

 ( Pfeiffer).   أسلوب التخطيط بأسلوب فايفر .4

 

(Pfeiffer –  07. نموذج التخطيط االستراتيجي ) فايفر 

، حيث لجامعات العالمية واإلقليميةمن أهم النماذج المستخدمة في جل ا ) فايفر (ستراتيجيإلالتخطيط انموذج يعتبر 

صح خبراء التخطيط باستخدام هذا النموذج ينحيث  ،هذا النموذج بتضمينه الخطة االستراتيجية والخطة التشغيليةيمتاز 

 :  (2: ص  101) جاسم مالك، وأخرون : لألسباب التالية 

 وسهولة. خطواته متسلسلة وواضحة ويمكن معرفة مكامن الخلل في التطبيق بكل يسر 

 مر ذلك. ))السيناريوهات البديلة((.ألالقدرة على سرعة التعديل بالخطة إذا تطلب ا 

  وأهميتها في اتخاذ القرارات. ،األولييركز على القيم بالدرجة 

 :هي ،رئيسةمراحل أربع من يتكون هذا النموذج كما 

  )الرسالة –الرؤية  -القيم  -التخطيط للتخطيط  ( جوهر العملية  .1

  )فجواتال تحليل –دراسة الواقع –المؤشرات  –الغايات  -المجاالت ( موذج العمل االستراتيجين   .2

 ) التنفيذ –الخطط البديلة  –الخطط العملية  ( الخطة التشغيلية   .3

 .(مراقبة البيئة الداخلية والخارجية - اعتبارات التطبيق ( الصورة الكبرى .4
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لتخطيط للتخطيطا

ستعرا  القيما

الرؤية 

نموذج العمل االستراتيجي 

الرسالة 

دراسة نقاط ال عف والقوة والفرص 

S.W.O.T(لكل مؤشر)والمخاطر 

تحليل الفجوات

الخطط العملية 

البديلة الخطط 

التنفيذ  

 المجاالت
مؤشرات 

األداء 
 الغايات

اعتبارات التطبيق 
مراقبة البيئة 

 

 

  )الرسالة– الرؤية  -القيم  -التخطيط للتخطيط   (العملية: جوهر  ىالمرحلة األول. 07.0

 ( من الخطوات التالية :فايفر(ستراتيجيإلالتخطيط انموذج من  ىتتكون المرحلة األول

 : التخطيط للتخطيط. ىالخطوة األول 12.1.1

  .إعداد القيم:  لخطوة الثانيةا 12.1.2

  .: إعداد الرؤية الخطوة الثالثة 12.1.3

   .الرابعة : إعداد الرسالة الخطوة.12 1.4
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 التخطيط للتخطيطالخطوة األولي :  :  07.0.0    

بناء الخطة االستراتيجية، وهي عملية وضع خطة للتخطيط المراد تعتبر هذه الخطوة هي الخطوة الرئيسة في عملية 

     ية: وبشكل عام يمكن تحديد أهم مراحل هذه الخطوة في النقاط التالالقيام به في الجامعة ، 

  الجامعة.إلى رئاسة تقديم مقترح فريق التخطيط االستراتيجي ببالجامعة قيام مسؤول الجودة وتقييم األداء 

  فريق الخطة اإلستراتيجية "ي سمي ، من رئيس الجامعةاالستراتيجي التخطيط  فريقإصدار قرار تشكيل  "

 لخبراء من خارج الجامعة. اويمكن االستعانة ببعض برئاسة أحد قيادات الجامعة ، 

  ومطالبتهم بترشيح من يرونه  ،والتخطيط ،والمالية العالي، مخاطبة بعض الوزارات مثل وزارة التعليميمكن

حيث من المفترض أن تقوم هذه الجهات بتقديم الدعم  ،للجامعة اإلستراتيجيةا في عضوية فريق الخطة مناسبً 

 ق.والمساندة للفري

 .تحديد أعضاء الفريق وعددهم حسب تخصصاتهم  

   (.المراد تطبيقهبالتخطيط ) يشرح لآلخرين النموذج على دراية في الفريق المشاركين أن يكون بعض  

 الفريق(ميثاق . )للقيام بعملية التخطيط االستراتيجي تقديم خطة. 

  .توعية الفريق بالفكرة وشرحها بالتفصيل  

  ماعات.تحديد مواعيد االجت  

 .تحديد مدة عمل الفريق  

 تحديد مدة الخطة اإلستراتيجية . 

 )اعتماد نموذج التخطيط ) فايفر  

  .تحديد نوع المعلومات المطلوبة وطرق تجميعها  

 1ميثاق المشروع " ملحق رقم نموذج  ىيقوم الفريق بتعبئة نموذج يسم" 

 للخطة االستراتيجية  الوثائق المرجعيةأهم 

  -:أهمها الوثائق المرجعية جملة من الخطة اإلستراتيجية إلى تستند  من المفترض أن

 ( لسنة 13قانون التعليم رقم )م .2010  

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ميثاق%20المشروع.docx
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ميثاق%20المشروع.docx
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ميثاق%20المشروع.docx
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ميثاق%20المشروع.docx
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ميثاق%20المشروع.docx
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 ( لسنة 501الالئحة رقم )م بشأن تنظيم الجامعات.2010  

 الئحة الجامعة.  

  .دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي 

  آلنرئاسة الجامعة منذ التأسيس وحتى  اقرارات.  

 لجامعة منذ التأسيس وحتى  اآلن.الجيدة لممارسات ال 

 فريق الخطة ضرورة االستناد عليها. ىأية وثيقة أخرى ير  

  القيمإعداد الخطوة الثانية : :   07.0.7 

هي مجموعة من المبادئ بتحديد مجموعة من القيم المراد تأصيلها داخل الجامعة، ويقصد بالقيم يقوم فريق الخطة 

  .للجامعةيمة عالية ذات ق

  صياغة القيممنهجية 

ملحق ) .الجامعةداخل فريق الخطة االستراتيجية بتحديد الممارسات أو السلوكيات السلبية السائدة  يقوم بدايةفي ال .1

  (2رقم 

 بعض الممارسات والسلوكيات السلبية التالية: مثال على ذلك، يوجد بالجامعة  

  مخرجات ضعيفة 

  قيادة فردية 

 في اإلجراءات ءبط 

 أخطاء في تنفيذ العمليات.  

