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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 2 -(

 االسرتاتيجية ةاخلط

 ملعهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب
 متهيد 

 م واعداد اخلطط التنفيذية هلا2017/2021انتهت اجلامعة من اعداد خطتها االسرتاتيجية األوىل بعد ان 
، كان من الالزم القيام هبذه اخلطوة، حيث يعترب اعداد خطط اسرتاتيجية على مستوى الكليات والعمادات واعتمادها

رتاتيجية االسرتاتيجي، كما ان اعداد اخلطط االسابجلامعة أحد املتطلبات اهلامة حنو تطوير اجلامعة ابستخدام التخطيط 
 اهليةة يصب يف مصلحة استيفاء معايري كذلك  ،للكليات والعمادات حيقق أحد مؤشرات اخلطة االسرتاتيجية للجامعة

ظرًا الن نضمان توافق وتكامل هذه اخلطط مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية، لالوطنية للتقومي واالعتماد االكادميي، و 
كة واملنطقة لعات اجلامعة هي املنوط هبا حتقيق رؤية اجلامعة ورسالتها والنهوض هبا حىت تنافس اجلامعات العريقة ابملمقطا

 العربية واإلقليمية.
 عامة: مالحظات

شارك يف إعداد اخلطة ممثلون عن األطراف املعنية )أعضاء هيةة تدريس/اداريني/ ممثلي جهات التوظيف واجملتمع  -أ
 املدين(.

ن خالل مرحلة اعداد اخلطة، واعتماد اخلطة م متتمت اعتماد وتوثيق مجيع مراحل العمل وكافة اإلجراءات اليت  -ب
 .اجملالس اإلدارية املختصة

 م.2017/2021مع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  املعهد روعي توافق وتكامل خطة -ت
على برامج وانشطة وإجراءات ومؤشرات اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  املعهدان حتتوي خطة  روعي -ث

 يف خطة اجلامعة. املعهدم، واليت ختص 2017/2021
 استيفاء معايري اهليةة الوطنية للتقومي واالعتماد يف مراحل إعداد اخلطة. روعي -ج
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 جدول احملتوايت
 الصفحة احملتوايت م

 4 مقدمة 1
 8 الرؤية والرسالة والقيم واالهداف  2
 12 منهجية اعداد اخلطة 3
 14 فريق اعداد اخلطة 4
 14 أدوات ومصادر مجع البياانت 5
 14 حتديد املستفيدون من املعهد 6
 SWOT 15التحليل الرابعي  7
 17 حتليل الفجوة 8
 18 حتديد األولوايت 9

 19 املوائمة مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية 10
 26 حتديد مصادر التمويل 11
 26  م 2021-2017اخلطة التنفيذية للمعهد  12
 26 خطة إدارة املخاطر 13
 26 آليات التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمرارية 14
 27 م 2021-2017: اخلطة التنفيذية  1ملحق  15
 31 خطة إدارة املخاطر: 2ملحق  16
 34 االداء: بطاقات مؤشرات 3ملحق 17
 47 هـ 1439-1438: اخلطة التنفيذية للمعهد 4ملحق  14
 51  آليات التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمراريةمناذج : 5ملحق  15
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 مقدمة  .1

، الربامج واخلدمات وبيهاعداد وبياانت منس هيكله التنظيمي، ،، قرار انشائهوبياانت تفصيلية عنه املعهد ونشأته)نبذه عن 
 (اقدمهياليت 

 النشأة:
نشأ معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب جبامعة اجلوف مبوجب املوافقة الكرمية من لدن 

ة السبعني سرئيس جملس الوزراء ، ورئيس جملس التعليم العايل يف اجلل  -حفظه هللا  -خادم احلرمني الشريفني 
 .12/70/1433رقم  حتت جمللس التعليم العايل

 التنظيمي:اهليكل 
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  "؟ماهية املعهدحنن "من 
معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب جبامعة اجلوف يُعد الواجهة التعاقدية ومركز األعمال  -

جلميع كليات اجلامعة وعماداهتا وإداراهتا لتقدمي اخلدمات البحثية واألكادميية واالستشارية والتدريبية 
 املختلفة.للقطاع العام واخلاص ومؤسسات اجملتمع 

ه والدراسات االستشارية والتدريب دائماً ابجتاه تطوير لوائح ونظم العمل وآلياتنعمل يف معهد البحوث  -
واسرتاتيجياته مبا ميكن اجلامعة من التوظيف األمثل إلمكاانهتا البشرية واملادية على طريق تبوء اجلامعة 

املة للمملكة شولتصبح عنصرًا فاعاًل يف التنمية ال األكادميية،مركزًا أكادمييًا متقدمًا على الساحة 
     هللا.العربية السعودية إبذن 
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  وخدماته؟ما جماالت عمل املعهد 
يعمل املعهد كبيت خربة يقدم خدماته لكافة قطاعات وفةات اجملتمع مبا يليب احتياجاهتم وحيقق  -

 ،(وهلذا الغرض أنشأ املعهد ضمن هيكله التنظيمي وحدة خاصة هي )وحدة مكاتب اخلربة أهدافهم،
 التايل:و على النح وخدماته،وطّور قواعد تنفيذية تفّصل كافة شؤون جماالت عمله 

 العلمية:الكراسي  .1
يعد الكرسي العلمي برانمج حبثي أو أكادميي يهدف إلثراء املعرفة اإلنسانية وتطوير الفكر وخدمة  -

ؤسسة أو شركة أو فرد أو مقضااي التنمية احمللية، مُمول عن طريق منحة نقدية دائمة أو مؤقتة يتربع هبا 
ويعني فيه أحد األساتذة املختصني املشهود هلم ابلتميز العلمي واخلربة والسمعة  اعتبارية،شخصية 

يعمل ضمن الربانمج فريق من الباحثني املؤهلني ذوي الكفاءة واخلربة يف جمال  العاملية.األكادميية 
 الربانمج. 

