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كلمة معالي مدير الجامعة :
يمثــل التخطيــط االســتراتيجي حجــر الزاويــة للتطويــر وتحقيــق األهــداف 

والطموحــات، لذلــك بــادرت الجامعــة إلــى وضــع خطتهــا االســتراتيجية األولــى 

كــي تكــون متوافقــة مــع برنامــج التحــول الوطنــي، ومتســقة مــع رؤيــة 

اململكــة ٢٠٣٠، التــي تبنــي كثيــًرا مــن اآلمــال ىلع الجامعــات وتعــّول عليهــا 

ــة  ــو تهيئ ــادة، نح ــا للقي ــداف العلي ــق األه ــل يف تحقي ــة دوٍر فاع يف ممارس

ــوس  ــة البكالوري ــج لطلب ــات والبرام ــف التخصص ــات يف مختل ــات الجامع مخرج

ــا.  ــات العلي والدراس

ــى إعــداد خطــة  ــر مــن الجهــود داخــل الجامعــة للوصــول إل ــت الكثي لقــد ُبذل

ــا. واآلن وبعــد  ــا جميًع ــا وتطلعاتن ــى تحقيــق طموحاتن اســتراتيجية ترتقــي إل

االنتهــاء مــن إعــداد الخطــة االســتراتيجية األولى لجامعــة الجــوف 144٢/14٣8هـ، 

ــة  ــة الطموح ــذه الخط ــات ه ــذ مخرج ــل يف تنفي ــر يتمث ــدي األكب ــإن التح ف

ــس  ــال الخم ــة خ ــات الجامع ــن قطاع ــة بي ــورة تكاملي ــا بص ــق أهدافه وتحقي

ــإذن اهلل. ــة ب ســنوات القادم

واهلَل نســأُل أن يحقــق الطموحــات يف ظــل القيــادة الراشــدة لخــادم الحرميــن 

الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي العهــد وحكومتنــا املباركــة.

واهلل من وراء القصد  

مدير جامعة الجوف
 أ.د/ إسماعيل بن محمد البشري
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مقدمـــة :

ــد النتائــج واألهــداف املــراد  ــر التخطيــط االســتراتيجي هــو أحــد األســاليب لتحدي يعتب
تحقيقهــا باملؤسســة خــال فتــرة زمنيــة معينــة، مــن خــال اســتثمار كافــة اإلمكانــات 
واملــوارد املتاحــة، ووفــق أولويــات تضمــن االســتخدام األمثــل لتلــك املــوارد، وبمــا يحقق 
أىلع عائــد منهــا، مــن خــال معرفــة ظــروف الجامعــة وإمكاناتهــا الذاتيــة مــن ناحيــة، 

والعوامــل الخارجيــة فــى البيئــة املحيطــة بهــا مــن جهــة أخــرى. 
ويجــب ان يتــم إعــداد الخطــة بإســتخدام األســاليب العلميــة، واالســتفادة قــدر اإلمــكان 
مــن املعلومــات والبيانــات واإلمكانــات املتاحــة، وذلــك للوصــول إلــى درجــة عاليــة مــن 

الكفــاءة والفاعليــة خــال املراحــل التــي تمــر بهــا.
ــة  ــة والواقعي ــة باملرون ــم الخط ــتراتيجي أن تتس ــط االس ــص التخطي ــم خصائ ــن أه وم
والطمــوح بمــا يلبــي احتياجــات الجامعــة لتطويــر عملياتهــا الداخليــة الضرورية لتحســين 
ــدم  ــا يخ ــا بم ــز إنتاجيته ــي وتعزي ــث العلم ــة البح ــر منظوم ــا، وتطوي ــودة مخرجاته ج
ــز  ــع مواردهــا واالســتغال األمثــل لهــا، ســعيا لتحقيــق الجــودة والتمي املجتمــع، وتنوي
ــة  ــة للجامع ــة اإليجابي ــورة الذهني ــن الص ــزز م ــا يع ــة وبم ــي للجامع يف األداء املؤسس

لــدى املجتمــع. 
ــا منهــا  لقــد وضعــت جامعــة الجــوف الخطــة االســتراتيجية ىلع رأس أولوياتهــا، إيماًن

ــذي نصبــو إليــه جميعــا. بــدوره وأهميتــه يف تحقيــق النجــاح ال

واهلل ولي التوفيق،
وكيل الجامعة للتطوير والجودة

د. أسامة بن حسن عارف
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الهيكل التنظيمي للجامعة

مجلس الجامعة

مديـر الجامعة

المستشارون

اللجنة العليا
للحوكمة

وكيـل الجامعة للطالباتوكيـل الجامعة وكيل الجامعة للدرسات العليا
والبحث العلمــي

مكتب الوكيلمكتب الوكيل
مكتب الوكيل

المجلس العلميامانة مجلس الجامعة

امانة اللجان الدائمةعمادة شئون الطالب

عمادة الدراسات العليــاادارة التخطيط والميزانية

عمادة شؤون المكتباتادارة المنشأت الطبية

معهد البحوث واالشاراتادارة تطبيقات الحوكمة

ادارة االبتعاثادارة الخدمات

ادارة التشغيل والصيانة

عمادة خدمة المجتمع والتعليم 
المستمر

عمادة البحث العلمي

ادارة فرع الجامعة بالقريات 
وطبرجل

ادارة العالقات الخارجية
والتعاون الدولي

ادارة المؤتمرات والندوات

مجمع كليات البنات
سكاكا

مجمع كليات البنات
القريات

عمادة شؤون اعضاء هيئة 
التدريس والموظفين

ادارة المشــاريع الهندسيــة

مجمع كليات البنات
طبرجل

ادارة المتــابعةالمراقب المالي
ادارة المراجعة

الداخلية
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الهيكل التنظيمي للجامعة

مجلس الجامعة

مديـر الجامعة

المشرف على
 مكتب المدير العام

مكتب دعم المشروعات
االستراتيجية بالرياض

مديـر مكتب
مديـر الجامعة

وكيـل الجامعة للجودة 
والتطوير

وكيـل الجامعة للشؤون
 التعليمية

مكتب الوكيل

مكتب الوكيل

كلية التربية

كلية التمريض

كلية الصيدلة

كلية طب االسنان

كلية العمارة والتخطيط

كلية الطب

كلية الهندسة

كلية المجتمع بالقرياتكلية المجتمع بسكاكا

كلية المجتمع بطبرجل

عمادة القبول والتسجيل

كلية العلوم واالداب 
بالقريات

كلية العلوم واالداب 
بطبرجل

كلية العلوم االدارية 
واالنسانية

كلية علوم الحاسب
والمعلومات

وحدة المواد الكيماوية
والمشعة

كلية العلوم

عمادة السنة التحضيرية

كلية الشريعة والقانون

كلية العلوم الطبية التطبيقية
بسكاكا

كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالقريات

عمادة الجودة 
واالعتماد االكاديمي

االدارة العامة لتقنية المعلومات
والمشاريع التقنية

االدارة العامة للشؤون االدارية
والمــالية

مركز االرشاد 
االكاديمي والطربي

عمادة التعلم االلكتروني 
والتعليم عن بعد

االدارة القانويةادارة المتــابعة
ادارة العالقات 
العامة واالعالم
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الهدف من الخطة :

1( نشـــــر ثقـــــافة الجـــــــودة والتميـــــز فـــي األداء من أجـــــل تحسيـــــن بيئــة العمــــل بجــــــامعة الجـــــوف. 

2( مشاركة كافة أنشطة الجامعة وتوجيهها نحو تحقيق رضا المعنيين من داخل الجامعة وخارجها.

3( المساهمة في التنمية المستــــدامة وتنميـــــة المجتـــــمع عن طريق تفعيـــل المراكــــز والوحــــــدات 

ذات الطابع الخاص وتسويق خدمات الجامعة.

4( تحديد الفرص المتاحة والتهديدات المحتـــملة وتحليـــلهـــما. 

5( إحداث التغيير المطلوب في االتجاه االستراتيجى للجامعة.

6( التوصيــف والتقييــم المنهجــي لبيئــة عمــل جامعــة الجــوف ووضــع اســتراتيجيات التعامــل الفعــال 

معــه.

7( تحديد  مسار العمل وتوجيهه في جامعة الجوف.

8( تطوير إمكانيات جامعة الجوف للتعرف عليها وتحليــــل الفرص والقيـــــود والتهــــديدات وتقـــويمها

 ووضع سبل التعامل الفعال معها. 

9( التـــأكد مــن تحقيــق التـــــــرابط بيــن رســالة جامعــة الجــوف وأهدافهــا ومــا يتــم وضعــه مــن سياســات 

عمــــل

 وقواعد وأنظمة .    

10( التــــــأكد من ربـــط األهــــداف االستراتيجية بطمــوحات المتعــــــاملين مع جــــــامعة الجــــــوف والفئــــــــات

 المستهدفة وأهدافهما.

11( توجيــــــــه المــــــــوارد واإلمكــــانيــــــات واستخـــــدامهما االستخـــــدام األمثـــــل.

12( توفير المرونة لدى جامعة الجوف للتكيف مع المتغيرات غير المتوقعة.

تهدف الخطة إلى:
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مرتكزات الخطـــة

تعتمد الخطة في بنائها على عدد من المرتكزات، أهمها:

: المرتكزات التقنية :
ً
أوال

التي تعتمد على
.SWOT 1- تطبيق منهجية التحليل البيئي الرباعي

.Balanced Score Card 2- تطبيق منهجية بطاقة األداء المتوازن

الرؤية المستقبلية

النمو والتطوير

العمليات التشغيلية

رضاء العمالء

العائد المحقق
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 أهمية تطبيق منهجية بطاقة األداء المتوازن.

 أهمية تطبيق منهجية بطاقة األداء المتوازن.

توفير اسلوب قياس
متميز يساعد الجامعة

على قياس ادائها
االستراتيجي

تركـز على االبعاد
الماليـة والغير مالية
الداخليـة والخارجيـة

تهتم بمجاالت النمو 
والتطوير في الموارد 

البشـرية والتقنية والبنية 
التحتية

اهميـة بطاقة 
االداء المتوازن 

: اتباع »األسلوب التشاركي«
ً
ثانيا

: المرتكزات المرجعية:
ً
ثالثا

الــذي يقــوم علــى مشــاركة أهــم المعنييــن والمســتفيدين والمؤثريــن علــى أعمــال الجامعــة فــي إعــداد الخطــة 
االســتراتيجية؛ لمعرفــة آرائهــم مــن الخدمــات التــي تقدمهــا جامعــة الجــوف ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة 

المســتدامة  ، وخدمــة المجتمــع والبيئــة. 

1-  الوصــول إلــى التناســق المطلــوب بيــن خطــة الجامعــة والخطــة المســتقبلية »آفــاق«، وذلــك بوضــع أهــداف 
الخطــة المســتقبلية للتعليــم الجامعــي »آفــاق« ومســاراتها وبرامجهــا فــي عيــن االعتبــار فــي كافــة مراحــل 

إعــداد الخطــة. 
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مسارات وقضايا خطة افاق

2- تحقيــق متطلبــات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي لمؤسســات التعليــم العالــي، وذلــك بوضــع معاييــر المركــز 
الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي فــي عيــن االعتبــار. 

3- وضــع مجموعــة األهــداف العامــة لخطــة التنميــة العاشــرة للمملكــة )1436-1441 ه(، والتــي تمــت الموافقــة 
عليهــا بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 441 وتاريــخ 11/20/ 1435ه، وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020م، ورؤيــة المملكــة 

2030م، فــي عيــن االعتبــار عنــد تحديــد األهــداف االســتراتيجية للجامعــة

1

2

3

45
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8

البنية التحتيةالقبول واالستيعاب

تقنية 
المعلومات

البحوث
واالبتكارات

البرامج
والمناهج

هيئة التدريس
والموظفون

والطلبــة

التمويــل

الحوكمة

خطــة آفــاق

- الطاقة االستيعابية
- هيكلة التخصصات
- الكفاءة الداخلية

- كفاءة البنية التحتية

- اعداد هيئة التدريس
- توزيع هيئة التدريس
- كفاءة هيئة التدريس

- انتاجية هيئة التدريس
- مؤهالت ومهارات الموظفين

- التأهيـل المهاري للطلبة

- البنية االساسية لتقنية 
المعلومات 

- فرص االتصال باالنترنت 
وسرعته وتكلفته

- تباين االنظمة والتطبيقات
امعلوماتية

- المحتوى المعرفي الرقمي

- البرامج متشبعة المحتوى 
التعليمي

- تنوع طرق التدريس
- تنوع طرق التقويم

- ضمان الجودة

- مصادر التمويـــل
- متطلبات التمويــل

- اعداد الباحثين
- االتفاق على البحوث

- انتاجية البحوث وجودتها
- سياسة البحوث وادارتها

- المرونة
- المحاسبية 

- القيادة
- الشفافية

- التعاون
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4-  وضــع ضوابــط قبــول طــالب المنــح الدراســية لغيــر الســعوديين فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية ورعايتهــم فــي عيــن االعتبــار. وتظهــر أهميــة 

وضــع ضوابــط قبــول طــالب المنــح فــي تفعيــل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 94 وتاريــخ 1431/3/29ه الموافــق 
2010/03/15م والمتعلــق بضوابــط قبــول طــالب المنــح الدراســية لغيــر الســعوديين فــي مؤسســات التعليــم 

العالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ورعايتهــم 
حيــث توصــي الضوابــط المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء بإيجــاد صنــدوق خيــري فــي كل مؤسســة تعليميــة لدعــم 
برامــج المنــح، وبالتالــي فــإن تأســيس إدارة تتولــى شــؤون طــالب المنــح وصنــدوق خيــري لرعايــة طــالب المنــح 
بوصفهمــا كيانيــن مســتقلين فــي جامعــة الجــوف بمعاييــر وضوابــط وصالحيــات واضحــة ومحــددة يعتبــر مطلًبــا 

ملًحــا لتحقيــق مضمــون قــرار مجلــس الــوزراء الســابق ذكــره.

مراحل عمل الخطة االستراتيجية لجامعة الجوف :

تمر عملية إعداد الخطة االستراتيجية بعدة مراحل حتى تصل إلى خطة استراتيجية 
متكاملة، كما هو واضح من الشكل التالي:

المرحلة األولى: اإلعداد والتجهيز للخطة :

اشتملت هذه المرحلة على:

تشــكيل فريــق عمــل داخــل جامعــة الجــوف »الفريــق العلمــي« بهــدف متابعــة إعــداد 
وتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية فــي جميــع مراحلهــا.

توقيــع االتفــاق بيــن جامعــة الجــوف وأحــد المكاتــب االستشــارية بتاريــخ 1437/3/16هـــ، 
علــى أن يقــوم االستشــاري بإعــداد الخطــة االســتراتيجية األولــى لجامعــة الجــوف 
بالتعــاون مــع الفريــق العلمــي المكلــف مــن قبــل الجامعــة لمتابعــة إعــداد الخطــة 

وتنفيذهــا االســتراتيجية 

إقامــة ورش عمــل لوضــع اإلطــار العــام للخطــة االســتراتيجية واالســتعانة بالخبــراء فــي 
هــذا المجــال

1

3

2

http://www.alriyadh.com/506817
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المرحلة الثانية: دراسة الوضع الراهن :

يتم في هذه المرحلة إنجاز اإلعمال اآلتية:

دراســات مكتبيــة معمقــة وتفصيليــة، ومــن مصادرهــا التقاريــر الدوريــة والســنوية 
اإللكترونيــة  المواقــع  علــى  المتاحــة  والمعلومــات  الجــوف،  جامعــة  عــن  الصــادرة 
العربيــة  بالمملكــة  العالــي  »التعليــم  »أفــاق  وخطــة  التعليــم،  ووزارة  للجامعــة 
ومقــاالت  األكاديمــي،  واالعتمــاد  للتقويــم  الوطنيــة  الهيئــة  الســعودية، ومعاييــر 

 . إلــخ   .... وبحــوث مــن مصــادر متعــددة، 

اســتبانات يرتبــط مضمونهــا بالمســح البيئــى للجامعــة، وتــم تحليــل تلــك االســتبانات 
)التقريــر األول( لتحليــل البيئــة الداخليــة للجامعــة لتحديــد نقــاط الضعــف ونقــاط القــوة، 
الســتثمارها  المتاحــة  الفــرص  مــن   

ً
كال لتحديــد  وتحليلهــا  الخارجيــة  البيئــة  ودراســة 

والتهديــدات الخارجيــة لمواجهتهــا مــن ناحيــة أخــرى .

طريقــة العصــف الذهنــى والتــى تســتخدم مــع عــدد مــن قيــادات الجامعــة وأعضــاء 
هيئــة التدريــس والطــالب بغيــة توليــد أفــكار تعمــق مــن نتائــج تحليــل مضاميــن الوثائــق 

واللوائــح والمقابــالت الشــخصية .

ورش عمــل متعــددة تتضمــن أهــم المعنييــن وعددهــم فــي كل ورشــة مابيــن 40-35 
ا،  ويتــم توثيــق جميــع الفعاليــات واألنشــطة بالصــور الثابتــة والمتحركــة.

ً
مشــارك

4

5

6

7

المرحلة الثانية إلعداد الخطة االستراتيجية لجامعة الجوف 
دراسة الوضع الراهن  

النقاط االيجابية في البيئة الداخلية والخارجية للجامعة
نقاط القوة  + الفرص المتاحة

النقاط السلبية في البيئة الداخلية والخارجية للجامعة
نقاط القوة  + الفرص المتاحة

الخطة المستقلبية للتطويــر المستمـــر

تحسين وتعــزيز الجودة

تقييممتابعة
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المرحلة الثالثة: تحديد الرؤية المستقبلية

يتم بناء الرؤية االستراتيجية ألي مؤسسة من خالل عمليتين متالزمتين:

عنــى بالبحــث عــن الجوانــب الثابتــة مــن الصــورة والتــى ال تتغيــر مــع الزمــن ومــن ثــم فهــى 
ُ
ت

تســعى إلــى اكتشــافها واســتجالئها وإبرازهــا وليــس إلــى ابتـــكارها أو اختراعهــا. ونظــًرا ألن 
هويــة أي مؤسســة تتحــدد بالقيــم الباعثــة علــى نشــأتها والتــى تعــرف بالقيــم األساســية 

)Core Values( والرســالة )Mission( التــى تعمــل علــى تحقيقهــا اســتجابة لهــذه القيــم.