 .باستبدال تلك السلوكيات أو الممارسات بأخرى إيجابيةالفريق  يقوم بعد ذلك .2

  :مثال على ذلك ، باستبدال الممارسات السلبية السابقة بأخرى ايجابية

  (داخل الجامعة  لية انعكاسهاآ وتحديد ،كل قيمة )تعريفالجودة والتميز 

  روح الجماعة 

 نجاز إلسرعة ا 

 مهنية الحترافية واال 
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) اطالع  في الخطة االستراتيجية.القيم المهمة التى يجب أن تتبناها الجامعة الخطوة األخيرة يقوم الفريق بتحديد  .3

   القيم الموضوعة( ىو مجلسها علأرئاسة الجامعة 

 التى تتبناها الجامعة : أمثلة عن القيم

 الجودة والتميز :  .1

اء التميز من خالل تحترم الطموحات الكبيرة والسعي ورة أداءها من خالل مقاييس رفعية المستوى تقيس الجامع 

  المقاييس الفكرية في التعليم والتعلم واالبتكار. ىالتزامنا بأرق

 القيادة والعمل بروح الفريق :  .2

تدفع عجلة التنمية االجتماعية مع إيماننا تلتزم الجامعة التزاما راسخا بتعزيز األدوار القيادية الفردية والمؤسسية التى 

  بروح الفريق الواحد. واإلبداعالعميق باالحترافية والمسؤولية 

 الشفافية :  .3

  تتمثل في وضوح اإلجراءات داخل الجامعة وبين الجامعة والمتعاملين معها.

 الشراكة والتعاون :  .4

د الجامعة من التعامل معه وتفيده، كما تعمل الجامعة كات البناءة مع أي طرف تستفياالجامعة إلى إقامة الشر ىتسع

ة نوعية للجامعة مراكز البحثية والهيئات المحلية والدولية التى يمثل التعاون معها نقلالعلى التعاون مع الجامعات و

 ويعزز مكانتها. 

  الرؤيةالخطوة الثالثة : بناء  :  07.0.3  

يقوم الفريق بعملية بناء رؤية الجامعة، والتى يتوجب مراعاة ربطها بالقيم  بعد االنتهاء من عملية إعداد قيم الجامعة

لتطلع أو الطموح لما يجب أن يكون عليه حال المؤسسة في المستقبل، وأكثر المعاني ا، ويقصد بالرؤية السابقة

حات، وكيف اتساعاً للرؤية: بيان تعبر فيه المؤسسة عن نظرتها للمستقبل في شكل تصورات، وتوجهات، وطمو

  تريد أن ترى مكانتها والفئات الذين تخدمهم في المستقبل؟

 :(00ص :7101مالك، وآخرون، :  ) :أهمها يمكن تحديد عدد من المعايير الواجب توافرها في الرؤيةكما 

 تهدف للنمو.أن  .1

 واقعية ومرنة.أن تكون  .2

 قابلة للقياس.أن تكون  .3
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 يمكن أن تكون محددة بزمن. .4

 وواضحة.مركزة أن تكون  .5

 .تتميز بالسهولة اللغويةأن  .6

 تحديد الشريحة المستهدفة. .7

 واإلبداع والتنافس. طموحة تشير إلى التميزأن تكون  .3

 بالقيم. أن تكون مرتبطة  .9

 مثال عن الرؤية

 (3)ملحق رقم  التميز في بناء مجتمع المعرفة.عالمية والريادة ال

 xx جامعة

 جامعة عالمية  مختصرة 

 ة المعرف المجال 

 المجتمع  الجمهور 

 ريادة وتميز  طموحة 

 

   07.0.4 : الخطوة الرابعة إعداد الرسالة

خالل هذه الخطوة بعملية إعداد رسالة الجامعة، حيث يتوجب على الفريق التأكد من عملية الربط  يقوم فريق الخطة

لرؤيتها الجامعة تؤدي إلى وصول  يالتطرق الصف و، ويقصد بالرسالة الرؤية والرسالة في عملية البناءما بين 

 ئهاكما أن الرسالة بيان يوضح السبب في إنشا وتحقيق أهدافها، ، والمهام المناطة بها، والخدمات التي تقدمها

   :يتوجب على الفريق اإلجابة على عدد من التساؤالت وهي ،ولتسهيل عملية صياغة الرسالة على فريق الخطة

  الجامعة؟ ما هي الخدمات التي تقدمها .1

  الجامعة؟من الخدمة المقدمة من  ونمن هم األشخاص المستفيد .2

  الجامعة؟ وجودما هي أسـباب  .3

 ؟  الجامعة “ستمرتو”بقى تلماذا يجب أن  .4

 .لتكون بذلك رسالة الجامعةجمع اإلجابات في جملة واحدة معبرة بعد ذلك يقوم الفريق بعملية 
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 :مثال عن الرسالة 

إيجاد بيئة محفزة وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة من خالل  تخدم المجتمعوإنتاج بحوث إبداعية ، تقديم تعليم مميز 

    (4)ملحق رقم  .كة المحلية والعالمية الفاعلةااألمثل للتقنية والشرللتعلم واإلبداع الفكري والتوظيف 

  xxجامعة

 تقديم تعليم مميز  المجاالت      ماذا ؟ 

 المجتمع  تهدفة الفئة المس   من ؟  

 بيئة محفزة للتعليم واإلبداع  أسلوب العمل    كيف ؟ 

 بناء اقتصاد المعرفة  ينبغي أن تبقي   لماذا ؟ 

 

 تحليل– دراسة الواقع –المؤشرات – الغايات - المجاالت  (نموذج العمل االستراتيجيالمرحلة الثانية : . 07.7

  )فجواتال

 : ةالتاليالخطوات بالجامعة بتحديد الخطة االستراتيجية وخالل هذه المرحلة يقوم فريق 

  .مجاالت عمل الجامعة 12.2.1

  .الغايات االستراتجية للجامعة12.2.3

  .مؤشرات أداء الغايات12.2.3

  .دراسة الواقع12.2.4

  .تحليل الفجوات 12.2.5

 عمل الجامعة مجاالت : تحديد  ىالخطوة األول  : 07.7.0

، وتتمثل هذه الخطوة في تحديد نموذج العمل االستراتيجيإعداد من مرحلة  ىبتنفيذ الخطوة األول يقوم فريق الخطة

   .المجاالت الرئيسة المراد التركيز عليها في الخطة، وهي مجاالت عمل الجامعة خالل المدة المقررة للخطة
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نموذج العمل االستراتيجي 

 المجاالت

المجاالت الرئيسة المراد التركيز عليها في الخطة

العالي التعليم مؤسسات اهداف مجاالت

االبدا  المنافسة والحداثة خدمة المجتمع البحث العلمي التدريس

 

 ة مجاالت الخطة االستراتيجيمثال عن : 

 (4)ملحق رقم  ق بتحديد المجاالت التالية في الجامعة وهي :فمثاًل يقوم الفري

  .والتميز في التعليم الجـودة .1

  .التعلم الذاتي  .2

  .خدمات الدعم التعليمية .3

  تطوير وتحسين المختبرات والمعامل والورش. .4

 الموظفين لكوادر البشرية العاملة وتشمل أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة، وا .5

  بنـاء وتطويـر نظــم المعلومات. .6

 ةالتعليميبرامج التطوير  .7

  البحث العلمي.  .3

 . خدمة المجتمع .9

 .ضمان المرتبة عالمية .10
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 :معايير تحديد مجاالت عمل الجامعة 

 جامعة ، أهمها :مراعاة عدد من المعايير عند تحديد مجاالت عمل الاإلستراتيجية على فريق الخطة 

  هاقيم ورؤية ورسالة الجامعة ومجاالت عملالربط ما بين. 