 واملالية،فنية تتناول خمتلف اجلوانب اإلدارية وال العلمية،لكراسي وقد طّور املعهد قواعد تنفيذية خاصة اب -
 اجلامعة.اعتمدت من قبل جملس 

 التعاقدية:البحوث  .2
يقدم معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب البحوث العلمية للجهات املستفيدة من  -

 ويسهم املعهد من خالل إمكاانت ،القطاعني العام واخلاص وفةات اجملتمع األخرى بنظام التعاقد
اجلامعة البشرية واملادية يف إجياد احللول املبتكرة ملختلف اجلهات خارج اجلامعة للتعاقد مع متخصصني 

 اجلهات.من أعضاء هيةة التدريس يف اجلامعة إلجراء الدراسات اليت حتتاجها تلك 
 االستشارات: .3

س يف يب اخلربات االستشارية ألعضاء هيةة التدرييتيح معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدر  -
ك وفق أسس تعاقدية هبدف دعم قدرة تل ،اجلامعة للقطاعني العام واخلاص وفةات اجملتمع األخرى

 القطاعات وتلبية احتياجاهتا.
  واألكادميي:اإلشراف التعليمي  .4
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يقدم معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب من خالل عضو أو جلنة من أعضاء هيةة  -
التدريس يف األقسام العلمية ذات العالقة جمموعة من اخلدمات األكادميية والتعليمية كاإلشراف على 

على  ادمييواإلشراف األك املناهج،وخدمات تصميم وتقييم وتطوير  التعليمية،التدريس والعمليات 
 الربامج.

 :التدريب .5
يقدم معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب خدمات التدريب من خالل العقود االستشارية  -

 .، وفق احتياج تلك اجلهاتللقطاعني العام واخلاص وفةات اجملتمع األخرى
اعتمدت  املالية،و ولقد طّور املعهد قواعد تنفيذية خاصة ابملعهد تتناول خمتلف اجلوانب اإلدارية والفنية  -

 من قبل جملس اجلامعة.
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 أعداد وبياانت إحصائية:
 عدد أعضاء هيةة التدريس ومن يف حكمهم: -

 الفةة
 الشطر

 اإلمجايل أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 3 1 1 1 الطالب
 
 اإلداريني:عدد  -

 العدد بشطر الطالب الوظيفة

 1 اخصائي تطوير اداري
 1 سكرتري

 1 مساعد اداري
 1 كاتب

 1 مستخدم
 5 االمجايل

 لعمادة:املوجودة اب وحداتلابقائمة  -
 العلمية الكراسيوحدة  .1
 مكاتب اخلربة  .2
 العقود االستشارية  .3
 التدريب  .4
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 والقيم واالهداف الرؤية والرسالة  .2
 الرؤيةأواًل: 

 املعرفةرايدة عاملية يف صنع 
  خالل:وميكن ترمجة الرؤية من 

أن يكون معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب جبامعة اجلوف بيت خربة وطين ذو مسعة عاملية يف 
 خارجياً.و جمال اخلدمات البحثية واالستشارية والتدريبية املتميزة اليت تتطلبها قطاعات اجملتمع داخلياً 

 : الرسالةاثنياً 
 تعزيز منظومة البحث العلمي واالستشارات والتدريب وصواًل إىل جمتمع املعرفة

 وميكن ترمجة الرسالة من خالل:
توظيف إمكاانت املعهد البشرية واملادية واملعرفية يف خدمة قطاع األعمال واجملتمع وإبراز دور اجلامعة وإمكاانهتا  

ة يف بناء شراكات فاعلة من أجل تقدمي خدمات حبثية واستشارية وتدريبية متميزة تسهم يف حتقيق التنمية املستدام
 وبناء الشراكات االسرتاتيجية.

 اثلثاً: القيم
 التالية:ينطلق معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب جبامعة اجلوف من القيم 

 املؤسسي.العمل  .1
 املهنية. .2
 االنتماء والوالء. .3
 املبادرة. .4
  املصداقية. .5
 األمانة. .6
 والتميز.اجلودة  .7
 .االلتزام .8
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 رابعاً: االهداف
 -عة ابعتباره جزء أصيل من نسيج اجلام - يسعى معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب جبامعة اجلوف

ية و التنفيذية االسرتاتيج، من خالل األهداف سالتها وقيمها وأهدافهاإىل املشاركة الفاعلة يف حتقيق رؤية اجلامعة ور 
 التالية :
و يتضمن اربع اهداف تنفيذية و  موارد اجلامعة املالية من البحث العلمي زايدة :(1األول ) االسرتاتيجي اهلدف