تعنــى بتصــور الحــال الــذي تكــون عليــه المؤسســة فــى حالــة نجاحهــا فــى تحقيــق رسالتهـــا 
 )Vision( فــى زمــن محــدد، وتضمــن الهــدف البعيــد والرؤيــة

األولي

الثـانية

هي المبادئ التي 
يجتمع عليها المعنيون 

في الجامعة منذ نشأتها 
وهي التي تدعوهم  

الي الفخر باالنتساب اليها 
والتمسك بها

الهدف الذي يعبر عن 
نهاية مرحلة من مراحل 
تحقيق رسالة الجامعة 
خالل فترة طويلة نسبيا

) 30 - 10 ( 

السبب الذي وجدت من 
اجلة الجامعة وتستحوذ 

على كيانه وال تتغير 
ولكنها الدافع الحقيقي 

للتغيــر

وصف لحالة النجاح عند 
تحقيق الهدف البعيد

الرســالةالمبـادئ االساسية

الرؤية

الهدف البعيـد

عناصر الرؤية المستقبلية والمقصود بكل عنصر 
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المرحلة الرابعة: المستقبل المنشود ) تطوير االسترتيجيات(

تحديد التحديات اإلستراتيجية :

تحديد القضايا االستراتيجية: 

تحديد الهدف العام للخطة:

التحليل البيئي الرباعي:

تحديد استراتيجيات عبور الفجوة من الوضع الراهن للمستقبل المنشود:

تحديد االهداف المحددة لكل قضية استراتيجية :

 عناصر تطوير االستراتيجيات التي سيتم تنفيذها خالل هذه الخطة، وتتمثل هذه العناصر في التالي:

تواجــه كل خطــة اســتراتيجية مجموعــة مــن التحديــات التــي تقــدر خــالل ســنوات الخطــة والتــي يتعيــن تحديــد كيفيــة التعامــل معهــا قبــل 
ــاًء علــى  بنــاء االســتراتيجيات وإرســاء البرامــج التنفيذيــة ومشــروعات الخطــة. وســيتم تحديــد التحديــات التــي تواجــه جامعــة الجــوف بن

الدراســات والمعلومــات المتاحــة، ومــن خــالل تحليــل نتائــج االســتبانات المعبــأة مــن المعنييــن مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

ــا )ســلًبا أو إيجاًبــا( علــى المؤشــرات الحرجــة لنجــاح جامعــة الجــوف. 
ً
تعــرف القضايــا االســتراتيجية بأنهــا القضايــا التــي تؤثــر تأثيــًرا ملحوظ

ومــن خصائــص القضايــا االســتراتيجية أن أثرهــا يمتــد علــى مــدى ســنوات الخطــة الخمســية، وأنــه يتوجــب التعامــل معهــا طــوال فتــرة 
الخطــة وليــس فــي جــزء منهــا فقــط. كمــا تمثــل القضايــا االســتراتيجية التقــاء معطيــات الوضــع الراهــن للخطــة مــع مؤشــرات النجــاح

يعــرف الهــدف العــام أنــه الهــدف الــذي تســعى جامعــة الجــوف لتحقيقــه خــالل الخطــة الخمســية، وتتفــرع عنــه مؤشــرات إنجــاز لــكل 
قضيــة مــن القضايــا االســتراتيجية. وأهــم معاييــر صياغــة الهــدف العــام أن يعبــر عــن جوانــب تميــز تجعــل الجامعــة مؤهلــة لتحقيــق 

أقصــى تعبئــة إلمكانــات مواردهــا فــي التعامــل اإليجابــي مــع القضايــا االســتراتيجية.

ــة  ــة الداخليــة والفــرص والتهديــدات فــي البيئ ــد عناصــر القــوة والضعــف فــي البيئ ــكل هــدف محــدد وتحدي التحليــل البيئــي الرباعــي ل
الخارجيــة.

تعــرف االســتراتيجيات أنهــا المنهجيــة التــي عــن طريقهــا يتــم حشــد القــوى واإلمكانــات لتحقيــق األهــداف. واالســتراتيجيات هــي محصلــة 
بيانــات ومعلومــات ونتائــج تحليــل عناصــر الرؤيــة المســتقبلية والمســتقبل المنشــود والوضــع الراهــن. ويتعيــن لتنفيــذ خطــة جامعــة 
الجــوف تحديــد اســتراتيجية لــكل هــدف محــدد أو أكثــر تمهيــًدا لوضــع البرامــج المعبــرة عــن آليــات كل اســتراتيجية. ســوف تتضمــن الخطــة 

خيــارات اســتراتيجية لتعظيــم محصلــة تأثيــر جهــود الجامعــة فــي التعامــل مــع التحديــات التــي تواجههــا علــى كافــة المســتويات

األهــداف المحــددة عبــارة عــن مجموعــة مــن األهــداف التــي تســتجيب لمتطلبــات الهــدف العــام، وتكــون مقابلــة للقضايــا االســتراتيجية 
بحيــث يحــدد هــدف لــكل قضيــة اســتراتيجية. الهــدف المحــدد يجــب أن يتــم قياســه ويحتــوي علــى مواصفــات األهــداف الذكيــة. 

وتنبع أهمية األهداف المحددة من أنها الموجهة لبناء استراتيجيات الخطة، وبالتالي للبرامج والمشروعات. 

فــي ضــوء التحديــات، ســيتضح لنــا الجهــات التــي قــد تؤثــر أو تتأثــر ســلًبا أو إيجاًبــا علــى خطــة الجامعــة؛ لذلــك فــإن مــن أهــم 
األدوار التــي يقدمهــا التخطيــط االســتراتيجي هــو تعبئــة جهــود المعنييــن كلهــم مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا وتوجيههــا 

لتكــون محصلــة تأثيرهــم لصالــح تحقيــق أهــدف الخطــة .
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المرحلة الخامسة: التنفيذ والمتابعة :

تحديد البرامج والمشروعات :

متابعة تطبيق البرامج والخطط التنفيذية :

فــي ضــوء االســتراتيجيات المختــارة وبمــا يحقــق الهــدف العــام، ســيتم تحديــد مؤشــرات األداء والرقــم المرجعــي لــكل مؤشــر، وتحديــد 
المســتهدف النهائــي، وتحديــد المؤشــر المرجعــي، وتحديــد المســتهدف الســنوي، وتحديــد اإلجــراءات الالزمــة للوصــول إلــى الوضــع 

المســتهدف، باإلضافــة إلــى تحديــد مســؤوليات التنفيــذ الرئيســة والجهــات المشــاركة.

1- التنفيذ على المستوى االستراتيجي.
ا للخطة االستراتيجية.  ـً 2-  المتابعة االستراتيجية من خالل التأكد من أن التنفيذ على المستوي االستراتيجي يتم وفقـ

3-  التقويــم االســتراتيجي مــن خــالل التأكــد مــن صالحيــة الخطــة االســتراتيجّية علــى مدى الزمن فــي ضوء المتغيــرات الداخلية والخارجية، 
والتوصيــة باإلجــراءات التصحيحيــة والتــي قــد تتضمــن تعديــل الخطة االســتراتيجية، وإعادة النظر في إجراءات التنفيذ االســتراتيجية

المعنيون بالخطة هم الفئات والجهات داخل الجامعة وخارجها التي تؤخذ في االعتبار عند وضع 
الخطة االستراتيجية، والذين يتأثرون أو يؤثرون )سلًبا أو إيجاًبا( في التخطيط االستراتيجي للجامعة.

تم حصر المعنيين من داخل الجامعة وخارجهامن خالل اللقاءات والحوارات مع قيادات جامعة الجوف
على النحو التالي:

امارة المنطقة الطالب

اولياء امور الطلبة اعضاء هيئة التدريس

الموظفون

الفنيون

وزارة االقتصاد والتخطيط

وزارة التعليــم

االعالم الرسمي وغير الرسمي قيادات الجامعة

رؤساء االقسام

مدراء العموم

اللجــان الدائمة

المستشارون

قطاعات التوظيف

رجال االعمال والمستثمرون

طالب التعليم العام

الخبرات الخارجية
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تقديم مخرجات علمية وبحثية متميزة لتنمية المجتمع .

رسالة جامعة الجوف

رؤية جامعة الجوف

المبادئ األساسية لجامعة الجوف

األهداف البعيدة لجامعة الجوف للعشرين
 عاًما القادمة )الغايات البعيدة(

ا من خالل:
ً

أن تصبح جامعة الجوف صرًحا علمًيا مرموق

1- تحفيز اإلبداع في التعليم والبحث العلمي

2- ضم كوادر وكفاءات علمية وبحثية عالمية

3- امتالك مراكز أبحاث عالية الجودة

4- اإلسهام في رفع اإلنتاجية الزراعية في منطقة الجوف

 للوصـول الى منتجات صناعية وغذائية وطبية.

5- امتالك برامج نوعية تخرج قيادات مجتمعية مؤهلة وموائمة 

الحتياجات سوق العمل.

1- ترسيخ القيم اإلسالمية.
2- المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

3- الريادة والتميز.
4- األصالة واإلبداع.

5- العمل بروح الفريق.
6- العمل المؤسسي واإلنتاجية

1- أن تصبح جامعة الجوف ضمن أفضل مائتي جامعة عالمية
2- أن تكون ضمن الجامعات الخمس األوائل عالمًيا في أبحاث وصناعة الزيتون.

3- أن تساهم بفاعلية في بناء االقتصاد المعرفي.

17 الخطة
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الهدف العام للخطة خالل المدة 2017-2021 م
)الغايات القصيرة(

نطق األداء الرئيسة واالستراتيجيات للخطة 

أن تصبح جامعة الجوف ضمن أفضل عشر جامعات على مستوى المملكة في العملية التعليمية 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع .

يوضح الجدول التالي ملخص االستراتيجيات التي تم صياغتها بخطة جامعة الجوف مقابل نطق األداء 
الرئيسة.

استراتيجيات خطة جامعة الجوف مقابل نطق األداء الرئيسة.

االستراتيجياتنطق األداء الرئيسة

1

2

نطاق األداء الرئيس 2
Key Performance Area 2  )KPI2(

التعليم والتعلم

 الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية

المتميزة في التعليم والتدريب والتأهيل

3

نطاق األداء الرئيس 3
Key Performance Area 3  )KPI3(

R&D  البحث والتطوير

 بيئة حاضنة وداعمة ومحفزة للبحث واالبتكار
تسهم في تنمية المجتمع

4
نطاق األداء الرئيس 4

Key Performance Area 4  )KPI4(
المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع

 المشاركة المجتمعية الفاعلة وكسب ثقة
المجتمع

نطاق األداء الرئيس 1
Key Performance Area 1  )KPI1(

البيئة الجامعية الداعمة

 بيئة جامعية جاذبة لرعاية الطالب وتنمية

المجتمع

الخطة18
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التحديات االستراتيجية لكل نطاق من نطق األداء الرئيسة

لكل خطة استراتجية مجموعة تحديات تواجه تنفيذ تلك الخطة خالل السنوات المرسومة لها وبالتالي فإنه 
من المهم أن يتم إيجاد آليات أو منهجيات للتعامل مع تلك التحديات قبل بناء االستراتجيات الخاصة بالخطة 

وإرساء البرامج التنفيذية لها. 

التحديات التي تواجه األداء المؤسسي :

التحديات التي تواجه عمليات الجودة والتطوير :

التحديات التي تواجه إدارة شؤون الطالب

1- الحصول على االعتماد المؤسسي للجامعة.

2- االرتقاء بالجامعة حسب معايير التصنيف العالمي للجامعات.

1- تطبيق نظم إدارية ولوائحها تعتمد معايير الجودة الشاملة. 

2-  توافر خبراء في مجال تطبيقات الجودة الشاملة بكافة عناصرها وفق منظومة إدارية وفنية متكاملة. 

3- االلتزام بتطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية. 

4- توافر آليات لقياس إنتاجية منسوبي الجامعة، ومن ثم مكافئة المنسوبين المنتجين والمتميزين.

5- توافر آليات لتحديد مستوى رضا المعنيين عن األنظمة اإلدارية والمالية.

1. توفر الجامعة: 

2- الوصول إلى أنظمة متطورة للقبول اإللكتروني والتسجيل اآللي، والمتابعة األكاديمية ورصد النتائج.

3- إتباع أفضل السبل الختيار الطالب وقبولهم وتوجيههم الستكمال دراستهم الجامعية بما يتناسب مع قدرتهم الذاتية.

: التحديات ذات العالقة بنطاق األداء الرئيس األول KPI1 »البيئة الجامعية الداعمة«
ً
أوال

- أساليب متنوعة لالتصال بالطالب وإعالمهم عن الجامعة وكلياتها وتخصصاتها، وشروط القبول وآليات التسجيل فيها، وعن                               

األنظمة واللوائح الجامعية التي يحتاجها الطالب خالل مسيرته التعليمية .

-  برنامج تعريف الطالب المستجد بالجامعة.

- اإلرشاد األكاديمي الفعال والمفيد.

19 الخطة
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التحديات التي تواجه التخطيط االستراتيجي :

التحديات التي تواجه تنمية الموارد المالية :

التحديات التي تواجه البنية التحتية والتقنية في الجامعة :

1- توافر الكوادر المؤهلة في التخطيط والتطوير. 

2- نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي وآليات تفعيله بين القيادات األكاديمية ومنسوبي الجامعة والقيادات المجتمعية

3- توافر خطط استراتيجية مبرمجة إدارًيا ومالًيا ذات رؤية مستقبلية واضحة. 

1- توافر بدائل لدعم الموارد المالية من خارج المخصصات المالية المعتمدة من الدولة )التمويل الذاتي، وغيره(. 

2- توافر اللوائح والقواعد التنفيذية واإلجراءات المالية المنظمة لجميع العمليات المالية في الجامعة .

1- سهولة استخدام مرافق الجامعة.ومبانيها .

2- مالئمة القاعات المخصصة للمحاضرات النظرية، من حيث المساحة والتهوية واإلضاءة والصوت والنظافة .

3- جودة السكن الطالبي .

4- تجهيز مباني الجامعة بما يتالءم مع احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة.

5- كفاية أماكن تقديم الطعام في الحرم الجامعي.

6- توافر إجراءات السالمة والتعامل مع المخاطر وتدريب العاملين عليها.

7- تأصيل وتعزيز مكانة الجامعة التعليمية والعلمية والبحثية من خالل تطوير الُبنى التحتية من معامل وأجهزة ومعدات.

8- إرساء نظم الستبدال األجهزة العلمية وتحديثها والوصول بالمعامل البحثية للمستويات المرجعية الدولية.

9- توافر مركز صيانة حديث للمنشآت واألجهزة العلمية بالجامعة.

10- اعتماد منهجية لتقييم أساليب وآليات إدارة الموارد التقنية والمخاطر المتعلقة بها ،ومراجعتها.

11- تحديث األنظمة التقنية لموقع الجامعة.

12- تغطية متكاملة لشبكة اإلنترنت الالسلكية في الجامعة.

13- سرعة مناسبة لشبكة اإلنترنت في الجامعة.

الخطة20
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التحديات التي تواجه البيئة الجامعية الجاذبة :

التحديات التي تواجه العملية التعليمية :

1- إعداد خطة األنشطة الالصفية وتنفيذها التي تتضمن: 

- تقديم الرعاية االجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والفنية.

- تقديم برامج لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

- إعداد الطالب لعصر المعلومات تعليًما وتدريًبا.

- تعزيز مفاهيم المواطنة والوسطية والحوار.

2- تطوير الخدمات الطالبية اإللكترونية المهمة وتحديثها ، مثل إخالء الطرف، وإفادات الطالب، وغيرهما .

3- جودة الرعاية الصحية والنفسية لمنسوبي الجامعة وطالبها. 

4- جودة المنشآت والصاالت ذات العالقة باألنشطة الترفيهية واالجتماعية.

5- ترابط اجتماعي متميز بين كافة منسوبي الجامعة والطالب.

1.التأكد من التطبيق الفعلي لمحتويات المقررات الدراسية الواردة في الخطط الدراسية المعتمدة بما ُيسهم في االرتقاء 

بالعملية التعليمية وفق المعايير العالمية. 

2- جاهزية المقررات لتطويرها إلكترونًيا. 

3- مواكبة المقررات الدراسية للمستويات المرجعية. 

4- توافر أساليب تقنية حديثة لتنفيذ المقررات الدراسية بالجامعة. 

5- استقطاب الكفاءات المتميزة .

6 - توافر جوائز وحوافز للتميز في العملية التعليمية.

7- عدم تكدس الطالب في بعض التخصصات.

8- مشاركة الطالب في إعداد برنامج جدول االمتحانات، من حيث الفترة الزمنية بين االمتحان والذي يليه، وترتيب مواد االمتحان.

9- استجابة العمادة المعنية لرأي الطالب في جدول االمتحانات.

10- توافر برامج فعالة للزيارات الميدانية وتدريب الطالب.

: التحديات ذات العالقة بنطاق األداء الرئيس الثاني KPI2 » التعليم والتعلم«
ً
ثانيا
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التحديات التي تواجه احتياجات سوق العمل :

التحديات التي تواجه التدريب والتأهيل المستمرين للقوى البشرية :

التحديات التي تواجه تجهيزات المختبرات والمعامل :

التحديات التي تواجه البحث والتطوير :

1- ارتباط مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل. 

2- ضمان تشبع الخريجين بالجانب النظري من التعليم.

3- إتقان المهارات التطبيقية المطلوبة في سوق العمل.

1- توافر خطط لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين والفنيين وتأهيلهم.  

2- إرساء برامج التأهيل الخارجي للكوادر األكاديمية والتقنية واإلدارية. 

3- توافر مركز لتدريب منسوبي الجامعة وتأهيلهم.

4- توافر معايير محددة لقياس مدى فعالية التدريب وأثره على أداء منسوبي الجامعة.

1- المكان المخصص لتلقى الجزء العملي أو التطبيقي من المقرر مالئم، من حيث المساحة والتهوية واإلضاءة والصوت والنظافة .  

2- توافر إجراءات السالمة بالمختبرات والمعامل .

3- تحتوي المختبرات والمعامل على التجهيزات الالزمة للتعلم. 

1- التوسع في إنشاء مراكز التميز البحثي وفق احتياجات المجتمع ومتطلباته. 

2- دعم البحوث المشتركة بين الجامعة والجامعات المحلية والعالمية. 

3- تنمية مصادر التمويل للبحث العلمي ودعم النشر العلمي بالدوريات المرموقة. 

4- المساهمة في حل مشكالت مجتمع الجوف من خالل البحوث العلمية. 

5- التنوع في الحوافز المشجعة على إجراء األبحاث. 

6- إيجاد شراكات تعاقدية مع القطاعات الخاصة والمؤسسات البحثية. 

7- التكامل بين القطاعات المعنية بالبحث العلمي داخل الجامعة )العمادات-الكليات-المراكز البحثية(. 

8- مواكبة االتجاهات العالمية في مجال البحث الذي يجمع بين عدة تخصصات وتحقيق التميز في التخصصات جميعها. 

9- التوسع في برامج الكراسي العلمية البحثية. 

»R&D البحث والتطوير« KPI3 التحديات ذات العالقة بنطاق األداء الرئيس الثالث :
ً
ثالثا
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التحديات التي تواجه برامج الدراسات العليا :

التحديات التي تواجه الصورة الذهنية للجامعة لدى المجتمع : 

التحديات التي تواجه الشراكة المجتمعية :

1- التنوع في التخصصات والبرامج على مستوى الدراسات العليا. 

2- إشراك طالب الدراسات العليا في المشاريع البحثية. 