  والمجاالت المطلوبة يجب أن يكون هناك توازن بين الحاجات الفعلية.  

  بأعلى قدر من الكفاية.الجامعة التى تتمتع فيها التركيز على المجاالت 

  المجاالتعند تحديد مراعاة الموارد المالية.  

 تراتيجية الغايات االسالخطوة الثانية : :  07.7.7  

وذلك من  ،بعيدة المدىوهي عبارة عن األهداف للجامعة، يقوم الفريق بتحديد الغايات االستراتيجية الخطوة خالل هذه 

 التى سيتم تحديدها خالل هذه المرحلة، الربط ما بين المجاالت التى تم تحديدها سابًقا والغايات االستراتيجيةعملية خالل 

 والتحسين في المجال التى تم وضعه خالل المرحلة السابقة. بحيث تضمن الجامعة التطوير

نموذج العمل االستراتيجي 

 الغايات المجاالت

مجموعة من األهداف المهمة بعيدة المد  ت من 

لنا تطوير وتحسين ذلك المجال

الغايات االستراتيجية  المجال

اكتشاف المواهب وتنميتها الطالب 

تشجيع النشر العلمي في المجالت العالمية البحث العلمي 

وفًقا لمعايير الجودة اإلداري  أن يكون  التنظيماإلدارة 

الشاملة 

 تقديم برامج تعليمية تتواءم مع سوق العمل  البرامج التعليمية 

 الوصول إليها.  في الجامعةترغب التى نتائج ال: األهداف تعني و

  .عند صياغة األهداف، أهمها  التاليةمراعاة المعايير كما يتوجب على الفريق 

   .أن تكون نابعة من قيم ورؤية ورسالة الجامعة •

 التأكد من ربطها بمجاالت عمل الجامعة. •

 . مرتبة حسب األولويةأن تكون  •

 قابلة للقياس. أن تكون  •
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 قابلة للتحقيق.أن تكون  •

 مرتبطة بإطار زمني محدد. أن تكون  •

  :الهدف االستراتيجيمثال عن 

 تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالمية. .1

ير عالمية للجودة واالعتماد، حيث سنطور البرامج الموجودة م برامج تعليمية ذات جودة من خالل تبني معايسنقد

لدى الطلبة  واإلبداع، كما سنشجع عمليات االبتكار علم المستهدفة ملبين حاجات السوقمركزين على مخرجات الت

 معززين طموحاتهم باستراتيجيات تعليم وتعلم حديثة.

    :أهداف فرعية  

 ير الجودة واالعتماد العالمية.تطوير البرامج التعليمية وفقا لمعاي  .1

  .تواءم واحتياجات سوق العملتطوير البرامج التعليمية بما ي .2

 .تطوير المقررات الدراسية بشكل دوري ومستمر .3

  :مؤشرات األداءالخطوة الثالثة : تحديد  : 07. 7.3

 الخطوةات التى تم وضعها في بتحديد مؤشرات األداء لكل من الغايالخطوة يقوم فريق الخطة االستراتيجية خالل هذه 

من المقاييس الكمية والنوعية تستخدم لتتبع األداء بمرور الوقت، وهي نقاط  مجموعة، والمقصود بالمؤشرات هي السابقة

 (5)ملحق رقم   .فحص تراقب التقدم نحو تحقيق األهداف

  

نموذج العمل االستراتيجي 

 المجاالت

مؤشرات 

األداء   الغايات

المؤشرات الغايات المجال 
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 :  مثال

، ومن ثم هناك حاجة إلى ضمان مرتبة عالمية للجامعةالسابقة تم تحديد غاية أو هدف استراتيجي وهو : المرحلة خالل 

ومن ثم يقوم فريق ا يحتاج إلى وجود أهداف فرعية، جدً  اطموحً  اوجود أهداف فرعية لتحقيق هذا الهدف، كونه هدفً 

     .تحديد مؤشرات تحقيق هذا الهدفالخطة ب

  : ستراتيجيالاالهدف عن آخر مثال 

 ضمان مرتبة عالمية للجامعة  .1

سفراء المعرفة إلى المحافل العلمية سنرسل  ،متدرجين في صعوده ،صنيفاته نحو العالمية صاعدين في سلم التسنتج

التعليم والبحث  و ،سنقيم عالقات شراكة وتعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية في الجودة واالعتماد  ،العالمية

 العلمي.

 أهداف فرعية   

 تحسين تصنيف الجامعة عالميا.  .1

  .اعتماد البرامج التعليمية من هيئات االعتماد الدولية .2

 .ربط البرامج التعليمية مع نظيراتها من الجامعات العالمية .3

 مؤشرات األداء 

 معدل صعود الجامعة في سلم التصنيفات العالمية. .1

 عدد البحوث المنشورة في المجالت العلمية العالمية المحكمة. .2

 هيئات االعتماد الدولية.قدمة لالعتماد لعدد البرامج الم .3

   .عدد البرامج المرتبطة مع برامج في جامعات عالمية .4

  S.O.W.Tمن خالل نموذج  دراسة الواقعالخطوة الرابعة : القيام ب : 24 .4.2 

وذلك من خالل ل من المجاالت والغايات والمؤشرات مراجعة وفحص كبعملية خالل هذه المرحلة يقوم فريق الخطة  

العناصر تحقيقها إضافة إلى تحديد وذلك بغية التأكد من المتوقعة  والتهديداتن القوة والضعف والفرص تحديد مواط

 (6)ملحق رقم األكثر نجاحا واألكثر ضعًفا. 
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نموذج العمل االستراتيجي 

دراسة نقاط ال عف والقوة والفرص 

S.W.O.T)والمخاطر 

 المجاالت
مؤشرات 

األداء 
 الغايات

S.O.W.T  الواقعدراسة

ومواطن ال عف القوة مواطن فحص كل من المجاالت والغايات والمؤشرات من حيث 

اا واألكثر  عف  المتوقعة للبحث عن العناصر األكثر نجاح  والتهديدات والفرص المتاحة 

مواطن ال عف مواطن القوة 

التهديدات الفرص 

 

 :مثال

  التنظيم اإلداري بالجامعة وفًقا لمعايير الجودة الشاملة عند دراسة هدف : 

التى تعرقل تحقيقه، كما يتم تحديد  ال عفإضافة إلى تحديد مواطن  ،ق الهدفالتى تسهم في تحقي لقوةايتم تحديد مواطن  

المتاحة التى ربما تسهم أيًضا في  الفرصتحديد  إضافة إلى  ،الهدفالوصول إلى في  اتهديد تشكل التى ربما  المواطن

                              نجاح الهدف، وذلك بحسب ما هو مبين في الجدول التالي : 

دراسة الواقع 

مواطن  القوة 

مباني إدارية وتجهيزات جيدة وحود.