 هي:
 .تفعيل العقود االستشارية    1-1
 تفعيل الكراسي العلمية.   1-2
 تنمية الوقف اخلريي.     1-3
 تسويق األحباث التطبيقية.     1-4
ثالث اهداف  يتضمن اليات الشراكة وتعزيز دور اجلامعة يف بناء جمتمع املعرفة تفعيل:(2) الثاين االسرتاتيجي اهلدف

 تنفيذية و هي:
 ملعرفة.جمتمع اة مبا يتفق مع متطلبات التنمية و للجامع نشاط البحثي واالستشاريتوجيه ال      1 -2
 ية.اجملاالت التطبيقية والنظر  يفاالستشارات والتدريب حباث التعاقدية و تقدمي األتطوير و   2-2
 كافة اجملاالت.  يفاملدعمة العلمية  تطوير وزايدة الكراسي       2-3

يتضمن و  يف خدمة اجملتمع عهداملتفعيل الشراكات البحثية إلبراز دور توقيع و  :(3) الثالث االسرتاتيجي اهلدف
 :مخس اهداف تنفيذية و هي

 توثيق صالت اجلامعة مبؤسسات اجملتمع. 3-1
 قطاعات اجملتمع املختلفة مهنيا و إداراي. يفالعاملني  تنمية كفاءة 3-2
 اً خارجيو  ملختلف قطاعات اجملتمع داخلياً  االستشارية والتدريبيةتسويق خدمات اجلامعة  3-3
 ع.الدراسات املرتبطة بقضااي اجملتميف البحوث و اجلامعة للمسامهة  يفدعم الباحثني تشجيع و  3-4
 حتقيق التنمية املستدامة. يفاملسامهة  3-5
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 ويتضمن ثالث اهداف تنفيذية و هي: أدوات عملهولوائحه و عهد تطوير هيكلة امل: (4) الرابع االسرتاتيجي اهلدف
 تطوير القواعد التنفيذية للمعهد. 1 -4

 .دوات املختلفة للمعهدتطوير األ 2 -4
 إدارايً.و  املعهد مهنياً  منسويبتنمية  3 -4
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 :األداءاالستراتيجية و التنفيذية و مؤشرات  األهداف

 

  

 االهداف

 االستراتيجية

 ادا  ات األمؤشر االهداف التنفيذية
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العائد املايل من البحوث واالستشارات التعاقدية  1-1-1 تفعيل العقود االستشارية.   1-1
 %37.5مليون يف هناية اخلطة  15

مليون رايل  10العائد املايل من الكراسي العلمية   1-2-1 تفعيل الكراسي العلمية.   1-2
 %25يف هناية اخلطة 

مليون يف هناية 10العائد من الوقف العلمي  1-3-1 تنمية الوقف اخلريي.           1-3
 %25اخلطة 

عيل تسويق حبث واحد على األقل سنواي 1-4-1 تسويق األحباث التطبيقية.          1-4
تف
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ا واالستشاري للجامعة مبتوجيه النشاط البحثي         2-1
 يتفق مع متطلبات التنمية وجمتمع املعرفة.

نسبة املستشارين جلهات خارجية من أعضاء  2-1-1
 % 05هيةة التدريس 

 ة يفو االستشاريتطوير وتقدمي األحباث التعاقدية   2-2
 اجملاالت التطبيقية والنظرية.

عدد عقود الشراكة بني اجلامعة ومؤسسات  2-2-1
 %33.34اجملتمع سنواي 

ة يف كاف املدعمة العلمية و زايدة الكراسي تطوير       2-3
 اجملاالت.

عدد الكراسي العلمية املدعمة من جهات  2-3-1
 %20خارجية 
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مليون رايل 3العائد املايل من بيوت اخلربة  1-1-3 توثيق صالت اجلامعة مبؤسسات اجملتمع. 3-1

7.5 % 
 عدد الربامج التثقيفية اجملتمعية  املقدمة 1-2-3 تطوير كفاءة العاملني يف قطاعات اجملتمع املختلفة. 3-2

تسويق خدمات اجلامعة االستشارية والتدريبية  3-3
 ملختلف قطاعات اجملتمع داخلياً وخارجياً 

 مليون هناية اخلطة 2حاضنات االعمال   3-3-1

الباحثني يف اجلامعة للمسامهة يف تشجيع ودعم  3-4
 البحوث والدراسات املرتبطة بقضااي اجملتمع.

نسبة املستشارين جلهات خارجية من أعضاء  3-4-1
 % 05هيةة التدريس 

مليون هناية  2حاضنات االعمال   1-5-3 املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة. 3-5
 اخلطة

4-
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من اعمال و  %100تفعيل منازج قياسية  1-1-4 القواعد التنفيذية للمعهد.تطوير  4-1
 تطوير األدوات املختلفة للمعهد. 2-4 خدمات املعهد

 %80رضا املتدربني اليقل عن   1-3-4 تنمية منسويب املعهد مهنياً وإدارايً.       4-3
 عدد الربامج التثقيفية و التدريبية املقدمة 4-3-1
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 منهجية اعداد اخلطة .3
 .املعهدبرائسة عميد  املعهدتشكيل فريق عمل من منسويب  .1
 م.2021-2017االطالع على اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  .2
 استخدام دليل إعداد اخلطط املعد من قبل مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة .3
ابلربانمج الزمين إلعداد اخلطط للكليات والعمادات املعتمد من مكتب التخطيط االلتزام  .4