3- الشراكة مع المؤسسات البحثية الدولية واإلشراف المشترك لرسائل الدكتوراه. 

1- توافر آليات تسويق خدمات الجامعة وإمكاناتها. 

2- تواصل مستمر بين قيادات الجامعة ومنسوبيها وتفعيل آليات التواصل بين الجامعة والمجتمع. 

3- الحضور اإلعالمي للجامعة في جميع المجاالت محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا. 

4- توافر نظام معلوماتي إلكتروني لحفظ برامج الجامعة وإنجازاتها وتوثيقها. 

5- سهولة االتصال بين القيادات الجامعية واألطراف المعنية من خارج الجامعة. 

6- توافر آليات فعالة إليصال الشكاوى والمقترحات التي تتقدم بها األطراف المعنية من خارج الجامعة. 

7- تبنى برامج التوعية البيئية التي تهدف إلى تحسين تفاعل اإلنسان مع بيئته. 

1- تثقيف شباب منطقة الجوف ومناهضة األفكار الهدامة في المجتمع، وضمان حصول كل طالب على قدر كاٍف من التعليم. 

2- انسجام مخرجات الجامعة مع احتياجات المجتمع ومتطلباته. 

3- إشراف الجامعة على تهيئة المتقاعدين لإلفادة من خبراتهم في قطاعات المجتمع. 

4- توافر منهجية موثقة ومطبقة للتعرف على احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتطوير الخدمات على ضوئها. 

5- تخصيص ميزانيات للخدمة المجتمعية للجامعة.

6- توفير آلية لقياس رضا المجتمع عن الخدمات المقدمة من الجامعة

7- توفير آلية توثيق كافة خدمات الجامعة وتحديد فئات المستفيدين من تلك الخدمات. 

8- التواصل بين الجامعة وخريجيها واالستثمار األمثل إلمكاناتهم في تنمية المجتمع. 

9- استقطاب رجال األعمال للشراكة في مجاالت البحث والتطوير ودعم الكراسي العلمية. 

10- مشاركة قطاعات المجتمع في اللجان والمجالس االستشارية في الكليات والجامعة. 

11- تعزيز دور الجامعة في أمرين األول : التطوير التقني لقطاعات المجتمع المستفيدة، واآلخر: تطوير كفاءة سوق العمل. 

: التحديات ذات العالقة بنطاق األداء الرئيس الرابع KPI4 » المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع«
ً
رابعا
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القضايا )األهداف( االستراتيجية لجامعة الجوف :

تحديد القضايا )األهداف(  االستراتيجية يمكننا من تحديد أول معلم من معالم تعبئة الموارد 
واإلمكانات لصالح تحقيق الرؤية االستراتيجية .

القضايا )األهداف( االستراتيجية التي تواجه جامعة الجوف في ضوء 
نطق األداء الرئيسة KPIs للخطة االستراتيجية األولى لجامعة الجوف.

نطاق األداء الرئيس
KPI

القضايا االستراتيجية )األهداف(

KPI1
 البيئة الجامعية الداعمة

.توافق أداء الجامعة مع معايير الهيئة الوطنية للجودة واالعتماد األكاديميق1-1  

.تطوير شؤون الطالبق2-1

ضمان الجودة والتطويرق3-1

.وجود خطة استراتيجية متكاملة للجامعةق4-1

.تنوع موارد الجامعة بتنوع البرامج المجتمعيةق5-1

 تكامل البنية التحتية والتقنية في الجامعةق6-1

.البيئة الجامعية الجاذبةق7-1

KPI2
 التعليم والتعلم

.مالئمة التخصصات مع سوق العملق1-2

.جودة العملية التعليمية بجميع مكوناتهاق2-2

 التدريب والتأهيل المستمران للقوى البشريةق3-2

. جاهزية المختبرات والمعاملق4-2

KPI3 
 R&D البحث والتطوير

. تعزيز الشراكة البحثيةق1-3

. توافق منظومة البحث العلمي وفق المعايير العلميةق2-3

.تنوع برامج الدراسات العليا وتميزهاق3-3

KPI4
المسئولية المجتمعية وخدمة المجنمع

 الحضور اإليجابي المؤثر للجامعةق1-4
. تعزيز الشراكة المجتمعيةق2-4
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األهداف المحددة )التنفيذية( مقابل القضايا االستراتيجية )األهداف( ونطق األداء الرئيسة : 

جدول يوضح األهداف المحددة ) التنفيذية ( مقابل القضايا  ) األهداف( االستراتيجية
ونطق األداء الرئيسة للخطة االستراتيجية الخمسية األولى لجامعة الجوف

نطاق األداء الرئيس
KPI

 القضايا االستراتيجية )األهداف(
األهداف المحددة )التنفيذية(

)مؤشرات اإلنجاز(

KPI1
 البيئة الجامعية

 الداعمة

توافق أداء الجامعةق1-1
مع معايير الهيئة 

الوطنية للجود 
ة واالعتماد األكاديمي

حصول الجامعة على االعتماد المؤسسي . هـ1-1
تطبيق معايير االعتماد األكاديمي البرامجي في  هـ2-1

جميع برامج الجامعة األكاديمية .

زيادة عدد الطالب بنسبة 50% من العدد الحالي.هـ1-3تطوير شؤون الطالبق2-1
تطبيق معايير الجودة الشاملة في جميع قطاعات  هـ1-4ضمان الجودة والتطويرق3-1

الجامعة
 وجود خطة استراتيجيةق4-1

متكاملة للجامعة
النجاح في تطبيق الخطة االستراتيجية للجامعة  هـ5-1

بنسبة ال تقل عن %85 .
 تنوع موارد الجامعة بتنوعق5-1

البرامج المجتمعية
ردم الفجوة بين االعتمادات المالية واحتياجات  هـ6-1

الجامعة ومتطلباتها.
ق6-1

 تكامل البنية التحتية والتقنية
في الجامعة

اكتمال مباني الكليات والعمادات المستقلة  هـ7-1
تغطية جميع مرافق الجامعة بشبكة االنترنت سلكًيا  هـ8-1

 وزيادة سرعتها بما ال يقل عن 3 جيجا. 
ً
والسلكيا

توفر السكن والخدمات الصحية والرياضية  هـ1-9البيئة الجامعية الجاذبةق7-1
والترفيهية المالئمة ألعضاء هيئة التدريس وطالب 

وطالبات الجامعة.
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نطاق األداء الرئيس
KPI

القضايا ) األهداف( االستراتيجية 
األهداف المحددة )التنفيذية(

)مؤشرات اإلنجاز(

KPI2
 التعليم والتعلم

ق1-2
 مالئمة التخصصات مع

 سوق العمل ة واالعتماد
األكاديمي

 هـ1-2
 

 تطوير األداء األكاديمي والعلمي بما ينسجم
 مع سوق العمل وتلبية حاجات المجتمع

 ق2-2
 جودة العملية التعليمية

 بجميع مكوناتها

استقطاب أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو  هـ2-2
الكفاءة العالية 

إثراء المناهج الدراسية بالتعليم التفاعليهـ3-2
Interactive learning education

زيادة الفرص البحثية لطالب مرحلة البكالوريوس هـ4-2
.

توسيع الفرص التعليمية المتاحة للطالب خارج هـ5-2
المتطلبات الدراسية .

 التدريب والتأهيلق3-2
المستمران للقوى البشرية

هـ6-2
 تطوير مهارات االتصال والعمل الجماعي

 والقيادى وتكنولوجيا المعلومات لدى الطالب
. حسب تخصصاتهم

 هـ7-2
 حضور 20% من أعضاء هيئة التدريس

 ومنسوبي الجامعة لدورة واحدة على األقل
. في تطوير القدرات سنوًيا

 جاهزية المختبراتق4-2
والمعامل

اكتمال تجهيزات مختبرات مرحلة البكالوريوس هـ8-2
ومعاملها.
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نطاق األداء الرئيس
KPI

القضايا  ) األهداف( االستراتيجية
األهداف المحددة )التنفيذية(

)مؤشرات اإلنجاز(

KPI3 
 R&D البحث والتطوير

 

  هـ3-1تعزيز الشراكة البحثية ق1-3
 توقيع عقد شراكة بحثية واحدة على األقل

 في كل فصل دراسي بما يتوافق مع احتياجات
.المجتمع وتفعيله

 توافق منظومة البحث ق2-3
 العلمي وفق المعايير

العلمية

 هـ2-3
نشر ما ال يقل عن 40% من أبحاث أعضاء هيئة 
التدريس في مجالت مصنفة عالمًيا ISI ذات 

معامل تأثير عالي.

 هـ3-3
إنتاج علمي واحد على األقل لكل عضو هيئة 
تدريس سنوًيا )من ذلك: األوراق العلمية – 

الترجمة – تأليف الكتب(.

 تنوع برامج الدراسات العليا ق3-3
وتميزها

 وجود برامج دراسات عليا متنوعة ومتميزة هـ4-3
بالجامعة

 إنشاء وحدة بحثية واحدة على األقل في كل هـ5-3
عام دراسي

توفر المتطلبات المالية والتقنية والبنى  هـ6-3
التحتية ألبحاث المرحلة الجامعية ومرحلة 

الدراسات العليا وأبحاث أعضاء هيئة التدريس.
وجود عضو هيئة تدريس واحد على األقل في  هـ7-3

كل كلية ذو سجل عالمي حافل لإلشراف على 
برامج الدراسات العليا.
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نطاق األداء الرئيس
KPI

القضايا ) األهداف( االستراتيجية 
األهداف المحددة )التنفيذية(

)مؤشرات اإلنجاز(

KPI4
 المسئولية المجتمعية

وخدمة المجنمع

 الحضور اإليجابي المؤثرق1-4
للجامعة

  هـ4 -1
 ازدياد قناعة المجتمع بدور الجامعة ورسالتها
 في خدمة المجتمع بنسبة 200% عن الوضع

 .الراهن

تعزيز الشراكة المجتمعيةق2-4

توفير برامج مجتمعية تتوافق مع تطلعات هـ2-4
المجتمع.

توقيع عقد شراكة مجتمعية واحد على األقل  هـ3-4
في كل فصل دراسي وتفعيله بما يحقق رؤية 

ورسالة الجامعة وبما يخدم المجتمع.

التعرف على احتياجات المجتمع وتطلعاته.  هـ4-4

توافر أوعية ومناشط تفاعلية تستقطب  هـ5-4
وتستثمر طاقات الشباب نحو المشاركة 

اإليجابية في المجتمع .
تشجيع أعضاء هيئة التدريس والموظفين على  هـ6-4

المشاركة في األنشطة المجتمعية .

)SWOT Analysis( التحليل البيئي الرباعي

التحليل البيئي هو أحد األدوات التي تستخدم في التخطيط االستراتيجي، ويهدف إلى تحديد العوامل الداخلية والخارجية الهامة 

لتحقيق األهداف. تعتمد هذه الطريقة في التحليل على تحديد:

       العوامل الداخلية المتمثلة في مواطن القوة ومواطن الضعف داخلًيا للمؤسسة.

       العوامل الخارجية المتمثلة في الفرص والتهديدات المحيطة بالمؤسسة.

 وذلك بهدف اإلفادة من مواطن القوة الداخلية والفرص المتاحة خارجًيا في بلوغ األهداف، والتقليل من تأثير مواطن الضعف 

الداخلية والتهديدات الخارجية.
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Swot Analysis التحليل البيئي

Strengths
نقاط القوة

Threats
التهديــد

Opportunities
الفــرص

Weaknesses
نقاط الضعف

البيئة الداخلية

البيئة الخارجية

نقاط القوة )S(: تتمثل بصورة جوهرية باقتدار التنظيم وكفاءته والقدرة على الحركة وتحقيق أفضل االنجازات.

نقاط الضعف )W(: هي الخصائص التي تضع المؤسسة في موقف ضعف مقارنة باآلخرين.

الفرص )O(: وقائع موجودة في مكان معين من السوق خالل فترة زمنية محددة والتي تنتج فوائد مادية وغير مادية      

للمؤسسة إذا تم استثمارها على الوجه الصحيح.

التهديدات )T(: عناصر خارجية في محيط العمل يمكن أن تسبب مشكلة لقطاع العمل
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: التحليل البيئي الرباعي 
ً

أوال
لنطاق األداء الرئيسي األولKPI1  »البيئة الجامعية الداعمة«

نقاط القوة )إيجابيات( / البيئة الداخليــة :
1- االستعـــــداد على مستــــــوى الجـــــامعة ووحــــداتها للحصـــــول علــــــى االعتــــــماد المــــؤسسي.
2- تقديم مبادرات للحصول على االعتماد البرامجي على مستوى األقسام العلمية بالجامعة. 

3- توجه الجامعة نحو إعـــــــداد خطـــة استـــراتيجية.
4- تم تطبيق نظام تيسير للمراسالت اإللكترونية

5- وجود مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي حيث تم تدريب ممثلين وتعيينهم عن المركز بكل كلية من كليات الجامعة لممارسة 
مختلف المهام الخاصة باإلرشاد والتوجيه النفسي

6- تم االستعانة بأحد بيوت الخبرة الوطنية إلعداد الهياكل التنظيمية للجامعات واالختصاصات مما وفر أساًسا تنظيـــمًيا ألنشطة 
الجـــــــامعة وتقسيـــــــماتـــــها بشكــــــــــل مبـــدئي.

7- وجود برامج لتطوير األداء اإلداري ألعضاء هيئة التدريس. 
8- توافــــر آليــــات لمــــراقبة األداء ومتــــابعته بشــــكل دقيــــق.

9- حرص قيادات الجامعة على إجراء مقارنة معيارية مع مؤسسات مشابهة من أجل التطوير والتحسين.
10- حرص القيادات العليا للجامعة على تفويض عــــــــــــدد من الصالحيـــــــــات إلـــــــــى قيـــــــادات الصــــف الثاني.

11- وجود رؤية واضحة لتحديد االحتياجات المستقبلية للجامعة من الموارد البشرية.

12- ترشيد النفقات والسيــــطرة علـــــــــى التكـــــاليف حســـــــب تعميمات وزارة المــــــالية.
13- االستخدام األمثل لمرافق الجامعة ومبانيها.

14-   واقعية مشاريع الجامعة لمقابلة التوازن بين توقعات األطراف المعنية ومتطلبات التنمية المستدامة لمنطقة الجوف.
15-  سهولة اإلجراءات اإللكترونية لاللتحاق والقبول في الجامعة.
16- سهـــولة إجــــــــراءات التسجيـــــل والحــــذف واإلضــــافة للمقررات.
17- توفر الجامعة أساليب متنـوعة لالتصـــال بالطــــالب وإعالمهـــم.
18- توفر الجامعة برنامج تعــــــريف الطـــالب المستجــــــد بالجـــــامعة.

19- اإلرشـــــــــاد األكاديمـــــي والطــــــــــالبي فعـــال ومفيــــد.

20-  جـــــــــــودة سكــــــــــــــــــــن أعضــــــــــــاء هيئــــــة التــــــــــدريس.
21- توافر الصيـــــــــانة الالزمـــــة للمبــــــــاني الجامعية ومنـــشآتها.
22- جـــــــــودة مستــــــــــوى الســــــالمة فـــي مـنــــشآت الجــــــامعـــة.

23- توافر المرافق الالزمة من معامل ومختبرات في الجامعة .
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نقاط الضعف )سلبيات( /البيئة الداخليــة :

الفرص )إيجابيات( /البيئة الخارجية :

1- النقص الواضح في البني التحتية المحققة لمتطلبات االعتماد المؤسسي في المقر الرئيِس والفروع. 
2- عدم اكتمال مباني المدينة الجامعية وتهيئتها للدراسة.

3- تباعد المسافات بين فروع الجامعة أساًسا، إلى جانب تباعد المسافات بين كثير من مباني الجامعة و المدينة الجامعية ومدينة 
سكاكا.

4- ال توجد آليات للنقل الطالبي داخل المدينة الجامعية أو بين المدينة الجامعية ومباني الجامعة بمدينة سكاكا.
5- نقص كبير في الكوادر المتخصصة في مجال عمل مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي، إلى جانب محدودية الدعم المالي 

والتقني للمركز
6- بطئ الممارسات اإلدارية في الجامعة.

7- بطئ إجراءات حضور المؤتمرات العلمية.
8- ضعف تغطية شبكة اإلنترنت الالسلكية في الجامعة.

9- قلة سرعة شبكة اإلنترنت في الجامعة.
10- محدودية معامل الحاسب اآللي ومحدودية الخدمات المقدمة بها في مختلف كليات الجامعة، مما ال يتناسب مع إعداد الطالب 

والطالبات ومتطلبات الدراسة.
11- ضعف آليات تسويق خدمات الجامعة وإمكاناتها. 

12- عدم وجود برامج توعوية وإرشاد أكاديمي حول التخصصات التى يحتاجها سوق العمل.
13- عدم وجود مركز لتدريب منسوبي الجامعة وتأهيلهم.

اإلنشاء باستثناء الخدمات الطبية للفم واألسنان .
14-  ال يوجد في الجامعة كلية زراعة، رغم أن مجاالت النشاط الرئيسة في القطاع التجاري والقطاع الزراعي )وخاصة زراعة الزيتون( 

تقوم علي صناعة زيت الزيتون.

15- ضعف آليات قياس إنتاجية منسوبي الجامعة ومكافئة المتميزين منهم.
16- قلة البدائل الالزمة لدعم الموارد المالية من خارج المخصصات المالية المعتمدة من الدولة )التمويل الذاتي، وغيره(.

1- توجه الجهات الرسمية لتحقيق االعتماد األكاديمي في المؤسسات التعليمية.

2- وجود دعم من وزارة التعليم في إطار دعــــــم الجـــامعات السعـــودية النـــاشئة.
3- توفر وزارة التعليم الدعم المالي خــــــــــــارج الميــــــزانية ألعمال التطوير والجودة.

4- توافر بعض المكاتب االستشارية والمراكز المتخصصة في التخطيط واالستشارات خارج الجامعة.
5- حاجة المجتمع الماسة لوجود مؤسسة علمية مبنية على أسس ومنهجية علمية استــراتيجية. 
6- اإلفادة من الكراسي العلميـــــة والتبرعات الماليــــــــة إلجــــــــراء مراكـــــــــــــز بحثيـــــــــة تخـــــدم الجودة. 

7- وجود جامعات وطنية وعالمية ذات تجارب رائدة .
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17- قلة البرامج االجتماعية والثقافية والرياضية لمنسوبي الجامعة.
18- عدم اكتمال الخدمات الطالبية أسوة بما هو متاح  في الجامعات األخرى مثل ؛ السكن الطالبي والمطعم والخدمات البنكية 

وخدمات الترفيه والمواصالت سواء أكانت داخلية أم خارجية وغيرها من خدمات.
19- ال توفر الجامعة الرعاية النفسية لجميع الطالب.

20- ال توجد وحدة أو عيادة للخدمات الطبية للطالب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما أن مستشفى الجامعة ال زالت قيد 
اإلنشاء باستثناء الخدمات الطبية للفم واألسنان.