  الكادر اإلداري غير مثقل  بالعناصر

.البشرية 

 وجود قسمي اإلدارة والحاسوب وهما

من األقسام المتميزة 

  الصعفمواطن  

 عف االهتمام باستخدام وتوظيف 

وإدخال التقنية في مجريات العمليات 

.اإلدارية

  إدارية عدم وجود دليل إجراءات.

   عدم وجود توصيف وظيفي وا

.معتمد

 

التهديدات المتوقعة 

عدم موافقة وزارة التعليم العالي على •

اعتماد الهيكل التنظيمي والتوصيف 

.الوظيفي 

الفرص المتاحة 

وجود بند في الميزانية لتدريب وت هيل •

  .الموظفين

التنظيم اإلداري بالجامعة وفًقا لمعايير الجودة الشاملة : مثال 
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، وهكذا يقوم الفريق بعملية مراجعة وفحص كل المجاالت والغايات والمؤشرات التى تم تحديدها خالل الخطوات السابقة

من اتساقها مع وذلك بغية التأكد من تحقيقها، حيث تعتبر هذه الخطوة هي أشبه بعملية غربلة للخطوات السابقة والتأكد 

  اعاتها للبيئة الخارجية المحيطة بالجامعة.البيئة الداخلية للجامعة إضافة إلى مر

 تحليل الفجوات الخطوة الخامسة : القيام ب: 07 .7.5

الفريق باالنتقال إلى يقوم  ،البيئة الداخلية والخارجية للجامعةبعملية دراسة الواقع من خالل التحليل الفريق بعد قيام 

في  د مرة أخرى من المؤشرات الموضوعةتأكاللعملية إلى عملية تحليل الفجوات، وتهدف هذه اوهي  ،الخطوة التالية

 .لكل مؤشر وبين األهداف الموجودة في الخطةمن خالل مقارنة الوضع الحالي  الخطة،

لمجاالت واألهداف ثانية لبعملية غربلة النموذج يقوم حيث  "فايفر"نموذج وهذه الخطوة تعتبر من أهم مميزات 

حيث تهدف هذه الخطوة وهي تحليل الواقع، يمكن تحقيقه في أرض  كتابته في الخطة ما تمأن والمؤشرات والتأكد من 

، حيث يتم خالل هذه الموضوعة في الخطة والطموحاتللجامعة تصفير الفجوات ما بين الواقع الحالي  الفجوات إلى 

 (7رقم  )ملحق في الخطة االستراتيجية. إلى أهداف S.O.W.Tتحويل نتائج دراسة الواقع  المرحلة 

نموذج العمل االستراتيجي 

دراسة نقاط ال عف والقوة والفرص 

S.W.O.T(لكل مؤشر)والمخاطر 

تحليل الفجوات

 المجاالت
مؤشرات 

األداء 
 الغايات

الفجوات تحليل 

مقارنة بين الواقع الحالي لكل مؤشر وبين الطموح المكتوب في الخطة

 

 مثال : تحليل الفجوات

  .التعرف على حجم الفجوةمن  هذا الجدول الفجوة ، ويمكننا حجم تعرف على هي  الأول خطوة 
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 .بشكل دقيق يمكن تحديد النسبة المناسبة كمؤشر أداء للغاية المراد تحديد مؤشرها ذلك وعلى ضوء  

 األهدافدراسة الواقع 

من مواطن القوة  األستفادةأهداف القوة  مواطن

تدريبية يضع قسمي اإلدارة والحاسوب برامج •.من األقسام المتميزة قسم  اإلدارة والحاسوب•

.لموظفي الجامعة

ال عف  أهداف التغلب على مواطنمواطن ال عف 

. اإلدارية  العمل على إعداد دليل لإلجراءات •.إدارية عدم وجود دليل إجراءات •

المخاطر المتوقعة •

عدم موافقة وزارة التعليم العالي على اعتماد الهيكل  •

.الوظيفي التنظيمي والتوصيف 

المخاطر المتوقعة  أهداف التقليل•

مخاطبة الوزارة بضرورة اعتماد الهيكل التنظيمي •

والتوصيف الوظيفي 

الفرص المتاحة •

  .الموظفينوجود بند في الميزانية لتدريب وتأهيل  •

أهداف االستفادة من الفرص المتاحة •

إيفاد الموظفين المتميزين في دورات الداخلية  إلى •

دورات تدريبية خارجية 

         

  :حد االحتماالت التاليةأقرار بناء على اتخاذ مام فريق الخطة االستراتيجية أوبناء على التحليل السابق سيكون 

ا لكن ممكن  طموح  1-   ) أثبته. ( نجازهإجد 

  ) ارفعه (بسهولهنجازه إصغير جًدا وممكن  2- 

 .(اقلل ( واقعية وغير كبيرة والفجوة جًدا كبير  3-

 وهي مرحلة  ،"فايفر"من مراحل تطبيق نموذج  المرحلة الثانيةبعملية تحليل الفجوات سيكون الفريق قد أنهي بعد القيام 

، حيث من المفترض أن يكون الفريق خالل هذه المرحلة  المرحلة الثالثةوسيكون أمامه القيام ب نموذج العمل االستراتيجي

وأخيًرا  ،إضافة إلى تحديد األهداف أو الغايات االستراتيجية للجامعة ،اعمل التى ترغب الجامعة القيام بهالقد حدد مجاالت 
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، مطلوبةمؤشرات األداء، وربما ينبثق عن األهداف االستراتيجية أهداف فرعية يكون لها أيًضا مؤشرات أداء  دتحدي

، كما حديد تلك العناصرتسهيل هذه المرحلة ربما يقوم الفريق بإعداد جدول يتضمن العناصر السابقة ليسهل عملية تلو

 (3)ملحق رقم  ربما يتم إضافة مبادرة بحيث تضفي نوع من التحدي في تحقيق األهداف.

     :مثال : الجدول التالي يوضح آليات نموذج العمل االستراتيجي

65

                                     

•                      

                    

                          .   .     .  