 االسرتاتيجي ابجلامعة
/ 12التدريب على استخدام منوذج إعداد اخلطط وكانت بتاريخ .  حضور الربانمج التدرييب االول .5

1 /1439 
خ . عن منهجيه إعداد الرؤية والرسالة والقيم واالهداف بتاري حضور الربانمج التدرييب الثاين وكان .6

19 /1 /1439 
رؤية ورسالة وقيم وأهداف اخلطة  يف ضوء املعهدإعادة صياغة رؤية ورسالة وقيم وأهداف  .7

 االسرتاتيجية للجامعة.
وخاصة  ملعهدامن أنشطة و خارجها الستطالع رأي املستفيدين مبجتمع اجلامعة  استبانةتصميم  .8

 وتفريغ النتائج وحتليل االستبياانت وإعداد التقرير. املعهدرؤية ورسالة وقيم وأهداف 
/ 1/ 26بتاريخ .  SWOTعن التحليل الرابعي  حضور الربانمج التدرييب الثالث وكان .9

1439 
 وحتديد الفجوة.(  (SWOTوفقا لنموذج التحليل الرابعي  للمعهدتشخيص الوضع احلايل  .10
 1439/ 2/ 3عن حتليل الفجوة بتاريخ .  الربانمج التدرييب الرابع كانحضور  .11
/ 2/ 16عن موائمة اخلطة مع خطة اجلامعة بتاريخ . حضور الربانمج التدرييب اخلامس كان .12

1439 
 واجلامعة. املعهداملوائمة بني رؤية ورسالة وقيم وأهداف  .13
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البحوث والدراسات االستشارية معهد اعتماد الرؤية والرسالة والقيم واألهداف من عميد  .14
 .التدريبو 
 .للمعهدحتديد األهداف االسرتاتيجية وربطها ابألهداف التنفيذية  .15
 1439/ 2/ 12عن حتديد االولوايت بتاريخ . سادس كانالحضور الربانمج التدرييب  .16
 حتديد األولوايت لألهداف التنفيذية وربطها ابألهداف االسرتاتيجية. .17
 املطلوبة لتنفيذ األهداف التنفيذية وحتديد مصادر التمويل.حتديد املشروعات  .18
 1439/ 2/ 24عن اخلطة التنفيذية بتاريخ . كان  السابعحضور الربانمج التدرييب  .19
 بناء اخلطة التنفيذية.حضور الربانمج التدرييب خاص ب .20
 حتديد مؤشرات األداء للمشروعات املطلوبة. .21
 .الدراسات االستشارية والتدريبو  معهد البحوثاعتماد اخلطة من ِقبل عميد  .22
 تسليم اخلطة ملكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة للمراجعة والتقييم بتاريخ ..... .23
استالم التقرير من ملكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة والعمل على إعداد التعديالت املطلوبة  .24

 م 2018-1-25بتاريخ 
يا االسرتاتيجي ابجلامعة العتمادها من اللجنة العلتسليم النسخة النهائية ملكتب التخطيط  .25

 التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة بتاريخ ........
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 فريق اعداد اخلطة .4
 إلعداد اخلطة على النحو التايل: )مرفق( ٌأصدر قرار بتشكيل فريق العمل

 الوظيفة االسم
 عميد املعهد ورئيس اللجنة                        د. حممد بن على الصاحل
 عضو اللجنة ا.د امحد حسن الغراب

 عضو اللجنة أ. تركي صاحل الراشد
  عضو اللجنة أ. عواد العنزي

 
 أدوات ومصادر مجع البياانت .5

 مت حتديد مصدرين للحصول على البياانت واملعلومات ومها:
 بياانت أولية: حيث مت احلصول عليها من خالل استطالعات رأي املستفيدين )االستباانت(.  .1
 بياانت اثنوية: وذلك من خالل:  .2

  السابقة املعهدبرؤية ورسالة وقيم وأهداف  ةاخلاص الواثئق إىلالرجوع. 
  االسرتاتيجية االوىل خطة اجلامعة إىلالرجوع. 
  ملنسويب العمادة واملستفيدين.اللقاءات واملقابالت وورش العمل 

 خدمات املعهدحتديد املستفيدون من  .6
 .املعهداملستفيدون من 

 منسويب العمادة  املستفيدون  الداخليون 
  املستفيدون اخلارجيون 

يةات القطاعات اإلدارية ابهلو  منظمات اجملتمع املدينالشركات وقطاع األعمال و و  منسويب اجلامعة 
 .رجال األعمال واملستثمرينو  مبجتمع اجلوفاحلكومية واألهلية 
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 SWOTالتحليل الرابعي  .7
الفرص قاط ن البيةة اخلارجية )اخلية )نقاط القوة والضعف( و البيةة الد يتناول التحليل البيةي كل من

العلمي، لبحث ي )ا، واليت ميكن ان تغطيف ضوء معايري اهليةة الوطنية للتقومي واالعتماد للمعهدوالتهديدات( 
 .(املشاركة اجملتمعية

البيةة 
 الداخلية

 نقاط القوة:
  على قدر عاٍل من اكادميية قيادة

 .االدارية الكفاءة واخلربة
  ار عدد من اللوائح املنظمة تطوير وإقر

 .للعمل
  العمل املستمر على ترسيخ ثقافة

 .ؤسسيالعمل اجلامعي امل
 بنية حتتية واعدة ومتطورة. 
  أمنوذجية لكليات جممعات أكادميية

 البنات.
 العلمية خلدمة اجملتمع. الكراسي 
  بشكل مضطرد يفتسارع سري العمل 

 واكتمال بناء عدد مناملدينة اجلامعية 
 الكليات والعمادات.