التهديدات )سلبيات( / البيئة الخارجية :
1- ضغوط المجتمع لقبول أعداد كبيرة ال يستوعبها سوق العمل.

2- بروز عدد من المؤشـــــــرات على ضعف الربـــط بين مخرجــــات الجامعـــــــات وحاجـــــات ســـوق العمــل وبرامج التنمية.
3- اختراق النظام األكاديمي من قبل )هكرز( البرامج اإللكترونية.

4- محدودية فرصة الحصول على تمويل ذاتي من القطاع الخاص نظًرا للنطاق المحدد للقطاع الصناعي بالمنطقة.
5- عدم قناعة بعض فئات المجتمع بدور الجامعة. 

6- التغيـــــــــــــر التقنـــي الســـــريع.
7- عزوف بعض الخبرات األكاديمية واإلدارية والفنية عن االلتحاق بالجامعات الناشئة.
8- البنيـــــــــــــة التحتيــــــــــــة في المنـــطقة ال تســـــــــــاعد علـــــــى االستقــــــــــرار الوظيــــــفي.

9- دعم الدولة لتطبيق معايير الحوكمة )النزاهة ( .
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1- زيادة نمو المشاريع التنموية في المنطقة. 
2- التشريعات وقوانين التعليم العالي محفزة لتبني نظام الجودة. 

3- وجود برامج ابتعاث خارجية لجامعات مرموقة. 
4- رغبة القطاع الخاص في استقطاب خريجي البرامج المعتمدة .

1- الشراكة مع عدد من الجامعات العالمية لإلفادة من الخبرات والمقومات المتاحة لديها في مجال التعليم والتعلم ومن بين 

هذه االتفاقيات اتفاقية مع جامعه موناش Monach األسترالية.

2- تطبيق استراتيجيات مناسبة للتعليم والتعلم. 

3- تطوير البرامج والمقررات الدراسية بشكل دوري. 

4- التنوع في التخصصات والبرامج على مستوى درجة البكالوريوس .

5- يساعد المحتوى التعليمي للمقررات على تطوير المهارات التعليمية األساسية للطالب بصورة مستمرة.

6- المراجع والكتب المتضمنة في خطة المقررات متوفرة وحديثة.

7- وجود برنامج لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس. 

8- يحفز عضو هيئة التدريس الطالب على أساليب التعلم الذاتي.

9- توجد قناعة كافية بقدرة عضو هيئة التدريس على تدريس المقرر.

10- ساعات عمل المكتبة مالئمة .

1- تدني مستوى رضا الطالب والطالبات عن جوانب عديدة تتعلق بالجداول الدراسية والتباعد بين مواعيد وأماكن الدراسة للمقررات 

الدراسية في اليوم الواحد، 

2- العبء الدراسي الكبير ألعضاء هيئة التدريس.

3- العجز الكبير في إنشاء المختبرات والمعامل وتكامل خدماتها وذلك في شطري الطالب والطالبات.

4- عدم وجود مستشفى جامعي يطبق فيه طالب التخصصات الصحية برامجهم العملية.

5- ضعف الحوافز المادية والمعنوية ألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية. 

6- تفاوت مستوى التعليم بين أفرع الجامعة من جهة و شطري الطالب والطالبات من جهة أخرى.

ثانًيا: التحليل البيئي الرباعي 
لنطاق األداء الرئيس الثانيKPI2  »التعليم والتعلم«

نقاط القوة )إيجابيات( / البيئة الداخليــة :

نقاط الضعف )سلبيات( / البيئة الداخليــة :

الفرص )إيجابيات( / البيئة الخارجية :
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التهديدات )سلبيات( / البيئة الخارجية :

نقاط القوة )إيجابيات( / البيئة الداخلية :

الفرص )إيجابيات( / البيئة الخارجية :

1- قلة مراكز التدريب المحلية المعنية بتأهيل القيادات المجتمعية للطالب واألكاديميين وقلة الحقائب التدريبية المتخصصة في 

هذا المجال.

2- منافسة الجامعات الناشئة في استقطاب الكفاءات المؤهلة. 

1- دعم الجهات العليا للبحث العلمي وتفهم أهميته.

2- احتياج المجتمع المحلي لمخرجات أبحاث الجامعة.

3- خصوبة البيئة الطبيعية والمجتمعية واإلدارية واالقتصادية والتاريخية التي تحتاج للبحث العلمي.

4- وجود طفرة اقتصادية وتنموية تسمح بعقد شراكات بين الجامعة والمجتمع، وخاصة في مجال زراعة أشجار الزيتون.

5- وجود شركات واستثمارات كبيرة في المنطقة لإلفادة منها في العملية البحثية وتسويق الخريجين.

ا: التحليل البيئي الرباعي 
ً
ثالث

»R&D البحث والتطوير«  KPI3لنطاق األداء الرئيس الثالث

1- الشراكة مع عدد من الجامعات العالمية، مثل جامعة سترثكاليد البريطانية وجامعة جايين األسبانية ومركز مونتيرال ألبحاث 

السكري، في مجال البحوث واإلشراف على طالب الدراسات العليا وتدريب أعضاء هيئة التدريس.

2- إتاحة الفرص لعضو هيئة التدريس لحضور مؤتمرات علمية ذات عالقة بتخصصه.

3- حرص الجامعة على دعم األبحاث وتوفير التسهيالت الالزمة.

4- التوسع في إنشاء مراكز التميز البحثي وفق احتياجات المجتمع ومتطلباته.

5- دعم البحوث المشتركة بين الجامعة والجامعات المحلية والعالمية.

6- التنوع في الحوافز المشجعة على إجراء األبحاث.

7- التعاون على إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية بين الجامعة والجامعات األخرى.

8- التكامل بين القطاعات المعنية بالبحث العلمي داخل الجامعة )العمادات-الكليات-المراكز البحثية(.

9- التعاون بين الجامعة ومستشفى األمل في مجال الدراسات والبحوث المعززة للصحة النفسية والمعالجة لقضايا ومشكالت 

طلبة الجامعة النفسية.

10- اعتماد الالئحة التنظيمية للكراسي العلمية والتي تحتوي على رؤية شاملة للكراسي العلمية ورسالتها وأهدافها والوسائل 

واإلجراءات المنظمة لها.
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نقاط الضعف )سلبيات( / البيئة الداخلية :

التهديدات )سلبيات( / البيئة الخارجية :
1- ضعف مخصصات البحث العلمي 

2- نقص الوعي لدى المجتمع بأهمية البحث العلمي

3- عدم قناعة رجال األعمال والقطاعات الحكومية بأهمية دور البحث العلمي في تنمية المجتمع.

4- عدم توافر وسائل لجذب رجال االعمال لعقد الشراكات البحثية.

1- محدودية برامج الدراسات العليا إذ إنها ال تزيد عن برنامجين 

2- ال توجد برامج بحثية أو مراكز بحث واعدة أو مراكز تميز بحثي بالجامعة أسوة بما هو موجود  في الجامعات السعودية األخرى.

3- محدودية أعداد المبتعثين للدراسة بالخارج والموفدين للدراسة بجامعات المملكة.

4- ضعف مشاركات األقسام في البحوث التي تخدم قضايا المجتمع. 

5- نقص الكوادر البشرية األكاديمية والمساندة لعملية البحث العلمي. 

6- ضعف تكامل العملية البحثية داخل أرجاء الجامعة. 

7- قلة المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة. 

8- إحجام بعض أعضاء هيئة التدريس عن النشر.

9- ضعف االستثمار التجاري للبحث العلمي.

ف العلمي يقوم على األوقاف والتبرعات والهبات لدعم مختلف أنشطة تطوير الجامعة 
ْ

10- عدم وجود نظام نشط وفعال للوق

وأبحاثها.

11- عدم وجود كيانات لالستشارات وإدارة عقود الشراكات البحثية في الجامعة.

12- عدم وجود كوادر بشرية كافية ومؤهلة للقيام بمهام تنفيذ عقود الشراكة وإعداد البرامج والبحوث.

13- عدم وجود معامل ومختبرات متقدمة ومتكاملة إلجراء البحوث التي يحتاجها الشركاء.

14- قلة البحوث الموجهة نحو القضايا األساسية التي تهم المجتمع.
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رابًعا: التحليل البيئي الرباعي 

  KPI4بنطاق األداء الرئيس الرابع

»المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع«

نقاط القوة )إيجابيات( / البيئة الداخلية  :

نقاط الضعف )سلبيات( / البيئة الداخلية :

الفرص )إيجابيات( / البيئة الخارجية :

1- التعريف بدور الجامعة من خالل البرامج والفعاليات اإلعالمية.

2- تعزيز التعاون وتوثيق الصلة بين الجامعة والمجتمع المحلي.

3- تنظيم اللقاءات العلمية والحوارية التي تهتم بمناقشة سبل تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة الجوف.

4- تبنى برامج التوعية البيئية التي تهدف إلى تحسين تفاعل اإلنسان مع بيئته. 

5- مشاركة الجامعة من خالل أبنائها وأعضاء هيئة التدريس في المجال التطوعي العام لخدمة المجتمع. 

6- إقامة برامج مشتركة بين منسوبي الجامعة وقيادات المجتمع لتحديد حاجات المجتمع والتعرف على مشكالته. 

7- حرص الجامعة على إتاحة الفرصة لقطاعات المجتمع من اإلفادة من إمكانيات الجامعة الخدمية )مثل المكتبة، والمالعب، وغير 

ذلك...(.

8- المشاركة في برنامج )وارف( لخدمة طالب المرحلة الثانوية وغيرها من مشاريع تعزيز المسؤولية االجتماعية لجامعة الجوف.

1- عدم وجود كيان ُيعني بتعزيز التواصل بين الجامعة والمجتمع. 

2- عدم وجود خطة إعالمية واضحة إلبراز دور الجامعة تجاه المجتمع المحلي. 

3- غياب آلية دورية لقياس رضا المجتمع عن الخدمات المقدمة من الجامعة.

4- قلة مشاركة قطاعات المجتمع في اللجان والمجالس االستشارية في الكليات والجامعة.

5- ضعف دور الجامعة في التطوير التقني لقطاعات المجتمع المستفيدة وتطوير كفاءة سوق العمل.

6- صعوبة االتصال بين األطراف المعنية من خارج الجامعة والقيادات الجامعية والمسؤولين فيها.

7- غياب آليات فعالة إليصال الشكاوى والمقترحات التي تتقدم بها األطراف المعنية من خارج الجامعة.

8- عدم توافر البنية التحتية لخدمة المؤتمرات واستضافة األنشطة المتنوعة

1- احتياج المجتمع إلسهامات الجامعة وخاصة في معالجة القضايا التي تمس الفرد واألسرة والمجتمع. 

2- دعم القطاع الخاص لفعاليات الجامعة.  وأنشطتها .
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التهديدات )سلبيات( / البيئة الخارجية :

ا على الجامعات لتلبية حاجات التنمية.
ً
َد ضغوط

َّ
1- سرعة المتغيرات المحلية والعالمية مما َول

2- الصورة الذهنية غير الواضحة عما يمكن أن تقدمه الجامعة في مجال التنمية المجتمعية.

3- عدم تفعيل كثير من الخطط والمبادرات التي تهم المجتمع والتي شاركت جامعة الجوف في كثير منها.

4- ضعف ثقافة العمل التطوعي؛ لبناء الخبرات وتحديث المهارات والقدرات لدى األفراد. 
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مؤشرات األداء للخطة االستراتيجية لجامعة الجوف لكل هدف محدد

 KPI1 »موشرات األداء لنطاق »البيئة الجامعية الداعمة :
ً

أوال

األهــداف المحــددة هــي مجموعــة مــن األهــداف تســتجيب لمتطلبــات الهــدف العــام، وتكــون مقابلــة للقضايــا االســتراتيجية بحيــث 
ــا لــكل قضيــة اســتراتيجية. تــم صياغــة األهــداف المحــددة لجامعــة الجــوف فــي التقريــر الثالــث مــن هــذه الخطــة )المســتقبل 

ً
تحــدد هدف

المنشــود لألعــوام الخمســة القادمــة -تطويــر االســتراتيجيات(.

 الجدول )1( يوضح مؤشرات األداء لكل هدف محدد ذي عالقة بنطاق األداء الرئيس 
األول KPI1 »البيئة الجامعية الداعمة«.

 مرجعية مؤشراألهداف المحددة )التنفيذية(
األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

هـ1-1 حصول الجامعة على االعتماد 
المؤسسي

ووطنييــن 1-1-1 دولييــن  خبــراء  يضــم  المراجعيــن  مــن  فريــق  توافــر 
 . األكاديمــي  واالعتمــاد  الجــودة  مجــال  فــي  متخصصيــن 

نســبة مــا تــم اســتعماله مــن مؤشــرات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم 2-1-1
واالعتمــاد األكاديمــي فــي التقويــم التطويــري .

االنتهاء من إعداد التقرير النهائي للتقويم المؤسسي الذاتي.3-1-1

نسبة ما تم تصويبه وتطويره بناء على مخرجات دراسة التقويم 4-1-1
المؤسسي الذاتي.

استيفاء متطلبات االعتماد المؤسسي .5-1-1

 هـ 1-2 تطبيق معايير االعتماد األكاديمي
 البرامجي في جميع برامج الجامعة

األكاديمية

 معدل البرامج التي حصلت على االعتماد البرامجي )سواء أكان1-2-1

. )محلًيا أم عالمًيا
.تقدير الطالب العام لجودة المقررات2-2-1
. نسبة الطالب الداخلين بالبرامج و أكملوا بنجاح السنة األولى3-2-1

 نسبة الطالب الداخلين في برامج البكالوريوس و أكملوا الحد4-2-1

. األدنى من المدة
. عدد عناوين الكتب في المكتبة نسبة لعدد الطالب5-2-1

 عدد االشتراكات في المصادر على شبكة اإلنترنت نسبة لعدد6-2-1

.البرامج الموجودة
.عدد االشتراكات في الدوريات نسبة لعدد البرامج المطروحة7-2-1

تقييم الطالب لخدمات المكتبة.8-2-1
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 مرجعيةاألهداف المحددة )التنفيذية(
مؤشر األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

هـ 1-3 زيادة عدد الطالب بنسبة 
50% من العدد الحالي

المعدل اإلجمالي للقيد.1-3-1

المعدل الصافي للقيد.2-3-1

معدل المستجدين في الجامعة )النسبة المئوية للمقبولين في الجامعة من 3-3-1
خريجي الثانوية بمنطفة الجوف في العام نفسه(. 

نسبة الطالب للكادر اإلداري4-3-1

نســبة الميزانيــة التشــغيلية -دون المبالــغ لمكافــآت الطــالب والســكن-المخصصة 5-3-1
لتقديــم الخدمــات الطالبيــة.

هـ 1-4 تطبيق معايير الجودة 
الشاملة 

في جميع قطاعات الجامعة

1-4-1
ً

.االنتهاء من تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة وتوصيفه كامال
االنتهاء من تحديد المهام والمسئوليات لكل وحدة من الوحدات الواردة في 2-4-1

الهيكل التنظيمي.
 تحقيق متطلبات كل معيار من معايير الحوكمة َوفق برنامج األمم المتحدة 3-4-1

.UNDP اإلنمائي
تقييم الطلبة الكلي لجودة خبرات التعلم في الجامعة. 4-4-1

نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خالل السنة .5-4-1

نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير )مستويات( تحصيل الطلبة خالل 6-4-1

السنة بواسطة خبراء من داخل الجامعة.
نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير )مستويات( تحصيل الطلبة خالل 7-4-1

السنة بواسطة خبراء من خارج الجامعة .
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب 8-4-1

عدا التقاعد بسبب السن.
نسبة أعضاء هيئة التدريس المشتركين في التطوير المهني السنة الماضية .9-4-1

المعدل اإلجمالي للطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس .10-4-1

معدل أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس حسب التخصصات.11-4-1

معدل أعضاء هيئة التدريس في التخصصات العلمية والتقنية .12-4-1

الرضا عن أداء الموظفين.13-4-1

معدل الموظفين في الجامعة الذين يحملون مؤهالت فوق الثانوية 14-4-1

معدل الفنيين السعوديين الى غير السعوديين.15-4-1
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األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 مرجعية
مؤشر األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

هـ 1-5 النجاح في تطبيق 
الخطة االستراتيجية للجامعة 

بنسبة ال تقل عن %85

نسبة األقسام والكليات التي طورت خططها االستراتيجية في ضوء الخطة 1-5-1
االستراتيجية للجامعة.

نسبة أعضاء هيئة التدريس: المشاركين في خطط األقسام والكليات و درايتهم  2-5-1
بخطط األقسام و بخطة الجامعة.

توافر مؤشرات أداء يتم قياسها دورًيا للتأكد من تحقيق أهداف الخطة 3-5-1
االستراتيجية

هـ 1-6 سد الفجوة بين 
االعتمادات المالية واحتياجات 

الجامعة ومتطلباتها 

العائد المالي من التعليم الموازي للبرنامج الواحد 15 مليون ريال في نهاية الخطة.1-6-1

العائد المالي من التعليم عن بعد 50 مليون ريال في نهاية الخطة2-6-1

العائد المالي من الماجستير التنفيذي 15 مليون ريال في نهاية الخطة. 3-6-1

العائد المالي من تعليم الكبار 15 مليون ريال في نهاية الخطة. 4-6-1

العائد المالي من البحوث واالستشارات التعاقدية 15 مليون ريال في نهاية الخطة5-6-1

العائد المالي من الوقف العلمي 10 ماليين ريال في نهاية الخطة6-6-1

العائد المالي من الكراسي العلمية 10 ماليين ريال في نهاية الخطة7-6-1

العائد المالي من بيوت الخبرة 3 مليون ريال في نهاية الخطة8-6-1

العائد المالي من حاضنات األعمال 2 مليون ريال في نهاية الخطة. 9-6-1

العائد المالي من إعادة تأهيل معلمي مراحل التعليم العام 2 مليون ريال في نهاية 10-6-1

الخطة 

العائد المالي من الدبلومات المهنية 2 مليون ريال في نهاية الخطة 11-6-1

العائد المالي من الدورات التخصصية والتأهيلية 2 مليون ريال في نهاية الخطة12-6-1

العائد المالي من برامج تعليمية لطالب المنح بدعم من القطاع الخاص 5 ماليين ريال في 13-6-1

نهاية الخطة.

هـ1-7 اكتمال مباني الكليات 
والعمادات المستقلة

نســبة مــا تــم إنجــازه إلــى المخطــط العــام، مــن حيــث: مشــروعات البنيــة التحتيــة والمرافــق 1-7-1

والطــرق والخدمــات العامــة والســكن ومشــروعات الطــالب والطالبــات )مبانــي الكليــات-

فصــول دراســية -قاعــات ومدرجات-مبانــي إداريــة والخدمــات واألنشــطة الطالبيــة وغيرهــا(.