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

                       

              –              

                  

                                

                            –             –               

                                     

                     –             

                       

            )          

                           

      

  كتاب جامعي   611قيام الجامعة بطباعة

     311                                     

                –              –                      –                    –                     -                  

         

                        –                  

                                           -                             -  

                             –                    

.إن هذه الخطة قابلة للتطوير والمراجعة الدورية      

      /               

تشجيع البحث العلمي في مجاالت المعرفة المتنوعة   /الغاية  

 

  )التنفيذ– الخطط البديلة – الخطط العملية   (الخطة التشغيليةالمرحلة الثالثة :   07.3

 خطة تفصيليةتشغيلية وهي عبرة عن الخطة االستراتيجية من خالل خطة تنفيذ يق خالل هذه المرحلة بعملية سيقوم الفر

يتم توزيع مؤشرات األداء سحيث ، الخطة االستراتيجية خالل عام مؤشراتتنفيذ ملية وهي أيًضا علتحقيق المؤشرات، 

 .ي بين آليات تنفيذ ذلك المؤشرفي جدول الموضوعة سابًقا 

، كما هو مبين في والتشغيليةوالخطة  اإلستراتيجية،توضيح ماهية الخطة التشغيلية سيتم وضع مقارنة ما بين الخطة ول

 :الجدول التالي

  

 الخطة التشغيلية الخطة االستراتيجية ر.م

 تركز على الحاضر تستشرف المستقبل 1

 خطة قصيرة المدى خطة طويلة المدى 2
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 تبحث في طرق التنفيذ القضايافي تحتاج إلى إعمال الفكر  3

 تنشغل في وضع حلول لمشاكل تقتحم مجاالت جديدة 4

 تفكر بتطوير العمل القديم تفكر بالجديد واإلبداع 5

 تدور في فلك اللوائح )عينها على الوسيلة( الهدف( تتسم بالفعالية )عينها على تحقيق 6

 سل اإلجراءاتالتركز على تسل التركيز على اختصار اإلجراءات 7

  

 هي :رئيسة، ووبشكل عام تنقسم هذه المرحلة إلى ثالث خطوات 

  .: الخطط العملية ىالخطوة األول12. 3.1

  .الخطوة الثانية : الخطط البديلة12 .3.2

 .الخطوة الثالثة : التنفيذ12 .3.3

 الخطط العملية  :  ىالخطوة األول :.3.012

 باإلجابةالخطوة هذه ، حيث يقوم فريق الخطة خالل تفصيلية لتحقيق المؤشراتويقصد بالخطط العملية هي الخطط ال

 : الموجودة في الجدول التاليعلى التساؤالت 

 التفسير التساؤل ر. م

 مسؤولية التنفيذ  ؟من  1

 آليات تنفيذ البرامج واألنشطة  ؟أين  2

 التكلفة التنفيذ ؟كم  3

 فيذ الفترة الزمنية المقررة للتن ؟متى 4

 مؤشرات النجاح ؟كيف 5

 

 (9)ملحق رقم  :يتم وضع المؤشرات في الجدول التاليستوضيح ذلك بشكل أكثر لو
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  بهيتم توزيع مؤشرات األداء في جدول األهداف فكل مؤشر يو ع في جدول خاص  

التفصيلية  البرام  واألنشطة 
آليات تنفيذ 

األنشطة

المسئول عن 

التنفيذ

الفت رة الزمنية
م  ؤشرات 

التكلفة  النجاح
بداية 

التنفيذ

نهاية 

التنفيذ

المجال 

الغاية 

: مؤشرات

 

 مثال 

مع حلول  9001ية التى يتم من خاللها تحقيق مؤشر حصول إدارة الجامعة على االيزو لمبوضع الخطط العيقوم الفريق 

     :هما المؤشر، كما هو مبين في الجدول التاليالتابع لالغاية وم، حيث يتم كتابة المجال 2021
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المراد تنفيذها خالل عام واحد في المثال السابق يتم التنسيق ما بين إدارات الجامعة والكليات على البرامج واألنشطة 

 م.2021مع حلول العام  9001التى ستؤدي إلى حصول إدارة الجامعة على االيزو و

 :مثال آخر

 :هو مبين في الجدول التاليكما م، 2021كتاب جامعي مع حلول العام  600المؤشر : طباعة  تحقيق

.الجدول ويتم كتابه األفكار واالقتراحات في هذا إدارات الجامعة والكليات ويتم توزيع الجداول على كل 

البحث العلمي : المجال 

تشجيع أعضاء هيئة  : الغاية

التدريس على نشر الكتب الجامعية

كتاب جامعي مع حلول عام  600قيام الجامعة بطباعة : المؤشرات 

2021

التفصيلية  البرام  واألنشطة 
آليات تنفيذ 

األنشطة
المسئول عن التنفيذ

الفت رة الزمنية
م  ؤشرات 

التكلفة  النجاح
بداية 

التنفيذ

نهاية 

التنفيذ

برام  توعوية برنام  من ال  4عدد عقد 

حول أهمية الكتاب الجامعي 

ور  عمل  ، 

محا رات 

توعوية ،

قررات من السيد وكيل 

برام  في   2يتم عدد الجامعة للشؤون العلمية 

كل فصل دراسي

تقارير الور  

والمحا رات 

ونتائ  استبانات 

التقييم 

ل .د    . 4

و ع أسس ومعايير محددة ومعلنة عن آليات 

تنفيذ الكتاب الجامعي 

قرار من وكيل الجامعة فريق عمل 

للشؤون العلمية 

2-2-

4 2 

  -4-

4 2 

وثيقة المعايير 
ل .د.   . 

و ع جائزة أف ل كتاب جامعي  لكل العلوم ، 

اإلنسانية والتطبيقية والطبية واألساسية 

قرار من وكيل الجامعة فريق عمل 

للشؤون العلمية

2-2-

4 2 

2- -

4 2 

وثيقة الجائزة 
ل .د    . 

نشر قوائم بالمو وعات المراد الكتابة فيها 
قرار من وكيل الجامعة فريق عمل 

.للشؤون العلمية

2-2-

4 2 

  -2-

4 2 

وثيقة بقوائم 

المو وعات 
ل .د    . 

كتب خالل كل سنة   قيام كل كلية بنشر عدد 
تعبئة نماذج تنفيذ 

الكتاب الجامعي

-2-2أع اء هيئة التدريس

4 2 

 2-24-

4 2 

طباعة ونشر عدد 

كتب   
2 .   