 موازنة مالية مستقرة. 
 جتهيزات متكاملة إىل حد كبري. 
 تقدمة ومتطورة ابضطرادتقنية م. 

 نقاط الصعف:
  لى عبعض أعضاء هيةة التدريس

 قدر متدٍن من الكفاءة.
  ضعف الكفاءة واملهنية يف بعض

ض بعالتخصصات ذات العالقة ب
 .األحباث واالستشارات الدقيقة

  ضعف العالقة بني اجلامعة و
 اجملتمع

  قلة مسامهة اجلامعة يف البحوث و
 الدراسات املرتبطة بقضااي اجملتمع

 ض ضعف األداء اإلداري لبع
 .واألكادمييةالقيادات اإلدارية 

  على قدر متدٍن بعض املوظفني
 الكفاءة.من 

 انعدام تسويق األحباث التطبيقية 
 . هياكل إدارية غري مفعلة 
  ضعف إدراك املفهوم احلقيقي

للجامعة من قبل عدد من منسويب 
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و عدم توجيه  اجلامعةومنسوابت 
حنو النشاط البحثى و االستشاري 

 .خلدمة اجملتمع
 ة أعضاء هية قلة االنتداابت خاصة

التدريس يف االعمال االستشارية 
 .خارج اجلامعة خلدمة اجملتمع

 تمعية التثقيفية  اجمل ضعف الربامج
 و تطوير قطاعات اجملتمع

البيةة 
 اخلارجية

 :الفرص
  إرٌث حضاري وثقايف هائل على

 .صعيد الوطن ومنطقة اجلوف حتديداً 
  قيادة حكيمة وداعمة على صعيد

التعليم العايل وإمارة الدولة ووزارة 
 منطقة اجلوف.

  وجود جامعة اجلوف يف منطقة بكر
 وواعدة إىل حد كبري.

  وجود عدد من املشاريع العمالقة
الواعدة يف مشال اململكة كـ "وعد 

مال" ومشاريع الزراعة الضخمة الش
ضمن مبا ي بسيطا مبنطقة اجلوفيف 

 .التنمية املستدامة يف اجملتمع

 التهديدات:
 القطاع اخلاص  تفعيل  ضعف

 و مشاركته يف اجلوفيف منطقة 
 .العقود االستشارية

  ضعف مفهوم اجلامعة ودورها
 تمع.اجملاحلقيقي لدى بعض أفراد 

  قلة الوعى لدى اجملتمع أبمهية دور
 الوقف العلمي اخلريى 

  الشراكات ضعف الوعي أبمهية
 ةياالستشار العقود و  يةالبحث

املتخصصة لدى عدد من 
مؤسسات القطاع العام يف منطقة 

 اجلوف.
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  اململكة حاجة قطاعات مشال
ملختلف اخلدمات البحثية 

 واالستشارية والتدريبية.
  قلة املؤسسات البحثية واالستشارية

ملكة. " املوالتدريبية املناظرة يف مشال 
  فرصة يف آن واحد "تعد هتديداً و 

  قلة املؤسسات البحثية
 واالستشارية والتدريبية املناظرة يف

"تعد هتديداً   اململكة.مشال 
 يف آن واحد"وفرصة 

 
 

 
 حتليل الفجوة )بني الوضع احلايل واالهداف االسرتاتيجية يف ضوء معايري االعتماد( .8

 الية:يف النقاط التلوضع املستهدف وميكن تلخيصها وضع احلايل وامت حتليل الفجوة يف ضوء حتديد ال
 تعزيز دور القيادات اجلامعية يف السعي جللب العديد من العقود االستشارية والكراسي والشراكات البحثية. -1
 .ملعهداب الالزمة لتحقيق نظام فعال للجودةواللوائح دعم وتفعيل اآلليات والنظم والنماذج القياسية  -2
ة ببعض وخاصة يف بعض التخصصات ذات العالق ملعهد ووحداتهاب واالدارية ندرة يف الكوادر البشرية االكادميية -3

 .األحباث واالستشارات الدقيقة
 و القواعد التنفيذية و تطوير اهليكل التنظيمى. دعم البنية التحتية -4
 .و حتقيق التنمية املستدامة تنشيط الشراكة البحثية واالستشارية لتنمية اجملتمع -5
 اجملتمع.استغالل الوقف العلمي لتنمية  -6
 نقل اخلربات االستشارية والتدريبية ايل مجيع حمافظات املنطقة الشمالية. -7
 عدم وجود قاعدة بياانت ابخلربات املتاحة ابجلامعة. -8
 قلة اخلربة اإلدارية ملنسويب املعهد من القيادات واالداريني. -9