نسبة ما تم إنفاقه لتطوير المباني والمنشآت إلى الميزانية الكلية للجامعة.2-7-1

الخطة40
االستراتيجية لجامعة الجوف



األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 مرجعية
مؤشر األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

هـ 1-8 تغطية مرافق الجامعة 
جميعها بشبكة اإلنترنت سواء 
أكان سلكًيا أم السلكًيا وزيادة 
سرعتها بما ال يقل عن 3 جيجا

نسبة العمليات اإلدارية التي يتم تنفيذها بشكل إلكتروني1-8-1

مستوى رضاء أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب عن الخدمات اإللكترونية 2-8-1

المقدمة.

نسبة اإلنفاق السنوي على تقنية المعلومات إلى عدد الطالب.3-8-1

عدد أجهزة الحاسب الموفرة لكل طالب.4-8-1

المعدل العام لمدى مناسبة المرافق والتجهيزات من خالل استطالع آراء ألعضاء هيئة 5-8-1

التدريس.

عرض النطاق الترددي لكل مستخدم لإلنترنت.6-8-1

معدل الكليات المرتبطة بالشبكة فائقة السرعة.7-8-1

معدل مشتركي اإلنترنت السريع.8-8-1

هـ 1-9 توفر السكن والخدمات 
الصحية والرياضية والترفيهية 
المالئمة ألعضاء هيئة تدريس 

الجامعةوطالبها وطالباتها

نسبة ما تم إنجازه في المخطط العام إلسكان أعضاء هيئة التدريس في المدينة 1-9-1

الجامعية بالجوف.

مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن خدمات السكن. 2-9-1

عدد الوحدات السكنية للطالب والطالبات إلى العدد الكلي للطلبات المقدمة.3-9-1

مدى رضا الطالب والطالبات عن خدمات السكن.4-9-1

مدى رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات عن أنشطة الخدمات الصحية التي 5-9-1

تقدمها الجامعة.

نسبة أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات المشاركين في أنشطة الجامعة 6-9-1

الالصفية.

مدى رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات عن األنشطة الالصفية.7-9-1

تقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي .8-9-1

 توفر محتوى األدلة اإلجرائية والتعريفية بالخدمات االمقدمة لطالب المنح الدراسية..9-9-1

االنتهاء من إنشاء الصندوق الخيري لدعم برامج المنح الدراسية وتفعيل دوره.10-9-1

 معدل رضا طالب المنح الدراسية عن الخدمات المقدمة .11-9-1
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KPI2 »ثانًيا: موشرات األداء لنطاق »التعليم والتعلم
الجدول التالي يوضح مؤشرات األداء لكل هدف محدد ذي عالقة بنطاق األداء 

الرئيس الثاني KPI2 »التعليم والتعلم«. 
األهداف المحددة 

)التنفيذية(
 مرجعية

مؤشر األداء
مؤشرات األداء

 Key Performance Indicator KPI

هـ 2-1 تطوير األداء األكاديمي 
والعلمي بما ينسجم مع 

سوق العمل وتلبية حاجات 
المجتمع 

معدل التوظيف .1-1-2

النسبة المئوية للبرامج التي تربط مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل. 2-1-2
النسبة المئوية للبرامج التي تم تطويرها أو إنشاؤها تلبية الحتياجات سوق 3-1-2

العمل )مراجعة كل 5 سنوات( .
نسبة الكليات التي لديها ممثلون من أرباب العمل في لجنة واحدة على األقل.4-1-2

هـ 2- 2 استقطاب أعضاء هيئة 
تدريس ومعاونيهم ذوي 

الكفاءة العالية

معدل أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة الدكتوراه.1-2-2

معدل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين )النسبة المئوية لعدد أعضاء هيئة التدريس 2-2-2

المتعاقدين في الجامعة إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس(.

هـ 2 – 3 إثراء المناهج الدراسية 
بالتعليم التفاعلي  

نسبة المناهج الدراسية التي تعتمد على أساليب التعليم التفاعلي.1-3-2

مدى رضا الطالب عن المناهج الدراسية التي تعتمد على أساليب التعليم التفاعلي .2-3-2

هـ 2-4 زيادة الفرص البحثية 
لطالب مرحلة البكالوريوس

1-4-2
النسبة المئوية لطالب مرحلة البكالوريوس الذين حصلوا على دعم مالي إلجراء أبحاث 

علمية خالل العام الدراسي.

هـ 2-5 توسيع الفرص 
التعليمية المتاحة للطالب خارج 

المتطلبات الدراسية.

رضا الطلبة عن الخدمات التعليمية الالصفية المقدمة لهم في الجامعة .1-5-2

هـ 2-6 تطوير مهارات االتصال 
والعمل الجماعي والقيادى 
وتكنولوجيا المعلومات لدى 

الطالب حسب تخصصاتهم 

رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم 1-6-2

الخطة42
االستراتيجية لجامعة الجوف



R&D« KPI3 موشرات األداء لنطاق »البحث والتطوير :
ً
ثالثا

الجدول التالي يوضح مؤشرات األداء لكل هدف محدد ذي عالقة بنطاق األداء 
»R&D البحث والتطوير« KPI3 الرئيس الثالث

األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 مرجعية
مؤشر األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

هـ 2-7 حضور 20% من أعضاء 
هيئة التدريس ومنسوبي 

الجامعة لدورة واحدة على 
األقل في تطوير القدرات 

سنوًيا

1-7-2
ــا علــى أســاليب التدريــس  ــة التدريــس الذيــن تلقــوا تدريًب معــدل أعضــاء هيئــة هيئ

ــم . ــة التــي تعــزز التعليــم والتعل الحديث

الرضا عن أداء اإلداريين .2-7-2

هـ 2-8 اكتمال تجهيزات 
مختبرات مرحلة البكالوريوس 

ومعاملها

رضا طالب مرحلة البكالوريوس عن تجهيزات المختبرات والمعامل .1-8-2

معدل الطالب الذين تلقوا تدريًبا على أحدث التقنيات المعملية .2-8-2

األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 مرجعية
مؤشر األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

هـ 3-1 توقيع عقد شراكة بحثية 
واحدة على األقل في كل 

فصل دراسي بما يتوافق مع 
احتياجات المجتمع وتفعيله.

1-1-3
ــة  دخــل البحــث مــن مصــادر خارجيــة فــي الســنة الســابقة نســبة لعــدد أعضــاء هيئ

التدريــس بــدوام كامــل.

عدد مشاريع البحوث المشتركة كل عام.2-1-3

عدد الكراسي العلمية المدعمة من جهات خارجية .3-1-3

رضا الشركاء عن القدرات البحثية للجامعة4-1-3

عدد المؤتمرات والندوات.5-1-3
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األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 مرجعية
مؤشر األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

هـ 3-2 نشر ما ال يقل عن 
40% من أبحاث أعضاء هيئة 
التدريس في مجالت مصنفة 

ISI  عالمًيا

1-2-3.  ISI  نسبة ما نشر من أبحاث ألعضاء هيئة التدريس في مجالت مصنفة عالمًيا

معدل االستشهادات المرجعية .2-2-3

هـ 3-3 إنتاج علمي واحد على 
األقل لكل عضو هيئة تدريس 

سنوًيا )من ذلك: األوراق 
العلمية – الترجمة – تأليف 

الكتب(

نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد 1-3-3
محكم في السنة السابقة.

عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماضية لكل عضو 2-3-3
من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله. 

هـ 3-4 وجود برامج دراسات 
عليا متنوعة ومتميزة 

بالجامعة

عدد برامج الدراسات العليا بالجامعة.1-4-3

معدل طلبة الدراسات العليا مقارنة بالعدد الكلي للطلبة .2-4-3

نسبة الطالب الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا في الوقت 3-4-3
المحدد.

هـ 3-5 إنشاء مركز بحثي 
واحد على األقل في كل عام 

دراسي

عدد المراكز البحثية الجديدة التي تم إنشاؤها كل عام .1-5-3

عدد األبحاث العلمية المنشورة والتي تم فيها اإلشارة بالشكر للمراكز البحثية 2-5-3
في الجامعة.

نسبة اإلنفاق على البحث العلمي إلى الموازنة التشغيلية الكلية3-6-1هـ 3-6 توفر المتطلبات
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األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 مرجعية
مؤشر األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

نسبة اإلنفاق على البحث العلمي إلى الموازنة التشغيلية الكلية3-6-1هـ 3-6 توفر المتطلبات
المالية والتقنية والبنى 
التحتية ألبحاث المرحلة 

الجامعية ومرحلة الدراسات 
العليا وأبحاث أعضاء هيئة 

التدريس

نسبة الكوادر الفنية والتقنية إلى عدد الباحثين .2-6-3

3-6-3
نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب الدراسات العليا عن كفاية 

أجهزة ومنشآت البحث العلمي.

هـ 3-7 وجود عضو هيئة 
تدريس واحد على األقل في 

كل كلية ذو سجل عالمي حافل 
لإلشراف على برامج الدراسات 

العليا.

1-7-3
عدد أعضاء هيئة التدريس ذوي السجل العالمي الحافل والمشرفين على برامج 

الدراسات العليا في كل قسم.

KPI4 »رابًعا : موشرات األداء لنطاق »المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع
الجدول التالي يوضح مؤشرات األداء لكل هدف محدد ذي عالقة بنطاق األداء 

الرئيس الرابع KPI4 »المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع«

األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 مرجعية
مؤشر األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

هـ 4 -1 ازدياد قناعة المجتمع 
بدور الجامعة ورسالتها في 
خدمة المجتمع بنسبة %200 

عن الوضع الراهن

زيادة عدد البرامج النوعية المجتمعية التي تقدمها الجامعة  لشرائح المجتمع كله  .1-1-4

عدد اللقاءات العامة التي تتولى الجامعة تنظيمها .2-1-4

عدد اإلشارات اإليجابية عن الجامعة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة .3-1-4

توافر مسح بيئي لقياس الصورة الذهنية اإليجابية لدى المجتمع عن الجامعة  .4-1-4

هـ 4-2 توفير برامج مجتمعية 
Non-degree تتوافق مع 

تطلعات المجتمع

عدد برامج التعليم المجتمعي المقدمة نسبة لعدد األقسام .1-2-4

معدل المقيدين للتعلم مدى الحياة )الفرق بين المعدل اإلجمالي للقيد والمعدل 2-2-4

الصافي للقيد( .

مدى رضا أفراد المجتمع المشاركين في برامج تنمية المهارات المجتمعية.3-2-4
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األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 مرجعية
مؤشر األداء

مؤشرات األداء
 Key Performance Indicator KPI

هـ 4-3 توقيع عقد شراكة 
مجتمعية واحد على األقل في 
كل فصل دراسي وتفعيله بما 
يحقق رؤية ورسالة الجامعة 

وبما يخدم المجتمع

عدد عقود الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع سنوًيا .1-3-4

االنتهاء من إعداد آليات الشراكة المجتمعية .2-3-4

نسبة طالب الجامعة المشاركين في االعمال التطوعية .3-3-4

مدى رضا المشاركين في برامج تأهيل المتقاعدين. 4-3-4

مدى رضا المشاركين في برامج ذوي االحتياجات الخاصة .5-3-4

هـ 4-4 التعرف على احتياجات 
المجتمع وتطلعاته

عدد المسوح البيئية التي قامت بها الجامعة للتعرف على احتياجات المجتمع .1-4-4

عدد اللقاءات مع المعنيين للتعرف على احتياجات سوق العمل، وما ينتظرونه من 2-4-4

مساهمات للجامعة .

هـ 4-5 توافر أوعية ومناشط 
تفاعلية تستقطب وتستثمر 

طاقات الشباب نحو المشاركة 
اإليجابية في المجتمع

عدد األنشطة والبرامج النوعية المقدمة للشباب نسبة لعدد األقسام. 1-5-4

نسبة عدد الطالب المشاركين في األنشطة البيئية لمحافظة الجوف إلى إجمالي عدد 2-5-4
الطالب  .

االنتهاء من إنشاء "مركز الثقافة والحوار الوطني" بالجامعة.3-5-4

نسبة عدد الطالب المشاركين في برامج التدريب على ثقافة الحوار إلى إجمالي عدد 4-5-4
الطالب.

االنتهاء من إنشاء مركز " تدريب وتأهيل الشباب" بالجامعة.5-5-4

نسبة عدد الطالب المشاركين في برامج التدريب والتأهيل إلى إجمالي عدد الطالب.6-5-4

هـ 4-6 تشجيع أعضاء هيئة 
التدريس والموظفين على 

المشاركة في األنشطة 
المجتمعية

نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بدوام كامل في أنشطة 1-6-4

خدمة المجتمع .

النسبة المئوية لمعايير تقييم أعضاء هيئة التدريس والموظفين فيما يخص 2-6-4

مساهماتهم في خدمة المجتمع.

نسبة أعضاء هيئة التدريس المعارين إلى إجمالي منسوبي الجامعة .3-6-4

نسبة المستشارين لجهات خارجية من أعضاء هيئة التدريس .4-6-4
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البرامج والمشاريع االستراتيجية

 KPI1 »البرامج والمشروعات لنطاق »البيئة الجامعية الداعمة :
ً
أوال

الجدول التالي يوضح البرامج والمشروعات المحققة لكل هدف محدد ذي عالقة 
بنطاق األداء الرئيس األول KPI1 »البيئة الجامعية الداعمة«.

األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 استراتيحية
عبور الفجوة

 رقم البرنامج 
)ب(

 رقم المشروع البرامج
)ش(

 اسم المشروع )ش(

 هـ1-1 حصول الجامعة على
االعتماد المؤسسي

 االعتماد1-1
 المؤسسي

 تهيئة الجامعة لمتطلبات2-1-1
NCAAA االعتماد المؤسسي

 هـ 1-2 تطبيق معايير
 االعتماد األكاديمي

 البرامجي في جميع برامج
الجامعة األكاديمية

الكفاءة التعليمية 1 - 2

 االعتماد البرامجي )المحلي1-2-1
)والعالمي

مصادر التعلم2-2-1

 هـ 1-3 زيادة عدد الطالب
 بنسبة 50% من العدد

الحالي

دعم شؤون الطلبة3-1
 تطوير آليات القبول1-3-1

والتسجيل

إدارة شؤون الطلبة2-3-1

 هـ 1-4 تطبيق معايير
 الجودة الشاملة في جميع

قطاعات الجامعة

 ضمان األداء4-1
المؤسسي

 تطوير الهيكل التنظيمي1-4-1
للجامعة

الحوكمة   2-4-1
إدارة ضمان الجودة32-4-1

تطوير عمليات التوظيف1-5-1عمليات التوظيف5-1

 هـ 1-5 النجاح في تطبيق
 الخطة االستراتيجية

 للجامعة بنسبة ال تقل عن
%85

 اإلدارة االستراتيجية6-1
للخطة

 التنفيذ على المستوى1-6-1
االستراتيجي

المتابعة االستراتيجية2-6-1 مع
جت

م
 ال

ية
م

تن
 و

ب
طال
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األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 استراتيحية
عبور الفجوة

 رقم البرنامج 
)ب(

 رقم المشروع البرامج
)ش(

 اسم المشروع )ش(

 هـ 1-6 سد الفجوة بين
 االعتمادات المالية
 واحتياجات الجامعة

 ومتطلباتها

 تنويع موارد7-1
الجامعة

1-7-1
 تنمية الموارد المالية من

العملية التعليمية

2-7-1
 تنمية الموارد المالية من

البحث العلمي

3-7-1
 تنمية الموارد المالية من

تنمية المجتمع

 هـ1-7 اكتمال مباني الكليات
والعمادات المستقلة

 توظيف البنية التحتية1-8-1البنى التحتية8-1
لخدمة منسوبي الجامعة

 هـ 1-8 تغطية جميع مرافق
 الجامعة بشبكة اإلنترنت

 سواء أكان سلكًيا أم
 السلكًيا  وزيادة سرعتها

بما ال يقل عن 3 جيجا

تقنية المعلومات9-1

اإلدارة اإللكترونية1-9-1

الخدمات والتجهيزات التقنية2-9-1

هـ 1-9 توفر السكن 
والخدمات الصحية 

والرياضية والترفيهية 
المالئمة ألعضاء هيئة 

تدريس الجامعة وطالبها 
وطالباتها

البيئة الجامعية10-1

 إسكان أعضاء هيئة التدريس1-10-1
بالجامعة

إسكان الطالب والطالبات2-10-1

تطوير الخدمات الصحية3-10-1

 التوسع في األنشطة4-10-1
الالصفية

خدمات اإلرشاد الطالبي5-10-1

رعاية طالب المنح الدراسية6-10-1

مع
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م
 ال

ية
م

تن
 و

ب
طال

 ال
ية
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األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 استراتيحية
عبور الفجوة

 رقم 
البرنامج 

)ب(

 رقم المشروع البرامج
)ش(

 اسم المشروع )ش(

 هـ 2-1 تطوير األداء األكاديمي
 والعلمي بما ينسجم مع سوق
العمل وتلبية حاجات المجتمع

 موائمة سوق1-2
العمل

موائمة سوق العمل1-1-2

 هـ 2- 2 استقطاب أعضاء هيئة
 تدريس ومعاونيهم ذوي الكفاءة

العالية

 استقطاب2-2
الكفاءات

 استقطاب الكفاءات1-2-2
والقدرات العلمية

 هـ 2 – 3 إثراء المناهج الدراسية
 Interactiveبالتعليم التفاعلي

learning education

 التعليم3-2
التفاعلي

التعليم التفاعلى1-3-2

 هـ 2-4 زيادة الفرص البحثية لطالب
مرحلة البكالوريوس

 تطوير أداء4-2
الطالب

 االرتقاء بالقدرات1-4-2
البحثية للطالب

 هـ 2-5 توسيع الفرص التعليمية
 المتاحة للطالب خارج المتطلبات

 الدراسية
 األنشطة التعليمية2-4-2

الالصفية

 هـ 2-6 تطوير مهارات االتصال
 والعمل الجماعي والقيادى

 وتكنولوجيا المعلومات لدى الطالب
 حسب تخصصاتهم

تنمية مهارات الطالب3-4-2

 هـ 2-7 حضور 20% من أعضاء هيئة
 التدريس ومنسوبي الجامعة لدورة

 واحدة على األقل في تطوير القدرات
سنوًيا

 تطوير أداء5-2
 منسوبي
الجامعة

 تطوير أداء منسوبي1-5-2
الجامعة

 هـ 2-8 اكتمال تجهيزات مختبرات
مرحلة البكالوريوس ومعاملها

 المعامل6-2
 واألجهزة
والمعدات

 التطوير التقني1-6-2
 لمختبرات الطالب

 ومعاملهم
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KPI2 »ثانًيا: البرامج والمشروعات لنطاق »التعليم والتعلم
الجدول التالي يوضح البرامج والمشروعات المحققة لكل هدف محدد ذي عالقة 

بنطاق األداء الرئيس الثاني KPI2 »التعليم والتعلم«.
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R&D« KPI3 ا: البرامج والمشروعات لنطاق »البحث والتطوير
ً
ثالث