 

 القيام بالتالي :خالل هذه الخطوة كما يتوجب على فريق الخطة االستراتيجية 

  الكليات واإلدارات الرئيسة.جمع نماذج الخطط العملية من  .1

  كتوبة في الجداولدراسة االقتراحات واألفكار الم  .2

  ) التغيير ثمإذا لزم األمر التغيير  ( التنسيق بين األفكار واالقتراحات  .3

 (الخطة التشغيلية ( اختيار أفضل األفكار والممارسات ووضعها في خطة العمل  .4

 

 الخطة البديلةالخطوة الثانية : القيام بو ع : 12 .3.7

يق الخطة االستراتيجية بوضع الخطط البديلة، ويقصد بذلك االستعداد بعد االنتهاء من إعداد الخطط العملية يقوم فر

 التخاذ اإلجراءات العملية عندما تحدث ظروف حرجة أو طارئة تؤثر على الجامعة. 
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نموذج العمل االستراتيجي 

دراسة نقاط ال عف والقوة والفرص 

S.W.O.T(لكل مؤشر)والمخاطر 

تحليل الفجوات

الخطط العملية 

البديلة الخطط 

 المجاالت
مؤشرات 

األداء 
 الغايات

 الجامعة  ظروف حرجة تؤثر علىأي االستعداد التخاذ اإلجراءات العملية عندما تحدث 

 وضع المصفوفة التالية :ولتسهيل عملية وضع الخطط البديلة يتم 

 احتمال قوى وتأثير كبير. .1

 .بسيطاحتمال قوى وتأثير  .2

 ف وتأثير كبير.احتمال ضعي .3

 بسيط.وتأثير  ضعيفاحتمال  .4
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  :ة السابقةكيفية التعامل مع المصفوف

  . تحديد أهم المخاطر  .1

  .من ضمن الخطة الرئيسةيتوجب على الفريق أن يضعه نما إاالحتمال القوي وتأثيره كبير ال يعمل خطة بديلة   .2

 بديلة. خطة الفريق بوضع قوم يالتأثير القوي االحتمال الضعيف و  .3

  البسيط.والتأثير القوى لدى الفريق الوقت يمكنه عمل خطة بديلة لالحتمال كان إذا   .4

  .في التفكير بهأما االحتمال الضعيف والتأثير البسيط يجب على الفريق أن ال يضيع وقته   .5

 

 التنفيذ الخطوة الثالثة: آليات : 07 .3.3

الثالثة من مرحلة الهاء من وضع الخطط البديلة يقوم الفريق بوضع آليات التنفيذ، وهي الخطوة األخيرة من بعد االنت

اكتمال الخطة وتوزيعها على اإلدارات والكليات واإلعالن عن بداية العمل بالخطة وشرح وهي تعني الخطط التشغيلية، 

)ملحق فيما يتعلق بآليات التنفيذ  بها يمكن للجامعة االستعانة ، حيث يوجد عدد من النماذج الخطة اإلستراتجية بشكل عام

    (3رقم 
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لتخطيط للتخطيطا

ستعرا  القيما

الرؤية 

نموذج العمل االستراتيجي 

الرسالة 

دراسة نقاط ال عف والقوة والفرص 

S.W.O.T(لكل مؤشر)والمخاطر 

تحليل الفجوات

الخطط العملية 

البديلة الخطط 

التنفيذ  

 المجاالت
مؤشرات 

األداء 
 الغايات

اإلدارات على وتوزيعها اكتمال الخطة 

واإلعالن عن بداية العمل بالخطة والكليات 

وشرح الخطة اإلستراتجية بشكل عام

التنفيذ 

 

  

  :أثناء التنفيذ   ةالمسائل التى تواجه الجامع

  المقصود بعملية التنفيذ هو تنفيذ البنية الهيكلية.  

   د بالبنية هنا على الجامعة كي تنجح في تطبيق استراتجياتها أن تضع بنية هيكلية محددة لتطبيقها، والمقصو

من  ىالنموذج الذي ترتب بموجبه الجامعة كفايات العاملين لديها وأنشطتهم بحيث تستفيد إلى الحد األقص

  مهام معينة من أجل تحقيق األهداف والغايات. ألداءمواهبهم ومهاراتهم ضمن مجموعات منظمة 

  على الوجه األمثل. المناسبة من أجل تنفيذ الخطةالهيكلية على الجامعة اختيار البنية 

  وربما  ،إلغاء بعضهاربما يتم أو حتى  ، أقسامإدارات أو تنظيم وترتيب  يعادوربما  ،فقد البعض وظائفهميربما

يعمل بها األفراد داخل  التيساليب األتصبح بشكل بطيء، وربما بعضها  تلغيهندسة البرامج الدراسية أو  تعاد

 الجامعة مختلفة تماما. 
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 .(اعتبارات التطبيق– مراقبة البيئة الداخلية والخارجية   (الصورة الكبر رحلة الرابعة . الم07.4

  :إلى قسمين هما ة، حيث تنقسم هذه المرحل"فايفر"تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة األخيرة من مراحل تطبيق نموذج 

  .اعتبارات التطبيق:   ىاألولخطوة ال12. 4.1

 . مراقبة البيئة الداخلية والخارجية الخطوة الثانية : 12. 4.2 

 الخطوة األولي :  اعتبارات التطبيق 07 .4.0

البحث عن ومن قوانين وغيرها، التغيرات الخارجية بمتابعة ومالحظة يقوم فريق الخطة خالل هذه المرحلة 

 .على تطبيق الخطةتلك التغيرات  تجنب تأثيرالطرائق التى من خاللها تمكن الجامعة من 

إجراءات تتخذها الجامعة لوضع خططها الخاصة بتحديد موقعها موضع بأنها تطبيق الخطة تالي يمكن تعريف بال

 ، كما ي شير إلى كونه يشكل التنفيذ إما بتغيير رسالتها أو تغيير بيئتها أو تغيير مواردها وقدراتها وعملياتها الداخلية

 .تطبيق الخطة االستراتيجيةجسر طبيعيا قائما بين التطوير المؤسساتي للجامعة و

لتخطيط للتخطيطا

ستعرا  القيما

الرؤية 

نموذج العمل االستراتيجي 

الرسالة 

دراسة نقاط ال عف والقوة والفرص 

S.W.O.T(لكل مؤشر)والمخاطر 

تحليل الفجوات

الخطط العملية 

البديلة الخطط 

التنفيذ  

 المجاالت
مؤشرات 

األداء 
 الغايات

اعتبارات التطبيق 

التطبيقاعتبارات 

مالحظة القوانين والتغيرات الخارجية وكيف 

ت ثيرها على تطبيق الخطةتجنب  يمكن

 اإلستراتيجية
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  :آليات تطبيق الخطة

  :في الحقيقة توجد عدة آليات تسهم في فاعلية تطبيق الخطة أهمها

 .التطبيق من خالل المشاركة .1

  استخدام القوة في تطبيق الخطة االستراتيجية. .2

 استخدام األهداف وأبرز مؤشرات األداء لتحقيق التغيير اإلستراتيجي. .3

 ام المكافآت لتحقيق التغيير االستراتيجي.اعتماد نظ  .4

  استخدام أسلوب تطوير أعضاء هيئة التدريس والموظفين لتحقيق التغيير االستراتيجي. .5

 دور الثقافة في تحقيق التغيير االستراتيجي. .6

       ق    خال            .1

 ليد الجامعية والمشاركة تعني أن أهمية التخطيط في المجال األكاديمي يتم ضمن بيئة تشاركية تتماشي مع التقا

  .كل من يتأثر بهذه العملية منخرط أيًضا في عملية اتخاذ القرارات التى تؤدي إلى قرار نهائي

   في المجال األكاديمي نجد أن مصطلح الكلية أو الجامعة يتضمن روح الزمالة والجماعة كما يشير إلى بيئة

تحليلها ونشرها لهذا يخطر في بال المرء حين يتحدث عن التخطيط تعاونية إيجابية تولد فيها المعرفة ويجرى 

االستراتيجي ناهيك عن تطبيق الخطة االستراتيجية أن شيوع بيئة تشاركية أمر طبيعي وعادي لكن واقع الحال 

 ليس كذلك لسوء الحظ.