 عدم مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية البشرية مبنطقة اجلوف. -10
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 البحث العلمي )البحوث التطبيقية( ابجملتمع. و تسويق ضعف يف ربط -11
 عدم وجود مزيد من الشراكات مع اجلامعات العاملية يف جمال البحوث البيةية. -12
 عدم انتشار ثقافة البحوث والعقود االستشارية يف مشال اململكة. -13
 ضعف برامج التثقيف اجملتمعي  -14

 (واإلمكاانت املتاحة التحليل الرابعييف ضوء )لألهداف التنفيذية حتديد األولوايت  .9
 تطوير القواعد التنفيذية للمعهد. .1
 املعهد مهنياً وإدارايً. منسويبتنمية  .2
 .العلمية الكراسيتفعيل  .3
 كافة اجملاالت.  يف املدعمة العلمية الكراسي و زايدة تطوير .4
 قطاعات اجملتمع املختلفة. يفتطوير كفاءة العاملني  .5
 النظرية.اجملاالت التطبيقية و  يفية التعاقدية واالستشار األحباث وتقدمي تطوير  .6
 .دوات املختلفة للمعهدتطوير األ .7
 املعرفة. جمتمعة مبا يتفق مع متطلبات التنمية و للجامع االستشاريو  البحثيشاط نتوجيه ال .8
 حتقيق التنمية املستدامة. يفاملسامهة  .9

 .تنمية الوقف اخلريي .10
 اً واالستشارية والتدريبية ملختلف قطاعات اجملتمع داخلياً وخارجيتسويق خدمات اجلامعة البحثية  .11
 تسويق األحباث التطبيقية. .12
 .تمعالدراسات املرتبطة بقضااي اجمليف البحوث و اجلامعة للمسامهة  يفدعم الباحثني تشجيع و  .13
 .توثيق صالت اجلامعة مبؤسسات اجملتمع .14
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 املوائمة مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية .10
 واجلامعة من خالل: املعهديتم اجراء موائمة بني خطة 

 املعهد اجلامعة العنصر

 الرؤية

أن تصبح جامعة اجلوف صرحًا علمياً 
 مرموقاً:

حمفزًا لإلبداع يف التعليم والبحث  -1
 العلمي

تضم كوادر وكفاءات علمية وحبثية  -2
 عاملية

 متتلك مراكز أحباث عالية اجلودة -3
اعية يف الزر تسهم يف رفع اإلنتاجية  -4

 منطقة اجلوف
للوصول إىل منتجات صناعية  -5

 وغذائية وطبية
 لديها برامج نوعية -6
 خترج قيادات جمتمعية مؤهله -7
 موائمة الحتياجات سوق العمل -8

  رايدة عاملية يف صنع املعرفة
  خالل:وميكن ترمجة الرؤية من 

أن يكون معهد البحوث والدراسات االستشارية 
عة يت خربة وطين ذو مسوالتدريب جبامعة اجلوف ب

عاملية يف جمال اخلدمات البحثية واالستشارية 
ع والتدريبية املتميزة اليت تتطلبها قطاعات اجملتم

 داخلياً وخارجياً.
 

ل من خال تتوافق الرؤية مع رؤية جامعة اجلوف
تقدميم خدمات حبثية و استشارية متميزة و كذلك 

 املسامهة يف تدريب قيادات جمتمعية مؤهلة

 الرسالة
تقدمي خمرجات علمية وحبثية متميزة 

 لتنمية اجملتمع

تعزيز منظومة البحث العلمي واالستشارات 
 والتدريب وصواًل إىل جمتمع املعرفة

 خالل:وميكن ترمجة الرسالة من 
توظيف إمكاانت املعهد البشرية واملادية واملعرفية  

يف خدمة قطاع األعمال واجملتمع وإبراز دور 
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وإمكاانهتا يف بناء شراكات فاعلة من أجل اجلامعة 
تقدمي خدمات حبثية واستشارية وتدريبية متميزة 
تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة وبناء الشراكات 

  االسرتاتيجية.
يث من ح الة املعهد مع رسالة اجلامعة رس تتواءم 

املشاركة يف تقدمي خمرجات حبثية متميزة لتنمية 
 اجملتمع.

 القيم

 ترسيخ القيم اإلسالمية .1
املسؤولية اجملتمعية والتنمية  .2

 املستدامة
 الرايدة والتميز .3
 األصالة واإلبداع .4
 العمل بروح الفريق .5
 العمل املؤسسي واإلنتاجية .6

 املؤسسي.. العمل 1
 املهنية. .2
 والوالء.االنتماء  .3
 املبادرة. .4
  املصداقية. .5
 األمانة. .6
 والتميز.اجلودة  .7
 ام.االلتز  .8

تتوافق قيم املعهد مع قيم اجلامعة حيث يوجد عدد 
من القيم تتوافق مع ترسيخ القيم اإلسالمية  
كااللتزام و األمانة و املصداقية و اجلودة و التميز  
كما تتفق قيم العمل املؤسسى ابملعهد مع قيم 

  العمل املؤسسى بقيم اجلامعة
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 األهداف

ردم الفجوة بني  6-1-هـ 
االعتمادات املالية 

واحتياجات ومتطلبات 
 اجلامعة

موارد  زايدة(: 1اهلدف االسرتاتيجي األول )
اجلامعة املالية من البحث العلمي و يتضمن اربع 

 اهداف تنفيذية و هي:
 تفعيل العقود االستشارية.      1-1
 تفعيل الكراسي العلمية.        1-2
 تنمية الوقف اخلريي.     1-3

 تسويق األحباث التطبيقية.      1-4
 
توقيع وتفعيل  3-4-هـ 

عقد شراكة جمتمعية واحد 
على األقل يف كل عام مبا 

حيقق رؤية ورسالة اجلامعة و 
 مبا خيدم اجملتمع.