الجدول التالي يوضح البرامج والمشروعات المحققة لكل هدف محدد ذوي عالقة 
»R&D البحث والتطوير« KPI3 بنطاق األداء الرئيس الثالث

األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 استراتيحية
عبور الفجوة

 رقم 
البرنامج 

)ب(

 رقم المشروع البرامج
)ش(

 اسم المشروع )ش(

 هـ 3-1 توقيع عقد شراكة بحثية
 واحدة على األقل في كل فصل

 دراسي وتفعيلها بما يتوافق مع
احتياجات المجتمع

الشراكات البحثية3-1-1الشراكات البحثية1-3 

 هـ 3-2 نشر ما ال يقل عن 40% من
 أبحاث أعضاء هيئة في مجالت

 ذات معامل تأثير ISI مصنفة عالمًيا
عالي

اإلنتاج العلمي3-2-1اإلنتاج العلمي2-3

 هـ 3-3 إنتاج علمي واحد على األقل
 لكل عضو هيئة تدريس سنوًيا )من
 ذلك: األوراق العلمية – الترجمة –

)تأليف الكتب

 هـ 3-4 وجود برنامج دراسات عليا
متنوعة ومتميزة

 برامج الدراسات3-3
 العليا

زيادة عدد برامج 1-3-3
الدراسات العليا

استقطاب طالب 2-3-3
الدراسات العليا

 هـ 3-5 إنشاء وحدة بحثية واحدة
على األقل في كل عام دراسي

الوحدات البحثية3-4-1الوحدات البحثية4-3

 هـ 3-6 توفر المتطلبات المالية
 والتقنية والبنى التحتية ألبحاث

 المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات
العليا وأبحاث أعضاء هيئة التدريس

إدارة5-3
البحث العلمي

إدارة البحث العلمي1-5-3

 هـ 3-7 وجود عضو هيئة تدريس واحد
 -على األقل في كل كلية -ذي سجل

 عالمي حافل لإلشراف على برامج
.الدراسات العليا

6-3
 استقطاب

استقطاب الكفاءات 2-2-1القدرات العلمية
والقدرات العلمية مع
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KPI4 »رابًعا: البرامج والمشروعات لنطاق »المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع
الجدول التالي يوضح البرامج والمشروعات المحققة لكل هدف محدد ذي عالقة بنطاق 

األداء الرئيس الرابع KPI4 »المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع«

األهداف المحددة 
)التنفيذية(

 استراتيحية
عبور الفجوة

 رقم 
البرنامج 

)ب(

 رقم البرامج
المشروع )ش(

 اسم المشروع )ش(

 هـ 4 -1 ازدياد قناعة المجتمع بدور
 الجامعة ورسالتها في خدمة

 المجتمع بنسبة 200% عن الوضع
الراهن

 بناء الصورة1-4
الذهنية للجامعة

المركز اإلعالمي 1-1-4

جسور التواصل2-1-4

 هـ 4-2 توفير برامج مجتمعية
تتوافق مع تطلعات المجتمع

 التعليم2-4
المجتمعي

التعلم مدى الحياة1-2-4

تنمية المهارات المجتمعية2-2-4

 هـ 4-3 توقيع عقد شراكة مجتمعية
 واحد على األقل في كل فصل

 دراسي وتفعيله بما يحقق رؤية
 الجامعة ورسالتها وبما يخدم

المجتمع

 الشراكة3-4
المجتمعية

آليات الشراكة 1-3-4

تأهيل المتقاعدين2-3-4

رعاية ذوي االحتياجات 3-3-4
الخاصة وتأهيلهم

 هـ 4-4 التعرف على احتياجات
المجتمع وتطلعاته

 إنشاء إدارة4-4
 المسؤولية
المجتمعية

إدارة المسؤولية 1-4-4
المجتمعية

 هـ 4-5 توافر أوعية ومناشط
 تفاعلية تستقطب وتستثمر طاقات

 الشباب نحو المشاركة اإليجابية في
المجتمع

 استيعاب5-4
 قوى الشباب
 وطاقاتهم

أوعية استيعاب الشباب1-5-4

التأهيل البيئي للشباب2-5-4

تعزيز الهوية لدى الشباب 3-5-4

تدريب الشباب وتأهيلهم4-5-4

 هـ 4-6 تشجيع أعضاء هيئة التدريس
 والموظفين على المشاركة في

األنشطة المجتمعية

 توسيع المشاركة6-4
 المجتمعية
 وتطويرها

تطوير معايير الترقية1-6-4

العقود االستشارية 2-6-4
بالجامعة
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920202021

توافر فريق من المراجعين يضم خبراء دوليين ووطنيين 1-1-1
متخصصين في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي 

20337111520 خبير  

1-1

1-1-2

 تهيئة الجامعة
 لمتطلبات االعتماد

 المؤسسي
NCAAA

 وكيل الجامعة
للجودة والتطوير

»عمادة الجودة 
 واالعتماد االكاديمي

كافة قطاعات 
الجامعة«

نسبة ما تم استعماله من مؤشرات الهيئة الوطنية 1-1-2
للتقويم واالعتماد االكاديمي في التقويم التطويري

%100%30%30%50%70%85100

اإلنتهاء من إعداد التقرير النهائي للتقويم المؤسسي 1-1-3
الذاتي

%100%80%80%100

نسبة ما تم تصويبه وتطويره بناء على مخرجات دراسة 1-1-4
التقويم المؤسسي الذاتي

%100--%50%60%70%90%100

 الحصول100%90%70%50%30%100%استيفاء متطلبات االعتماد المؤسسي1-1-5
 على

 االعتماد
المؤسسي

معدل البرامج التي حصلت على االعتماد البرامجي1-2-1
 )سواء المحلي أو العالمي(

%50 %3%3%8%16%26%36

 2- 1« 
«

1-2-1
 االعتماد البرامجي

 )المحلي
)والعالمي

 وكيل الجامعة
للجودة والتطوير

»عمادة الجودة 
 واالعتماد االكاديمي
 عمادة شؤون الطالب

عمادة السنة 
التحضيرية األفسام 

العلمية«

433.23.43.63.84 من 5تقدير الطالب العام  لجودة المقررات1-2-2

نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة 1-2-3
األولى

%90%63%70%75%80%85%90

نسبة الطالب الداخلين في برامج  البكالوريوس الذين 1-2-4
أكملوا  في الحد األدنى من المدة

%90%60%70%75%80%85%90

 5 عنوان لكلعدد عناوين الكتب في المكتبة نسبة لعدد الطالب1-2-5
طالب

  1 عنوان"
%20"

 "1عنوان 
"%20

 2"
 عنوان 
"%40

"3 
عنوان
%60"

"4 
  عنوان
%80"

  5 عنوان"
%100"

مصادر التعلم1-2-2

 وكيل الجامعة

 للدراسات العليا

والبحث العلمي

 عمادة شؤون

المكتبات
1-2-6 web عدد االشتراكات في المصادر على شبكة اإلنترنت

site subscriptions  نسبة لعدد البرامج الموجودة
%20%5%7%10%13%17%20

عدد االشتراكات في الدوريات نسبة لعدد البرامج 1-2-7
المطروحة

%100%50%50%70%80%90%100

433.23.43.63.84 من 5تقييم الطالب لخدمات المكتبة .1-2-8
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هـ1-1 حصول 
الجامعة على

 االعتماد
 المؤسسي

هـ 1-2 تطبيق 
معايير االعتماد 

األكاديمي 
البرامجي 
في جميع 

برامج الجامعة 
األكاديمية

بطاقة األداء المتوازن للخطة االستراتيجية  األولى لجامعة الجوف
 لألعوام 2017-2021م 
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920202021

توافر فريق من المراجعين يضم خبراء دوليين ووطنيين 1-1-1
متخصصين في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي 

20337111520 خبير  

1-1

1-1-2

 تهيئة الجامعة
 لمتطلبات االعتماد

 المؤسسي
NCAAA

 وكيل الجامعة
للجودة والتطوير

»عمادة الجودة 
 واالعتماد االكاديمي

كافة قطاعات 
الجامعة«

نسبة ما تم استعماله من مؤشرات الهيئة الوطنية 1-1-2
للتقويم واالعتماد االكاديمي في التقويم التطويري

%100%30%30%50%70%85100

اإلنتهاء من إعداد التقرير النهائي للتقويم المؤسسي 1-1-3
الذاتي

%100%80%80%100

نسبة ما تم تصويبه وتطويره بناء على مخرجات دراسة 1-1-4
التقويم المؤسسي الذاتي

%100--%50%60%70%90%100

 الحصول100%90%70%50%30%100%استيفاء متطلبات االعتماد المؤسسي1-1-5
 على

 االعتماد
المؤسسي

معدل البرامج التي حصلت على االعتماد البرامجي1-2-1
 )سواء المحلي أو العالمي(

%50 %3%3%8%16%26%36

 2- 1« 
«

1-2-1
 االعتماد البرامجي

 )المحلي
)والعالمي

 وكيل الجامعة
للجودة والتطوير

»عمادة الجودة 
 واالعتماد االكاديمي
 عمادة شؤون الطالب

عمادة السنة 
التحضيرية األفسام 

العلمية«

433.23.43.63.84 من 5تقدير الطالب العام  لجودة المقررات1-2-2

نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة 1-2-3
األولى

%90%63%70%75%80%85%90

نسبة الطالب الداخلين في برامج  البكالوريوس الذين 1-2-4
أكملوا  في الحد األدنى من المدة

%90%60%70%75%80%85%90

 5 عنوان لكلعدد عناوين الكتب في المكتبة نسبة لعدد الطالب1-2-5
طالب

  1 عنوان"
%20"

 "1عنوان 
"%20

 2"
 عنوان 
"%40

"3 
عنوان
%60"

"4 
  عنوان
%80"

  5 عنوان"
%100"

مصادر التعلم1-2-2

 وكيل الجامعة

 للدراسات العليا

والبحث العلمي

 عمادة شؤون

المكتبات
1-2-6 web عدد االشتراكات في المصادر على شبكة اإلنترنت

site subscriptions  نسبة لعدد البرامج الموجودة
%20%5%7%10%13%17%20

عدد االشتراكات في الدوريات نسبة لعدد البرامج 1-2-7
المطروحة

%100%50%50%70%80%90%100

433.23.43.63.84 من 5تقييم الطالب لخدمات المكتبة .1-2-8
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

العائد على
المجتمع

تطوير شؤون 
الطالب

 هـ 1-3 زيادة
 عدد الطالب
 بنسبة %50
 من العدد

الحالي

50%40%30%25%20%15%50%المعدل اإلجمالي للقيد1-3-1

1-3

1-3-1
 تطوير آليات

 القبول
والتسجيل

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

عمادة القبول 
والتسجيل

40%38%36%34%32%30%40%.المعدل الصافي للقيد1-3-2

 معدل المستجدين في الجامعة )النسبة المئوية1-3-3
 للمقبولين في الجامعة من خريجي الثانوية

.)بمنطفة الجوف في العام نفسه

%90%90%90%90%90%90%90

11: 151: 181: 211: 241: 271: 1:111نسبة الطالب للكادر اإلداري1-3-4
1-3-2

 إدارة شؤون
وكيل الجامعةالطلبة

عمادة شؤون 
الطالب

اإلدارة العامة 
للمشاريع

نسبة الميزانية التشغيلية )بدون المبالغ لمكافآت 1-3-5
الطالب والسكن( المخصصة لتقديم الخدمات 

الطالبية

%0.1%0.03%0.04%0.05%0.06%0.08%0.1

العمليات
الداخلية

ضمان الجودة 
والتطوير

 هـ 1-4 تطبيق
 معايير
 الجودة
 الشاملة

 في جميع
 قطاعات
الجامعة

ً اإلنتهاء من تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة1-4-1
.وتوصيفه كامال

----100%--جيد

1-4

1-4-1

 تطوير الهيكل
 التنظيمي
للجامعة

وكيل الجامعة 
للجودة والتطوير

اإلدارة العامة 
للشؤون اإلدارية 

والمالية  اإلنتهاء من تحديد المهام والمسئوليات لكل وحدة1-4-2
من الوحدات الواردة في الهيكل التنظيمي

----100%--جيد

  تحقيق متطلبات كل معيار من معايير الحوكمة1-4-3
 UNDP وفق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

%100--%20%40%60%80%100
1-4-2

وكيل الجامعة الحوكمة
للجودة والتطوير

إدارة المتابعة
كافة قطاعات 

الجامعة

 التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في1-4-4
الجامعة

5-4--3.23.43.63.84

إدارة ضمان 1-4-3
الجودة

وكيل الجامعة
كافة قطاعات للجودة والتطوير

الجامعة

 نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب1-4-5
خالل السنة

%100%100%100%100%100%100%100

 نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير1-4-6
 )مستويات( تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة

خبراء من داخل الجامعة

%8000%10%20%40%60%80

 نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير1-4-7
 )مستويات( تحصيل الطلبة  خالل السنة  بواسطة

خبراء من خارج الجامعة

%70%10%20%30%45%60%70
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

العائد على
المجتمع

تطوير شؤون 
الطالب

 هـ 1-3 زيادة
 عدد الطالب
 بنسبة %50
 من العدد

الحالي

50%40%30%25%20%15%50%المعدل اإلجمالي للقيد1-3-1

1-3

1-3-1
 تطوير آليات

 القبول
والتسجيل

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

عمادة القبول 
والتسجيل

40%38%36%34%32%30%40%.المعدل الصافي للقيد1-3-2

 معدل المستجدين في الجامعة )النسبة المئوية1-3-3
 للمقبولين في الجامعة من خريجي الثانوية

.)بمنطفة الجوف في العام نفسه

%90%90%90%90%90%90%90

11: 151: 181: 211: 241: 271: 1:111نسبة الطالب للكادر اإلداري1-3-4
1-3-2

 إدارة شؤون
وكيل الجامعةالطلبة

عمادة شؤون 
الطالب

اإلدارة العامة 
للمشاريع

نسبة الميزانية التشغيلية )بدون المبالغ لمكافآت 1-3-5
الطالب والسكن( المخصصة لتقديم الخدمات 

الطالبية

%0.1%0.03%0.04%0.05%0.06%0.08%0.1

العمليات
الداخلية

ضمان الجودة 
والتطوير

 هـ 1-4 تطبيق
 معايير
 الجودة
 الشاملة

 في جميع
 قطاعات
الجامعة

ً اإلنتهاء من تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة1-4-1
.وتوصيفه كامال

----100%--جيد

1-4

1-4-1

 تطوير الهيكل
 التنظيمي
للجامعة

وكيل الجامعة 
للجودة والتطوير

اإلدارة العامة 
للشؤون اإلدارية 

والمالية  اإلنتهاء من تحديد المهام والمسئوليات لكل وحدة1-4-2
من الوحدات الواردة في الهيكل التنظيمي

----100%--جيد

  تحقيق متطلبات كل معيار من معايير الحوكمة1-4-3
 UNDP وفق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

%100--%20%40%60%80%100
1-4-2

وكيل الجامعة الحوكمة
للجودة والتطوير

إدارة المتابعة
كافة قطاعات 

الجامعة

 التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في1-4-4
الجامعة

5-4--3.23.43.63.84

إدارة ضمان 1-4-3
الجودة

وكيل الجامعة
كافة قطاعات للجودة والتطوير

الجامعة

 نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب1-4-5
خالل السنة

%100%100%100%100%100%100%100

 نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير1-4-6
 )مستويات( تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة

خبراء من داخل الجامعة

%8000%10%20%40%60%80

 نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير1-4-7
 )مستويات( تحصيل الطلبة  خالل السنة  بواسطة

خبراء من خارج الجامعة

%70%10%20%30%45%60%70
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ضمان الجودة 
والتطوير

هـ 1-4 تطبيق 
معايير الجودة 
الشاملة في 

جميع قطاعات 
الجامعة 

 نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة8-4-1
السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب السن

%5%5%5%5%5%5%5

1-5
عمليات 
1-5-1التوظيف

تطوير عمليات 
التوظيف

وكيل الجامعة 
للشؤون التعليمية

عمادة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس 

والموظفين  إدارة 
المتابعة 

 نسبة هيئة التدريس المشتركين في التطوير المهني9-4-1
 السنة الماضية

%35%25%27%29%31%33%35

20: 221: 241: 261: 281: 301: 201: 1 المعدل اإلجمالي للطلبة إلى هيئة التدريس10-4-1

  ،10 : 1 للطب"معدل أعداد الطلبة إلى هيئة التدريس حسب التخصصات.11-4-1
 17: 1 للعلوم

 والهندسة،  22: 1
"لبقية التخصصات

  ،6: 1 للطب"
 19: 1 للعلوم
  والهندسة،
 35: 1 لبقية
" التخصصات

1 :10 

 للطب، 18:

 1 للعلوم

  والهندسة،

 32: 1 لبقية

 التخصصات

1 :10 

 للطب، 17:

 1 للعلوم

  والهندسة،

 28: 1 لبقية

 التخصصات

 10: 1 للطب،

 17: 1 للعلوم

  والهندسة،

 26: 1 لبقية

 التخصصات

 10: 1 للطب،  

 17: 1 للعلوم

 والهندسة،

 24: 1 لبقية

 التخصصات

10: 1 للطب، 
17: 1 للعلوم 
والهندسة،  
22: 1 لبقية 
التخصصات 

50%47%44%41%38%35%50%معدل هيئة التدريس في التخصصات العلمية والتقنية 12-4-1

80%75%70%60%50%40%80%الرضا عن أداء الموظفين13-4-1

 معدل الموظفين في الجامعة الذين يحملون مؤهالت14-4-1
 فوق الثانوية

%85%45%50%60%70%75%85

90%85%65%50%40%40%90%معدل الفنيين السعوديين الى غير السعوديين15-4-1

وجود خطة 
استراتيجية 

متكاملة 
للجامعة

 هـ 1-5 النجاح
 في تطبيق

 الخطة
 اإلستراتيجية

 للجامعة بنسبة
ال تقل عن %85

 نسبة األقسام والكليات التي طورت خططها االستراتيجية1-5-1
في ضوء الخطة االستراتيجية للجامعة

%100--%20%40%60%80%100

1-61-6-1

التنفيذ على 
المستوى 
االستراتيجي

وكيل الجامعة 
للجودة والتطوير

 »األقسام العلمية
ادارة التخطيط 

 والميزانية
إدارة المتابعة«

  :نسبة أعضاء التدريس«2-5-1
المشاركين في خطط األقسام والكليات

على دراية بخطط األقسام
».على دراية بخطة الجامعة

%80%20%30%40%50%65%80

 للتأكد من تحقيق3-5-1
ً
 توافر مؤشرات أداء يتم قياسها دوريا

أهداف الخطة االستراتيجية
المتابعة%90%90%90%90%901-6-2--%90

االستراتيجية
 وكيل الجامعة

للجودة والتطوير
 »األقسام العلمية

ادارة التخطيط 
 والميزانية

إدارة المتابعة«

ية
مع

جا
 ال

ئة
بي

 ال
KP

A1

ية
خل

دا
 ال

ت
يـا

مل
لع

ا

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

الخطة56
االستراتيجية لجامعة الجوف



ضمان الجودة 
والتطوير

هـ 1-4 تطبيق 
معايير الجودة 
الشاملة في 

جميع قطاعات 
الجامعة 

 نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة8-4-1
السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب السن