 عملية تخطيطية أو ي أن الجانب السلوكي لعملية التخطيط االستراتيجي هو الذي يفسر األسباب وراء نجاح إ

  فشلها.

 ن المشاركة في الجامعة هي التى تجعل عمليات تسيير األمور األكاديمية واإلدارية في الجامعة إوبشكل عام ف

  ناجحة.

            ق   ف  ت   ق        ال    ت    .      ق   .2

 .استخدام األهداف وأبرز مؤشرات األداء لتحقيق التغيير اإلستراتيجيالتطبيق ب .3

   يتطلب من كل مسؤول عن تطبيق الخطة أن يعلن أنها قد اكتملت وأنه ملتزم بالعمل على التوصل إلى األهداف

 التى رسمتها وحددتها الخطة.
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        نظ        فآ     ق ق    غ     ال    ت   .     ق    .4

 اعتقدوا أنهم سيستفيدون  تخطيط إذافراد المعنيين سيتجاوبون بطريقة أفضل مع عملية الألال بد من االقرار بأن ا

 مكاسب.الأن التغيير سيحقق  ىنمنها بمع

              ب ت                             ظ       ق ق    غ     ال    ت   .      ق   .5

 دور الثقافة في تحقيق التغيير االستراتيجي.التطبيق من خالل  .6

    ف      هم                ز          ،   ذ    ن ط       ص ف   ن ط    ص ف      ى     ه    ف     ثق ف   

 صف       ف       فع            ى    ث   ه    ف    ف  ج  ع                ثن       هم   ظ   هم،      م  قم 

     ن       ص ح  ق   فق          ثق           ثق ف            ؛     ش     الج تأث   ت  ي   ثق ف          

  .              غ   

 اعتبارات التطبيق:  مراعاتها عند مالحظات يجب 

   من مفاتيح نجاح الخطة االستراتيجية التأكد من أن المشاركين في وضع الميزانية منخرطون أيضا في عملية

 التخطيط االستراتيجي.

 تحديد المتطلبات الخاصة بالميزانية للبرنامج أو  عند وضع أى من البرامج أو األنشطة يتعين على الجامعة

وحين يشرع واضعو الميزانية في عملية التخطيط لها  ،النشاط الجديد وأن تحدد أولوية مناسبة لهذا البرنامج

 يمكن عندئذ أن يربطوا األولويات االستراتيجية مباشرة بصلب الميزانية.

 الذين يعارضون وفراد من داخل الجامعة ستراتيجية تتجسد في االخطة اال ة التى تعيق تطبيقيأن العقبة الرئيس

  التغيير.

  من المشكالت الرئيسة في معظم عمليات التخطيط االستراتيجي هي أن المعنيين في الجامعة كلها يخشون عملية

هل حيث سيطرح بعض األفراد تساؤالت مثل : ن نتائج الخطة مجهولة في األساس ) ألالتخطيط االستراتيجي 

ومن ثم  ريد القيام بها؟أسأفقد عملي بسبب ذلك؟ وهل ستزداد أعباء وظيفتي ؟ وهل سأجبر على القيام بأعمال ال 

 يجب مراعاة ذلك. 

  السبب في معظم المخاوف من التغيير هو االفتقار إلى المعلومات وهذه الحقيقة األساسية مع وجود تراكم من

عل االعتراض على التغيير أمرا مفهوما تماما، بالتالي يتعين على لسيئة على الصعيد التغيير يجاالتجارب 

  الجامعة أن تتدارسها لتسهيل تطبيق الخطة االستراتيجية الموضوعة.
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  أن المشكلة التى ربما تواجه الجامعة في عملية التطبيق تأتي من تاريخ طويل من عدم المشاركة في اتخاذ

ين اعتادوا التزام الصمت والتحفظ، وإذا نجح المسؤولون المعنيون في سلبي ا القرارات ، وهو ما يفرز أفرادً 

نهم يكسبون بهما عامال مهما للنجاح في إالسيطرة على هذه الحقائق السلوكية وفي التشجيع على المشاركة ف

 عمليتي التخطيط والتطبيق.

 أنهم ال يستطيعون تغيير كل شيء  من أبرز العوامل في التغيير االستراتيجي الناجح هو أن يدرك المعنيون بذلك

يشعر المرء بإغراء كبير  حيث ستراتيجية جيدة ،إالجهد المبذولين في إعداد خطة دفعة واحدة ونظرا للوقت و

 شياء كلها دفعة واحدة.أليدفعه إلى االعتقاد بأن في اإلمكان تغيير ا

  ن الخطة االستراتيجية ستحل أأن المخططين حين يدخلون في عملية التخطيط االستراتيجي وفي خلدهم

هذه المشكالت، فالمناص من بروز المشكالت طالما أن التخطيط  ىتهم كلها يكونون بذلك قد أوجدوا أولمشكال

 .مستقرةاالستراتيجي يتم في بيئة غير 

 الخطوة الثانية :  مراقبة البيئة الداخلية والخارجية. 07 .4.7 

عتبارات التطبيق القيام بمراقبة البيئة الداخلية والخارجية، فالخطة بكل محتوياتها سيقوم فريق الخطة بالتزامن مع خطوة ا

نما هي قابلة للتغيير بغية التطوير والتحسين ، حيث سيقوم الفريق بمتابعة المعلومات في مجاالت إجامدة قوالب  تليس

وكذلك األوضاع ، المنافسينى متابعة بعمل الجامعة مثل التعليم أو البحث العلمي، إضافة إلالعالقة  متنوعة ذات

 .االستفادة منها أو أخذ االحتياط منهاة في المجتمع، ومن ثم البحث عن آليات والسياسي ةاالجتماعي
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لتخطيط للتخطيطا

ستعرا  القيما

الرؤية 

نموذج العمل االستراتيجي 

الرسالة 

دراسة نقاط ال عف والقوة والفرص 

S.W.O.T(لكل مؤشر)والمخاطر 

تحليل الفجوات

الخطط العملية 

البديلة الخطط 

التنفيذ  

 المجاالت
مؤشرات 

األداء 
 الغايات

اعتبارات التطبيق 
مراقبة البيئة 

البيئةمراقبة 

 ت مثل المجاالمتابعة المعلومات في 

الو ع ، متابعة والمنافسين التعليم 

وكيف  ......والسياسي  االجتماعي

يمكن االستفادة منها أو أخذ االحتياط 

 منها

 للدليل  الوثائق المرجعية  03

    اآلتية:استند دليل تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية إلى الوثائق المرجعية 

  م2007، 1هيربيرت شيرمان، مكتبة العبيكات ط  -لتغيير، دانييل جميس راوليمن التخطيط إلى ا 

 بداع الخليجي، الكويت، قرطبة للنشر والتوزيع الرياض، السعودية، إلد. طارق سويدان، وزميله، كيف تكتب خطة استراتيجية، ا

 هـ.1425

 القادة. عدادإديمية كاأضمن دورات  م، محاضرة مصورة د2009طارق سويدان التخطيط االستراتيجي 

 2010-هـ1431خرون، دورة التخطيط االستراتيجي المدرسي، آد. جاسم مالك، و. 