 
 

اليات  تفعيل(: 2اهلدف االسرتاتيجي الثاين )
الشراكة وتعزيز دور اجلامعة يف بناء جمتمع املعرفة 

 يتضمن ثالث اهداف تنفيذية و هي:
توجيه النشاط البحثي      2-1

واالستشاري للجامعة مبا يتفق مع 
 متطلبات التنمية وجمتمع املعرفة.

تطوير وتقدمي األحباث التعاقدية   2-2
واالستشارات والتدريب يف 

 نظرية.اجملاالت التطبيقية وال
 الكراسي العلمية و زايدة  تطوير 2-3

 يف كافة اجملاالت.املدعمة 
توقيع وتفعيل  1-3 -هـ 

 لىع ةواحدحبثية ة عقد شراك
 األقل يف كل فصل دراسي 

تفعيل توقيع و (: 3اهلدف االسرتاتيجي الثالث )
الشراكات البحثية إلبراز دور املعهد يف خدمة 
 اجملتمع ويتضمن مخس اهداف تنفيذية و هي:
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يتوافق مع احتياجات ومبا 
 اجملتمع

 
 

تشجيع أعضاء  6 -4 -هـ 
 واملوظفني علىالتدريس  هيةة

 املشاركة يف األنشطة اجملتمعية

توثيق صالت اجلامعة مبؤسسات  3-1
 اجملتمع.

كفاءة العاملني يف قطاعات   تنمية  3-2
 .مهنيا و اداراي اجملتمع املختلفة

 ةتسويق خدمات اجلامعة واالستشاري 3-3
ملختلف قطاعات اجملتمع داخلياً 

 وخارجياً 
تشجيع ودعم الباحثني يف اجلامعة  3-4

للمسامهة يف البحوث والدراسات 
 املرتبطة بقضااي اجملتمع.

 املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة. 3-5
داف على املستوى االسرتاتيجي او حىت على املستوى األه واجلامعة سواءيوجد توافق بني اهداف املعهد 

 حتقيقها  اجلامعة ويعمل علىاإلجرائية مجيعها متوافقة مع اهداف 

 املؤشرات

العائد املايل من  1-6-5
البحوث واالستشارات 

مليون يف  15التعاقدية 
 %37.5هناية اخلطة 

العائد املايل من البحوث  1-2-1
مليون  15واالستشارات التعاقدية 

 %37.5يف هناية اخلطة 

العائد من الوقف  1-6-6
مليون يف هناية  10العلمي 
 %25اخلطة 

مليون  10العائد من الوقف العلمي  1-3-2
 %25يف هناية اخلطة 
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العائد املايل من  1-6-7
مليون  10الكراسي العلمية 

 %25رايل يف هناية اخلطة 

 10العائد املايل من الكراسي العلمية   1-2-1
 %25هناية اخلطة  مليون رايل يف

العائد املايل من  1-6-8
مليون  3بيوت اخلربة 

 % 7.5رايل 

مليون  3العائد املايل من بيوت اخلربة  3-5-2
 % 7.5رايل 

 3حاضنات االعمال   1-6-9
 مليون هناية اخلطة

مليون هناية  3حاضنات االعمال  3-5-1
 اخلطة 

عدد الكراسي  3-1-3
العلمية املدعمة من 

 %20جهات خارجية 

العلمية املدعمة من عدد الكراسي  2-3-2
 %20جهات خارجية 

عدد عقود الشراكة  4-3-2
بني اجلامعة ومؤسسات 

 %33.34اجملتمع سنواي 

امعة عدد عقود الشراكة بني اجل 2-2-2
 %15ومؤسسات اجملتمع سنواي 

نسبة  4-6-4
املستشارين 

جلهات خارجية 
من أعضاء هيةة 

التدريس 
50 % 

نسبة املستشارين جلهات خارجية من  2-1-2
 % 50أعضاء هيةة التدريس 

 مؤشرات مع اجلامعة  8يوجد توئم مباشر يف 
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 املشروعات

تنمية املوارد املالية من البحث  -1
 العلمي 

 تنمية املوارد املالية من البحث العلمي  -1

 الشراكات البحثية -2 الشراكات البحثية -2
 اليات الشراكة  -3 اليات الشراكة  -3
 العقود االستشارية -4 ابجلامعة العقود االستشارية -4

 يوجد توافق  األربع مشروعات اخلاصة ابملعهد مع األربع مشروعات ابخلطة االسرتاتيجية للجامعة
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 حتديد مصادر التمويل )أساسية واحتياطية(
 :أساسية 

  ميزانية  من خالل التدريبوالدراسات االستشارية و معهد البحوث امليزانية اخلاصة بعمادة
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 :احتياطية 
  العلمية يف الشراكات البحثية  الكراسيزايدة عدد 
  ريىاخلالوقف 
  العقود االستشارية 
 التوسع يف انشاء بيوت اخلربة 