%5%5%5%5%5%5%5

1-5
عمليات 
1-5-1التوظيف

تطوير عمليات 
التوظيف

وكيل الجامعة 
للشؤون التعليمية

عمادة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس 

والموظفين  إدارة 
المتابعة 

 نسبة هيئة التدريس المشتركين في التطوير المهني9-4-1
 السنة الماضية

%35%25%27%29%31%33%35

20: 221: 241: 261: 281: 301: 201: 1 المعدل اإلجمالي للطلبة إلى هيئة التدريس10-4-1

  ،10 : 1 للطب"معدل أعداد الطلبة إلى هيئة التدريس حسب التخصصات.11-4-1
 17: 1 للعلوم

 والهندسة،  22: 1
"لبقية التخصصات

  ،6: 1 للطب"
 19: 1 للعلوم
  والهندسة،
 35: 1 لبقية
" التخصصات

1 :10 

 للطب، 18:

 1 للعلوم

  والهندسة،

 32: 1 لبقية

 التخصصات

1 :10 

 للطب، 17:

 1 للعلوم

  والهندسة،

 28: 1 لبقية

 التخصصات

 10: 1 للطب،

 17: 1 للعلوم

  والهندسة،

 26: 1 لبقية

 التخصصات

 10: 1 للطب،  

 17: 1 للعلوم

 والهندسة،

 24: 1 لبقية

 التخصصات

10: 1 للطب، 
17: 1 للعلوم 
والهندسة،  
22: 1 لبقية 
التخصصات 

50%47%44%41%38%35%50%معدل هيئة التدريس في التخصصات العلمية والتقنية 12-4-1

80%75%70%60%50%40%80%الرضا عن أداء الموظفين13-4-1

 معدل الموظفين في الجامعة الذين يحملون مؤهالت14-4-1
 فوق الثانوية

%85%45%50%60%70%75%85

90%85%65%50%40%40%90%معدل الفنيين السعوديين الى غير السعوديين15-4-1

وجود خطة 
استراتيجية 

متكاملة 
للجامعة

 هـ 1-5 النجاح
 في تطبيق

 الخطة
 اإلستراتيجية

 للجامعة بنسبة
ال تقل عن %85

 نسبة األقسام والكليات التي طورت خططها االستراتيجية1-5-1
في ضوء الخطة االستراتيجية للجامعة

%100--%20%40%60%80%100

1-61-6-1

التنفيذ على 
المستوى 
االستراتيجي

وكيل الجامعة 
للجودة والتطوير

 »األقسام العلمية
ادارة التخطيط 

 والميزانية
إدارة المتابعة«

  :نسبة أعضاء التدريس«2-5-1
المشاركين في خطط األقسام والكليات

على دراية بخطط األقسام
».على دراية بخطة الجامعة

%80%20%30%40%50%65%80

 للتأكد من تحقيق3-5-1
ً
 توافر مؤشرات أداء يتم قياسها دوريا

أهداف الخطة االستراتيجية
المتابعة%90%90%90%90%901-6-2--%90

االستراتيجية
 وكيل الجامعة

للجودة والتطوير
 »األقسام العلمية

ادارة التخطيط 
 والميزانية

إدارة المتابعة«

طة
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تي
ترا
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إلد
ا

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021
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تنوع موارد 
الجامعة 

بتنوع البرامج 
المجتمعية

هـ 1-6 ردم 
الفجوة بين 
االعتمادات 

المالية 
واحتياجات 
ومتطلبات 

الجامعة

التعليم الموازي للبرنامج الواحد 15 مليون ريال في 1-6-1
نهاية الخطة.

 3----15 مليون
مليون

7 
مليون

10 
مليون

15 مليون

1-7

1-7-1

تنمية الموارد 
المالية من 

العملية 
التعليمية

وكيل الجامعة 
للشؤون التعليمية

»عمادة القبول 
 والتسجيل

عمادة التعليم 
االلكتروني والتعليم 

 عن بعد
الكليات«

 2530 مليون50 مليونلتعليم عن بعد 50 مليون ريال في نهاية الخطة2-6-1
مليون

35 
مليون

40 
مليون

45 
مليون

50 
مليون

 3----15 مليونلماجستير التنفيذي 15 مليون ريال في نهاية الخطة. 3-6-1
مليون

7 
مليون

10 
مليون

15 مليون

العائد المالي من تعليم الكبار 15 مليون ريال في نهاية 4-6-1
الخطة. 

 3----15 مليون
مليون

7 
مليون

10 
مليون

15 مليون

البحوث واالستشارات التعاقدية 15 مليون ريال في نهاية 5-6-1
الخطة

 3----15 مليون
مليون

7 
مليون

10 
مليون

15 مليون

1-7-2
تنمية الموارد 

المالية من البحث 
العلمي

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

»معهد البحوث  
واالستشارات - عمادة 

 البحث العلمي
  الوقف العلمي 

 كيان جديد مقترح 
( مع برنامج 

ً
-  توافقا

التحول الوطني 
 )2020م

  إدارة التخطيط 
 والميزانية

االدارة القانونية«

راس مال الوقف العلمي 10 مليون ريال في نهاية 6-6-1
الخطة

 3------10 مليون
مليون

10 مليون6 مليون

 24 مليون1 مليون10 مليونالكراسي العلمية 10 مليون ريال في نهاية الخطة7-6-1
مليون

6 
مليون

10 مليون8 مليون

 0.5--3 مليونبيوت الخبرة 3 مليون ريال في نهاية الخطة8-6-1
مليون

3 مليون2 مليون1 مليون

 0.5----2 مليونحاضنات األعمال 2 مليون ريال في نهاية الخطة. 9-6-1
مليون

 11.5 مليون
مليون

2 مليون

إعادة تأهيل معلمي مراحل التعليم العام 2 مليون ريال 10-6-1
في نهاية الخطة 

 0.5----2 مليون
مليون

 11.5 مليون
مليون

2 مليون

1-7-3

تنمية الموارد 
المالية من تنمية 

المجتمع
وكيل الجامعة 

»عمادة القبول 
 والتسجيل

 الكليات
إدارة المسؤولية 

المجتمعية كيان جديد 
( مع 

ً
مقترح -  توافقا

برنامج التحول الوطني 
)2020م«

 0.5----2 مليونالدبلومات المهنية 2 مليون ريال في نهاية الخطة 11-6-1
مليون

 11.5 مليون
مليون

2 مليون

الدورات التخصصية والتأهيلية 2 مليون ريال في نهاية 12-6-1
الخطة

 0.5----2 مليون
مليون

 11.5 مليون
مليون

2 مليون

برامج تعليمية لطالب المنح بدعم من القطاع الخاص 5 13-6-1
مليون ريال في نهاية الخطة.

 1----5 مليون
مليون

2 
مليون

3.5 
مليون

5 مليون
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

الخطة58
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تنوع موارد 
الجامعة 

بتنوع البرامج 
المجتمعية

هـ 1-6 ردم 
الفجوة بين 
االعتمادات 

المالية 
واحتياجات 
ومتطلبات 

الجامعة

التعليم الموازي للبرنامج الواحد 15 مليون ريال في 1-6-1
نهاية الخطة.

 3----15 مليون
مليون

7 
مليون

10 
مليون

15 مليون

1-7

1-7-1

تنمية الموارد 
المالية من 

العملية 
التعليمية

وكيل الجامعة 
للشؤون التعليمية

»عمادة القبول 
 والتسجيل

عمادة التعليم 
االلكتروني والتعليم 

 عن بعد
الكليات«

 2530 مليون50 مليونلتعليم عن بعد 50 مليون ريال في نهاية الخطة2-6-1
مليون

35 
مليون

40 
مليون

45 
مليون

50 
مليون

 3----15 مليونلماجستير التنفيذي 15 مليون ريال في نهاية الخطة. 3-6-1
مليون

7 
مليون

10 
مليون

15 مليون

العائد المالي من تعليم الكبار 15 مليون ريال في نهاية 4-6-1
الخطة. 

 3----15 مليون
مليون

7 
مليون

10 
مليون

15 مليون

البحوث واالستشارات التعاقدية 15 مليون ريال في نهاية 5-6-1
الخطة

 3----15 مليون
مليون

7 
مليون

10 
مليون

15 مليون

1-7-2
تنمية الموارد 

المالية من البحث 
العلمي

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

»معهد البحوث  
واالستشارات - عمادة 

 البحث العلمي
  الوقف العلمي 

 كيان جديد مقترح 
( مع برنامج 

ً
-  توافقا

التحول الوطني 
 )2020م

  إدارة التخطيط 
 والميزانية

االدارة القانونية«

راس مال الوقف العلمي 10 مليون ريال في نهاية 6-6-1
الخطة

 3------10 مليون
مليون

10 مليون6 مليون

 24 مليون1 مليون10 مليونالكراسي العلمية 10 مليون ريال في نهاية الخطة7-6-1
مليون

6 
مليون

10 مليون8 مليون

 0.5--3 مليونبيوت الخبرة 3 مليون ريال في نهاية الخطة8-6-1
مليون

3 مليون2 مليون1 مليون

 0.5----2 مليونحاضنات األعمال 2 مليون ريال في نهاية الخطة. 9-6-1
مليون

 11.5 مليون
مليون

2 مليون

إعادة تأهيل معلمي مراحل التعليم العام 2 مليون ريال 10-6-1
في نهاية الخطة 

 0.5----2 مليون
مليون

 11.5 مليون
مليون

2 مليون

1-7-3

تنمية الموارد 
المالية من تنمية 

المجتمع
وكيل الجامعة 

»عمادة القبول 
 والتسجيل

 الكليات
إدارة المسؤولية 

المجتمعية كيان جديد 
( مع 

ً
مقترح -  توافقا

برنامج التحول الوطني 
)2020م«

 0.5----2 مليونالدبلومات المهنية 2 مليون ريال في نهاية الخطة 11-6-1
مليون

 11.5 مليون
مليون

2 مليون

الدورات التخصصية والتأهيلية 2 مليون ريال في نهاية 12-6-1
الخطة

 0.5----2 مليون
مليون

 11.5 مليون
مليون

2 مليون

برامج تعليمية لطالب المنح بدعم من القطاع الخاص 5 13-6-1
مليون ريال في نهاية الخطة.

 1----5 مليون
مليون

2 
مليون

3.5 
مليون

5 مليون

ية
مع

جا
 ال

رد
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م
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يع
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ت

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021
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هـ1-7 اكتمال 
مباني الكليات 

والعمادات 
المستقلة

1-7-1

 :نسبة ما تم إنجازه إلى المخطط العام، من حيث«
 مشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق والخدمات

 .العامة والسكن
 مشروعات الطالب والطالبات )مباني الكليات- فصول
 دراسية -قاعات ومدرجات- مباني إدارية والخدمات

».)واألنشطة الطالبية وغيرها

%80

البنى %25%35%45%55%65%801-8
التحتية

توظيف البنية 1-8-1
التحتية لخدمة 

منسوبي 
الجامعة

االدارة العامة 
للمشاريع

»ادارة التخطيط 
 والميزانية

إدارة المتابعة«

2-7-1
 نسبة ما تم إنفاقه لتطوير المباني والمنشآت إلى

الميزانية الكلية للجامعة
%80

هـ 1-8 تغطية 
جميع مرافق 

الجامعة بشبكة 
 
ً
االنترنت سلكيا

 
ً
والسلكيا

وزيادة سرعتها 
بما ال يقل عن 

3 جيجا

1-8-1
 نسبة العمليات اإلدارية التي يتم تنفيذها بشكل

الكتروني
%95%70%70%75%85%90%951-9

االدارة1-9-1
االليكترونية

اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات 
والمشاريع التقنية

 عمادة شؤون«
 أعضاء هيئة التدريس

والموظفين
 ادارة التخطيط

»والميزانية
2-8-1

 مستوى رضاء أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب
.عن الخدمات االلكترونية المقدمة

%80%60%60%65%70%75%80

3-8-1
 اإلنفاق السنوي على تقنية المعلومات نسبة لعدد

الطالب
 800 ريال لكل

طالب
700720 

 ريال
 لكل

طالب

740 
 ريال
 لكل

طالب

760 
 ريال لكل

طالب

780 
 ريال لكل

طالب

 800 ريال
لكل طالب

الخدمات 1-9-2
والتجهيزات 

التقنية

اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات 
والمشاريع التقنية

»عمادة شؤون 
أعضاء هيئة التدريس 

 والموظفين
ادارة التخطيط 

والميزانية«

4-8-1
 1 جهاز1 : 127 جهاز : 5 طالبعدد أجهزة الحاسب الموفرة لكل طالب

22 : 
طالب

 1 جهاز
17 : 

طالب

 1 جهاز :
12 طالب

 1 جهاز :
7 طالب

 1 جهاز : 5
طالب

5-8-1
 المعدل العام لمدى مناسبة المرافق والتجهيزات من

خالل استطالع آراء لهيئة التدريس
 33.25 من 2.55 من 45 من 5

من 5
3.5 

من 5
3.75 
من 5

4 من 5

6-8-1
550Mb   100 عرض النطاق الترددي لكل مستخدم لالنترنت

Mb  
 200
Mb  

 30
0Mb  

 400
Mb  

 500
Mb  

 550
Mb  

100%90%85%80%70%60%100%معدل الكليات المرتبطة بالشبكة فائقة السرعة7-8-1

80606468727680معدل مشتركي اإلنترنت السريع8-8-1
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

الخطة60
االستراتيجية لجامعة الجوف



هـ1-7 اكتمال 
مباني الكليات 

والعمادات 
المستقلة

1-7-1

 :نسبة ما تم إنجازه إلى المخطط العام، من حيث«
 مشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق والخدمات

 .العامة والسكن
 مشروعات الطالب والطالبات )مباني الكليات- فصول
 دراسية -قاعات ومدرجات- مباني إدارية والخدمات

».)واألنشطة الطالبية وغيرها

%80

البنى %25%35%45%55%65%801-8
التحتية

توظيف البنية 1-8-1
التحتية لخدمة 

منسوبي 
الجامعة

االدارة العامة 
للمشاريع

»ادارة التخطيط 
 والميزانية

إدارة المتابعة«

2-7-1
 نسبة ما تم إنفاقه لتطوير المباني والمنشآت إلى

الميزانية الكلية للجامعة
%80

هـ 1-8 تغطية 
جميع مرافق 

الجامعة بشبكة 
 
ً
االنترنت سلكيا

 
ً
والسلكيا

وزيادة سرعتها 
بما ال يقل عن 

3 جيجا

1-8-1
 نسبة العمليات اإلدارية التي يتم تنفيذها بشكل

الكتروني
%95%70%70%75%85%90%951-9

االدارة1-9-1
االليكترونية

اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات 
والمشاريع التقنية

 عمادة شؤون«
 أعضاء هيئة التدريس

والموظفين
 ادارة التخطيط

»والميزانية
2-8-1

 مستوى رضاء أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب
.عن الخدمات االلكترونية المقدمة

%80%60%60%65%70%75%80

3-8-1
 اإلنفاق السنوي على تقنية المعلومات نسبة لعدد

الطالب
 800 ريال لكل

طالب
700720 

 ريال
 لكل

طالب

740 
 ريال
 لكل

طالب

760 
 ريال لكل

طالب

780 
 ريال لكل

طالب

 800 ريال
لكل طالب

الخدمات 1-9-2
والتجهيزات 

التقنية

اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات 
والمشاريع التقنية

»عمادة شؤون 
أعضاء هيئة التدريس 

 والموظفين
ادارة التخطيط 

والميزانية«

4-8-1
 1 جهاز1 : 127 جهاز : 5 طالبعدد أجهزة الحاسب الموفرة لكل طالب

22 : 
طالب

 1 جهاز
17 : 

طالب

 1 جهاز :
12 طالب

 1 جهاز :
7 طالب

 1 جهاز : 5
طالب

5-8-1
 المعدل العام لمدى مناسبة المرافق والتجهيزات من

خالل استطالع آراء لهيئة التدريس
 33.25 من 2.55 من 45 من 5

من 5
3.5 

من 5
3.75 
من 5

4 من 5

6-8-1
550Mb   100 عرض النطاق الترددي لكل مستخدم لالنترنت

Mb  
 200
Mb  

 30
0Mb  

 400
Mb  

 500
Mb  

 550
Mb  

100%90%85%80%70%60%100%معدل الكليات المرتبطة بالشبكة فائقة السرعة7-8-1

80606468727680معدل مشتركي اإلنترنت السريع8-8-1

ت
ما

لو
مع

 ال
ية

قن
ت

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

61 الخطة
االستراتيجية لجامعة الجوف



هـ 1-9 توفر 
السكن 

والخدمات 
الصحية 

والرياضية 
والترفيهية 

المالئمة 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
وطالب 

وطالبات 
الجامعة

 نسبة ما تم إنجازه في المخطط العام إلسكان أعضاء1-9-1
هيئة التدريس في المدينة الجامعية بالجوف

%100%5%20%40%60%80%100

1-10

     

1-10-1    
إسكان أعضاء 
هيئة التدريس 

بالجامعة
وكيل الجامعة

 اإلدارة العامة«
 للشؤون الفنية

والخدمات العامة
 عمادة شؤون أعضاء

 هيئة التدريس
»والموظفين

80%76%72%68%64%60%80% .مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن خدمات السكن2-9-1

 عدد الوحدات السكنية للطالب والطالبات إلى العدد الكلي3-9-1
للطلبات المقدمة

 إسكان  الطالب%10%20%30%40%501-10-2--%50
والطالبات

»اإلدارة العامة وكيل الجامعة
 للشؤون الفنية 
 والخدمات العامة

عمادة شؤون الطالب« 80%75%70%60%----80%مدى رضا الطالب والطالبات عن خدمات السكن4-9-1

 مدى رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات عن5-9-1
أنشطة الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة

 تطوير الخدمات%60%65%70%75%801-10-3--%80
الصحية

إدارة المنشآت الطبيةوكيل الجامعة

 نسبة أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات6-9-1
المشاركين في أنشطة الجامعة الالصفية

 التوسع في%30%5%10%15%20%25%301-10-4
األنشطة الالصفية

  عمادة شؤون الطالب«وكيل الجامعة
 عمادة شؤون أعضاء

 هيئة التدريس
»والموظفين  مدى رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات عن7-9-1

األنشطة الالصفية
%80--%60%65%70%75%80

 2.5 2 من 5 4 من 5 تقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي8-9-1
من 5