  م.2017 -2012ستراتيجية لمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية إلالخطة ا  

 م2017 -2012ستراتيجية لجامعة سرت إلالخطة ا.  

  2030 - 2009ودملك سعالستراتيجية لجامعة إلالخطة ا 

  م، مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية. 2013تقرير الزيارات االستطالعية للجامعات الليبية 

  نموذج التخطيط اإلستراتيجيwww.morjeen.com 
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 لمالحقا
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 (0ملحق رقم )

 ميثاق المشرو  

     الخطة اإلستراتيجية لجامعةميثاق المشرو  

 

 

 رقم المشرو 
  

 للجامعةالخطة االستراتيجية   اسم المشرو 

  مدير المشرو 

أع اء فريق 
 المشرو 

 

    تاريخ  البدء

 

     التسلسل التاريخي للوثيقة

 

 بيان التغيير التاريخ معد الوثيقة ر.م
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 الموافقات

 التاريخ المسمى الوظيفي االسم ر.م

  رئيس الجامعة   0

  وزارة التعليم العالي   7
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 الصفحة المحتويات  ر.م

  وصف المشرو  0

  أهداف المشرو  7

  الفر يات 3

  نطاق المشرو  4

  قالعناصر المشمولة بالنطا 5

  يمكن توفيرها الحقا  –العناصر المستثناة من النطاق  6

    ارة المشرو منهجية إد 2

  متطلبات العمل 8

  ةالتقارير المطلوب 9

  المجازفات الرئيسة المحتملة 01

  الهيكل التنظيمي 00

  صالحيات ومسؤوليات الفريق األساسي للمشرو  07

  المختصرات و الرموز المستخدم 03

  الوثائق المرجعية والملحقات 04
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  جامعةلالخطة اإلستراتيجية لوصف المشرو  :  

 

تتناول المقدمة إجابات لماذا الخطة في الجامعة؟ كما يتم تناول قرار تكوين الفريق الصادر عن رئيس الجامعة، كما يتم 

 و ع قيم ورؤية ورسالة وأهداف الفريق الذي سيقوم ببناء الخطة اإلستراتيجية  

 

 المقدمة:

  

 القيم  : 

   

 الرؤية : 

  

 الرسالة  :

 

    أهداف المشرو  :

 

 

 

 الفر يات:
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 نطاق المشرو  :           

 العناصر المشمولة بالنطاق :  

 
 
 
 
 

 :يتكون المشرو  من  
 

 

 المجاالت

 

 نط                 اق العم            ل

  

  

  

  

 
 
 

 رها الحقا: يمكن توفي  – العناصر المستثناة من النطاق

 
  
 
 
 
 

 

 منهجية إدارة المشرو 

 سيتم إنجاز المشروع وفقاً للمنهجية التالية : 
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 متطلبات العمل 

 
 

 
 
 
 

 التقارير المطلوبة

 التكرار الزمني يوز  إلى التقرير

   

 

 المجازفات الرئيسة المحتملة  
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 الهيكل التنظيمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 ساسي للمشرو صالحيات ومسؤوليات الفريق األ

 الصالحيات والمسؤوليات األساسية المسمى الوظيفي بالمشرو  االسم ر.م

1    

2    

3    

4    

5    
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 الوثائق المرجعية والملحقات

رمز الوثيقة أو 
 الملحق

 اسم الوثيقة أو الملحق

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المختصرات و الرموز المستخدمة
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 (7ملحق رقم )

  ض         
 

           أ                        ئ ة ف       ع ؟        

                                                                                                                    
                                                                                                                    

                                                                                                                    
                                                                                                                   

                                                                                                                    
                                                                                                                    

                                                                                                                   
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    

                                                                                                                     
       ً              ك           أ             أ    إ      
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 (3ملحق رقم )

  ض     ؤ    
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 (4م )ملحق رق

 

 حدد أهم مجاالت الخطة االستراتيجية 

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

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

3. ............................................................................................................................. ......... 

4. ...................................................................................................................................... 

5. ...................................................................................................................................... 

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

 . ....................................................................................................................................... 
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 (5ملحق رقم )

 المؤشرات الغايات المجال
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 (6ملحق رقم )

 

 

 

 

 دراسة الواقع   
 مواطن القوة

 
 مواطن ال عف 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرص المخاطر 
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 (2)م ملحق رق

 األهداف  الواقع 
 مواطن القوة

 
 أهداف االستفادة من مواطن القوة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أهداف التغلب على مواطن ال عف مواطن ال عف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أهداف التقليل من المخاطر المتوقعة المخاطر المتوقعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الفرص المتاحة

 متاحةأهداف االستفادة من الفرص ال
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 (8ملحق رقم )

 

 

 

 

 التكلفة المالية    االطار الزمني  المبادرة 
 

 
 
 

2117 2118 2119 2121 2121  

 

 متطلبات ) الموافقات ( من تم استشارتهم بخصوص المبادرة  عالمهم بالمبادرة إمن تم 
 
 
 

تكون أن من األف ل  (مؤشرات األداء

  وية(على هيئة أرقام أو نسب مئ
 
 

1 
 
2 
 
3 
 

  اإلنجاز 
 
 

  األطراف المعنية 

  المسؤولية من اإلدارة العليا 

  المسؤول عن التنفيذ 

  مالحظة 

 

 

 

 

 

 المجال :  

 الغاية  :  
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 (9ملحق رقم )

 

 

 ر.م 

  

األنشطة والبرام  

 المطلوبة

آليات تنفيذ األنشطة 

 والبرام  

المسؤول عن 

 التنفيذ

 الفت رة الزمنية
م  ؤشرات 

 النجاح

 

 التكلفة  
 نهاية التنفيذ بداية التنفيذ

2  

  

  

 

 

4  

  

  

 

 

   

  

  

 

 

2  

  

  

 

 