 اخلطة التنفيذية .11
للعام  فصيليةت تنفيذيةكما مت اعداد خطة   (.مرفق)مكتملة األركان مت اعداد خطة تنفيذية جمملة ملدة مخس سنوات 

 (.4، 1)ملحق  مت ارفاقها يف ملف منفصل عن ملف اخلطة االسرتاتيجيةهـ 1439
 خطة إدارة املخاطر  .12

مت اعداد خطة إلدارة املخاطر املتوقعة من خالل حتديد الصعوابت والتحدايت اليت ميكن ان تعوق اخلطة وتنفيذها وطرق 
 (2)ملحق  لب عليهاالتغ

  آليات التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمرارية .13
 ي كالتايل:عة التنفيذ واستمرارية العمل هبا وهآليات تقييم نتائج اخلطة وخمرجاهتا، ومتابمت وضع عدد من 

  رتونية( وتوقيتها وما الك –ميدانية  –منوذج متابعة اخلطة التنفيذية والذي حيدد آلية املتابعة )مكتبية
ملحق ) ونسبة إجنازه وما مل يتم ومربرات عدم إجنازه وتنفيذه واخرياً اإلجراءات التصحيحية املناسبةمت 
5). 
 .مناقشة نتائج تقارير املتابعة مبجلس املعهد العتماد اإلجراءات التصحيحية املُتخذة وتفعليها  
  توفري الدعم املايل املناسب الستمرار أنشطة اخلطة وضمان عدم تعطلها. علىالعمل 
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 خطة إدارة املخاطر                                     
مت اعداد خطة إلدارة املخاطر املتوقعة من خالل حتديد الصعوابت والتحدايت اليت ميكن ان تعوق اخلطة وتنفيذها وطرق 

 )ملحق( عليها.التغلب 
 (1بطاقة إدارة  املخاطر )

 نوع اخلطر: مايل واستثماري
 اسم اخلطر: عدم التمكن من احلصول على كراسي علمية جديدة

 وصف اخلطر احملتمل: 
 .اخنفاض ميزانية املعهد 
  اخنفاض ربط البحث العلمي املقدم خلدمة

 اجملتمع.
  ضعف تنفيذ أنشطة املعهد من تدريب وورش

ومؤمترات وندوات وغريها من األنشطة عمل 
 مما يؤثر ذلك على تصنيف اجلامعة عاملياً.

 جهة وموقع حدوث اخلطر: جامعة اجلوف
اجلهة املسؤولة عن معاجلة واهناء 

 اخلطر
جامعة 
 اجلوف

   التحويلة

 عناصر الوقاية من اخلطر:
  البحث عن مصادر متويل بديلة ابستهداف

وهيةات اعتبارية  وجذب مشاركة رجال اعمال
وقطاع خاص ومنظمات جمتمع مدين لعمل 

 شراكات مع اجلامعة.
 .تشجيع االحباث املمولة من جهات خارجية 
  تقدم االستشارات املدفوعة للجهات

 اخلارجية.
 .التوسع يف انشاء بيوت اخلربة 

 درجة ومستوى اخلطورة:
 عايل جدا

 √عايل                                     
 متوسط                                 

 منخفض 
 اندر 

 أتثري اخلطر حال وقوعه: اجلهة املسؤولة عن اجراءات منع اخلطر:
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 29من  - 28 -صفحة 

 

وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، 
 معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب.

 √عايل جدا                              
 عايل 

 متوسط                                 
 منخفض 
 اندر 

 
 

 (2بطاقة إدارة  املخاطر )
 نوع اخلطر: مايل واستثماري

 اسم اخلطر: نقص الدعم احلكومي )اخنفاض ميزانية اجلامعة(
 وصف اخلطر احملتمل: 

  اخنفاض ايرادات الدولة بسبب اخنفاض اسعار
 البرتول أو أسباب أخرى.

  الصرف جلامعات أخرى منافسة توجيه
 تستقطب الدعم احلكومي.

 جهة وموقع حدوث اخلطر: ادارة اجلامعة
اجلهة املسؤولة عن معاجلة واهناء 

 اخلطر
وكالة 

اجلامعة 
للدراسات 

العليا 
والبحث 
العلمي، 

معهد 
البحوث 

والدراسات 
االستشارية 

 والتدريب
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 2024 التحويلة
 عناصر الوقاية من اخلطر:

  البحث عن مصادر متويل غري حكومية من
 ذلك برامج اكادميية او تدريبة مدفوعة برسوم.

  مجع التربعات من اهليةات املعتربة او من ارابب
 االعمال ومن اخلرجيني.

 .تشجيع االحباث املمولة من جهات خارجية 
  تقدم االستشارات املدفوعة للجهات

 اخلارجية.

 درجة ومستوى اخلطورة:
 عايل جدا

 عايل 
 √متوسط                                 

 منخفض 
 اندر 

 اجلهة املسؤولة عن اجراءات منع اخلطر:
جامعة اجلوف، وكالة اجلامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي.

 أتثري اخلطر حال وقوعه:
 عايل جدا                              
  √عايل                                    
 متوسط                                 

 منخفض 
 اندر 

 
 