 3.25 3 من 5 
من 5

 3.5 
من 5

 خدمات اإلرشاد5-10-41 من 5 
الطالبي

 وكيل الجامعة
للشؤون التعليمية

 مركز االرشاد
األكاديمي والطالبي

 توفر محتوى األدلة اإلجرائية والتعريفية بالخدمات 9-9-1
.المقدمة لطالب المنح الدراسية

%100--%100%100%100%100%1001-10-6

رعاية طالب المنح 
الدراسية

وكيل الجامعة 
»عمادة القبول 

 والتسجيل
عمادة شؤون الطالب«  االنتهاء من إنشاء الصندوق الخيري لدعم برامج المنح10-9-1

.الدراسية وتفعيل دوره
%20----%10%15%20%20

80%70%65%60%----80% معدل رضا طالب المنح الدراسية عن الخدمات المقدمة 11-9-1
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

الخطة62
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هـ 1-9 توفر 
السكن 

والخدمات 
الصحية 

والرياضية 
والترفيهية 

المالئمة 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
وطالب 

وطالبات 
الجامعة

 نسبة ما تم إنجازه في المخطط العام إلسكان أعضاء1-9-1
هيئة التدريس في المدينة الجامعية بالجوف

%100%5%20%40%60%80%100

1-10

     

1-10-1    
إسكان أعضاء 
هيئة التدريس 

بالجامعة
وكيل الجامعة

 اإلدارة العامة«
 للشؤون الفنية

والخدمات العامة
 عمادة شؤون أعضاء

 هيئة التدريس
»والموظفين

80%76%72%68%64%60%80% .مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن خدمات السكن2-9-1

 عدد الوحدات السكنية للطالب والطالبات إلى العدد الكلي3-9-1
للطلبات المقدمة

 إسكان  الطالب%10%20%30%40%501-10-2--%50
والطالبات

»اإلدارة العامة وكيل الجامعة
 للشؤون الفنية 
 والخدمات العامة

عمادة شؤون الطالب« 80%75%70%60%----80%مدى رضا الطالب والطالبات عن خدمات السكن4-9-1

 مدى رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات عن5-9-1
أنشطة الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة

 تطوير الخدمات%60%65%70%75%801-10-3--%80
الصحية

إدارة المنشآت الطبيةوكيل الجامعة

 نسبة أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات6-9-1
المشاركين في أنشطة الجامعة الالصفية

 التوسع في%30%5%10%15%20%25%301-10-4
األنشطة الالصفية

  عمادة شؤون الطالب«وكيل الجامعة
 عمادة شؤون أعضاء

 هيئة التدريس
»والموظفين  مدى رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات عن7-9-1

األنشطة الالصفية
%80--%60%65%70%75%80

 2.5 2 من 5 4 من 5 تقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي8-9-1
من 5

 3.25 3 من 5 
من 5

 3.5 
من 5

 خدمات اإلرشاد5-10-41 من 5 
الطالبي

 وكيل الجامعة
للشؤون التعليمية

 مركز االرشاد
األكاديمي والطالبي

 توفر محتوى األدلة اإلجرائية والتعريفية بالخدمات 9-9-1
.المقدمة لطالب المنح الدراسية

%100--%100%100%100%100%1001-10-6

رعاية طالب المنح 
الدراسية

وكيل الجامعة 
»عمادة القبول 

 والتسجيل
عمادة شؤون الطالب«  االنتهاء من إنشاء الصندوق الخيري لدعم برامج المنح10-9-1

.الدراسية وتفعيل دوره
%20----%10%15%20%20

80%70%65%60%----80% معدل رضا طالب المنح الدراسية عن الخدمات المقدمة 11-9-1

ية
مع

جا
 ال

ئة
بي

ال

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

63 الخطة
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العائد على 
الجامعة 
والمجتمع

مالئمة 
التخصصات مع 

سوق العمل

هـ 1-2 
تطوير  األداء 
األكاديمي 

والعلمي بما 
ينسجم مع 

سوق العمل 
وتلبية حاجات 

المجتمع

65%60%60%50%45%40%65%معدل التوظيف1-1-2

 موائمة2-1
 سوق
العمل

2-1-1
موائمة سوق 

العمل

وكيل الجامعة 
للشؤون 

التعليمية 

 »الكليات 
عمادة شؤون 

الطالب«

النسبة المئوية للبرامج التي تربط مخرجات التعلم 2-1-2
مع احتياجات سوق العمل.

%80%60%64%68%72%76%80

النسبة المئوية للبرامج التي تم تطويرها أو 3-1-2
إنشائها تلبية الحتياجات سوق العمل )مراجعة كل 

5 سنوات( 

%100%50%60%70%80%90%100

نسبة الكليات التي لديها ممثلين من أرباب العمل 4-1-2
في لجنة واحدة على األقل

%50%5%10%20%30%40%50

العمليات 
الداخلية

جودة 
العملية 

التعليمية 
بجميع 

مكوناتها 

هـ 2- 2 
استقطاب 

أعضاء هيئة 
تدريس 

ومعاونيهم ذو 
الكفاءة العالية

معدل أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة 1-2-2
الدكتوراه

استقطاب%65%40%45%50%55%60%652-22-2-1
الكفاءات

 وكيل الجامعة
 للشؤون

التعليمية

 وحدة استقطاب«
 الكفاءات )كيان
 )جديد مقترح

 الكليات واالقسام
« العلمية

2-2-2
معدل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين )النسبة 
المئوية لعدد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين 
في الجامعة إلى العدد الكلي لهيئة التدريس (

%50%80%75%70%65%60%50

جودة 
العملية 

التعليمية 
بجميع 

مكوناتها 

هـ 2 – 3 إثراء 
المناهج 
الدراسية 
بالتعليم 
التفاعلي

 Interactive
 learning
education

 نسبة المناهج الدراسية التي تعتمد على أساليب1-3-2
التعليم التفاعلي

%80%25%35%45%55%65%80

2-32-3-1
التعليم 
التفاعلي

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

»عمادة التعليم 
اإللكتروني والتعليم 

 عن بعد
الكليات واالقسام 

 العلمية
وحدة القياس 

 والتقويم
)كيان جديد مقترح(«

2-3-2

 مدى رضا الطالب عن المناهج الدراسية التي تعتمد
على أساليب التعليم التفاعلي

%80
%40%45%50%60%70%80

هـ 2-5 توسيع 
الفرص 

التعليمية 
المتاحة 

للطالب خارج 
المتطلبات 

الدراسية

1-4-2
النسبة المئوية لطالب مرحلة البكالوريوس الذين 
حصلوا على دعم مالي إلجراء أبحاث علمية خالل 

العام الدراسي
%15%2%3%5%8%11%152-4

تطوير 
أداء 

الطالب
2-4-1

االرتقاء 
بالقدرات 

البحثية للطالب

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

 عمادة شؤون«
الطالب

 وحدة القياس
  والتقويم

« )كيان جديد مقترح(

1-5-2

رضا الطلبة عن الخدمات التعليمية الالصفية 
المقدمة لهم في الجامعة

 األنشطة%80%20%35%50%60%70%802-4-2
 التعليمية
الالصفية

عمادة شؤون الطالب وكيل الجامعة
مركز ريادة األعمال 
)كيان جديد مقترح(

وحدة القياس 
والتقويم 

)كيان جديد مقترح(

م
عل

لت
وا

م 
لي

تع
 ال

KP
A2

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021
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العائد على 
الجامعة 
والمجتمع

مالئمة 
التخصصات مع 

سوق العمل

هـ 1-2 
تطوير  األداء 
األكاديمي 

والعلمي بما 
ينسجم مع 

سوق العمل 
وتلبية حاجات 

المجتمع

65%60%60%50%45%40%65%معدل التوظيف1-1-2

 موائمة2-1
 سوق
العمل

2-1-1
موائمة سوق 

العمل

وكيل الجامعة 
للشؤون 

التعليمية 

 »الكليات 
عمادة شؤون 

الطالب«

النسبة المئوية للبرامج التي تربط مخرجات التعلم 2-1-2
مع احتياجات سوق العمل.

%80%60%64%68%72%76%80

النسبة المئوية للبرامج التي تم تطويرها أو 3-1-2
إنشائها تلبية الحتياجات سوق العمل )مراجعة كل 

5 سنوات( 

%100%50%60%70%80%90%100

نسبة الكليات التي لديها ممثلين من أرباب العمل 4-1-2
في لجنة واحدة على األقل

%50%5%10%20%30%40%50

العمليات 
الداخلية

جودة 
العملية 

التعليمية 
بجميع 

مكوناتها 

هـ 2- 2 
استقطاب 

أعضاء هيئة 
تدريس 

ومعاونيهم ذو 
الكفاءة العالية

معدل أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة 1-2-2
الدكتوراه

استقطاب%65%40%45%50%55%60%652-22-2-1
الكفاءات

 وكيل الجامعة
 للشؤون

التعليمية

 وحدة استقطاب«
 الكفاءات )كيان
 )جديد مقترح

 الكليات واالقسام
« العلمية

2-2-2
معدل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين )النسبة 
المئوية لعدد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين 
في الجامعة إلى العدد الكلي لهيئة التدريس (

%50%80%75%70%65%60%50

جودة 
العملية 

التعليمية 
بجميع 

مكوناتها 

هـ 2 – 3 إثراء 
المناهج 
الدراسية 
بالتعليم 
التفاعلي

 Interactive
 learning
education

 نسبة المناهج الدراسية التي تعتمد على أساليب1-3-2
التعليم التفاعلي

%80%25%35%45%55%65%80

2-32-3-1
التعليم 
التفاعلي

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

»عمادة التعليم 
اإللكتروني والتعليم 

 عن بعد
الكليات واالقسام 

 العلمية
وحدة القياس 

 والتقويم
)كيان جديد مقترح(«

2-3-2

 مدى رضا الطالب عن المناهج الدراسية التي تعتمد
على أساليب التعليم التفاعلي

%80
%40%45%50%60%70%80

هـ 2-5 توسيع 
الفرص 

التعليمية 
المتاحة 

للطالب خارج 
المتطلبات 

الدراسية

1-4-2
النسبة المئوية لطالب مرحلة البكالوريوس الذين 
حصلوا على دعم مالي إلجراء أبحاث علمية خالل 

العام الدراسي
%15%2%3%5%8%11%152-4

تطوير 
أداء 

الطالب
2-4-1

االرتقاء 
بالقدرات 

البحثية للطالب

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

 عمادة شؤون«
الطالب

 وحدة القياس
  والتقويم

« )كيان جديد مقترح(

1-5-2

رضا الطلبة عن الخدمات التعليمية الالصفية 
المقدمة لهم في الجامعة

 األنشطة%80%20%35%50%60%70%802-4-2
 التعليمية
الالصفية

عمادة شؤون الطالب وكيل الجامعة
مركز ريادة األعمال 
)كيان جديد مقترح(

وحدة القياس 
والتقويم 

)كيان جديد مقترح(

ب
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تق
س

ا
ت

فاا
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ا
م
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ي
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فا
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ا

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

65 الخطة
االستراتيجية لجامعة الجوف
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التدريب 
والتأهيل 
المستمر 
للقوى 
البشرية

هـ 2-6 تطوير 
مهارات 
االتصال 
والعمل 

الجماعي 
والقيادى 

وتكنولوجيا 
المعلومات 
لدى الطالب 

حسب 
تخصصاتهم 

1-6-2
تطوير 2-804%75%65%60%55%50%80%رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم 

أداء 
الطالب

تنمية مهارات 2-4-3
الطالب

وكيل الجامعة

»عمادة شؤون 
 الطالب

 مركز ريادة األعمال 
 )كيان جديد مقترح(

وحدة القياس 
 والتقويم 

)كيان جديد مقترح( 
«

 هـ 2-7 حضور
 20% من

 أعضاء هيئة
 التدريس

 ومنسوبي
 الجامعة

 لدورة واحدة
 على األقل
 في تطوير

ً القدرات
سنويا

معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على 1-7-2
أساليب التدريس الحديثة التي تعزز التعليم 

والتعلم 
%80%20%30%40%50%60%80

5-2

تطوير 
أداء 

منسوبي 
الجامعة

2-5-1
تطوير أداء 
منسوبي 
الجامعة

وكيل الجامعة 
للجودة والتطوير

»ادارة التدريب 
واالبتعاث اإلدارة 
 العامة للشؤون 
 اإلدارية والمالية
مركز التطوير 

 الجامعي 
)كيان جديد - 

مقترح(«
2-7-2

80%70%60%50%40%30%80%الرضا عن أداء اإلداريين 

جاهزية 
المختبرات 
والمعامل

 هـ 2-8 اكتمال
 تجهيزات
 مختبرات
 ومعامل

 مرحلة
البكالوريوس

 رضا طالب مرحلة البكالوريوس عن تجهيزات1-8-2
80%65%50%40%30%20%80% المختبرات والمعامل

6-2

المعامل 

واألجهزة 

1-6-2والمعدات
التطوير التقني 

لمختبرات  
ومعامل 

الطالب

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

»اإلدارة العامة 
 للشؤون الفنية 
ولجنة المعامل 

 والمختبرات 
)إدارة المعامل 

 والمختبرات المركزية -
 كيان جديد - مقترح(«

2-8-2
معدل الطالب الذين تلقوا تدريبا على احدث

 التقنيات المعملية 
%80%25%35%45%55%70%80

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

الخطة66
االستراتيجية لجامعة الجوف
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التدريب 
والتأهيل 
المستمر 
للقوى 
البشرية

هـ 2-6 تطوير 
مهارات 
االتصال 
والعمل 

الجماعي 
والقيادى 

وتكنولوجيا 
المعلومات 
لدى الطالب 

حسب 
تخصصاتهم 

1-6-2
تطوير 2-804%75%65%60%55%50%80%رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم 

أداء 
الطالب

تنمية مهارات 2-4-3
الطالب

وكيل الجامعة

»عمادة شؤون 
 الطالب

 مركز ريادة األعمال 
 )كيان جديد مقترح(

وحدة القياس 
 والتقويم 

)كيان جديد مقترح( 
«

 هـ 2-7 حضور
 20% من

 أعضاء هيئة
 التدريس

 ومنسوبي
 الجامعة

 لدورة واحدة
 على األقل
 في تطوير

ً القدرات
سنويا

معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على 1-7-2
أساليب التدريس الحديثة التي تعزز التعليم 

والتعلم 
%80%20%30%40%50%60%80

5-2

تطوير 
أداء 

منسوبي 
الجامعة

2-5-1
تطوير أداء 
منسوبي 
الجامعة

وكيل الجامعة 
للجودة والتطوير

»ادارة التدريب 
واالبتعاث اإلدارة 
 العامة للشؤون 
 اإلدارية والمالية
مركز التطوير 

 الجامعي 
)كيان جديد - 

مقترح(«
2-7-2

80%70%60%50%40%30%80%الرضا عن أداء اإلداريين 

جاهزية 
المختبرات 
والمعامل

 هـ 2-8 اكتمال
 تجهيزات
 مختبرات
 ومعامل

 مرحلة
البكالوريوس

 رضا طالب مرحلة البكالوريوس عن تجهيزات1-8-2
80%65%50%40%30%20%80% المختبرات والمعامل

6-2

المعامل 

واألجهزة 

1-6-2والمعدات
التطوير التقني 

لمختبرات  
ومعامل 

الطالب

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

»اإلدارة العامة 
 للشؤون الفنية 
ولجنة المعامل 

 والمختبرات 
)إدارة المعامل 

 والمختبرات المركزية -
 كيان جديد - مقترح(«

2-8-2
معدل الطالب الذين تلقوا تدريبا على احدث

 التقنيات المعملية 
%80%25%35%45%55%70%80

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021
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العائد على 
الجامعة 
والمجتمع

تعزيز الشراكة 
البحثية

هـ 3-1  توقيع 
وتفعيل عقد 
شراكة بحثية 
واحدة على 

األقل في كل 
فصل دراسي 
بما يتوافق 
مع احتياجات 

المجتمع

 دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة1-1-3
لعدد  أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل

10001500ريال4000 ريال
ريال

2000
ريال

2500
ريال

3000
ريال

4000
ريال

3-13-1-1

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

عمادة البحث العلمي
معهد البحوث 

واالستشارات
إدارة العالقات 

الخارجية والتعاون 
الدولي 

 عقد شراكة بحثيةعدد مشاريع البحوث المشتركة  كل عام2-1-3
 واحدة على االقل

 في كل فصل
دراسي

 عقد شراكة
  بحثية واحدة
في كل عام

 عقدين
 شراكة
بحثية

 عقدين
 شراكة
بحثية

 عقدين
 شراكة
بحثية

 عقدين
 شراكة
بحثية

 عقدين
 شراكة
بحثية

 كرسي علمي عدد الكراسي العلمية المدعمة من جهات خارجية3-1-3
 واحد على األقل

 في كل عام
دراسي

 كرسي
 علمي واحد
كل عامين

 كرسي
 علمي
واحد

 كرسي
 علمي
واحد

 كرسي
 علمي
واحد

 كرسي
 علمي
واحد

 كرسي
 علمي
واحد

80%70%60%50%40%ال يوجد80%رضا الشركاء عن القدرات البحثية للجامعة4-1-3
4222334عدد المؤتمرات والندوات5-1-3

العمليات
الداخلية

 توافق
 منظومة

 البحث العلمي
 وفق المعايير

العلمية

هـ 3-2 نشر ما 
ال يقل عن %40 
من أبحاث أعضاء 
هيئة في مجالت 
 ISI 

ً
مصنفة عالميا

ذات معامل تأثير 
عالي

 نسبة ما نشر من أبحاث ألعضاء هيئة التدريس في مجالت1-2-3
ً
نشر 40% من ISI مصنفة عالميا

أبحاث أعضاء 
هيئة التدريس

 نشر--
 10% من
 أبحاث
 أعضاء
 هيئة

التدريس

 نشر
 20% من

 أبحاث
 أعضاء
 هيئة

التدريس

 نشر
 30% من

 أبحاث
 أعضاء
 هيئة

التدريس

 نشر %35
 من أبحاث

 أعضاء
 هيئة

التدريس

 نشر %40
 من أبحاث

 أعضاء
 هيئة

التدريس

2-3
3-2-1

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

عمادة البحث العلمي
الكليات واألقسام 

العلمية

3.124.425.717.018.3--8.3 معدل اإلستشهادات المرجعية2-2-3

هـ 3-3 إنتاج 
علمي واحد 

على األقل لكل 
عضو هيئة 

 
ً
تدريس سنويا

)من ذلك: 
األوراق العلمية 

– الترجمة – 
تأليف الكتب(

 نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم1-3-3
على األقل بحث واحد محكم في السنة السابقة

%100%50%60%70%80%90%100

 عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل2-3-3
 السنة الماضية لكل من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل

 أو ما يعادله

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد على
 األقل لكل عضو
 هيئة تدريس

ً
سنويا

 ورقة عمل أو تقرير واحد لكل عضو هيئة تدريس

R&
D

ر 
وي

ط
لت

وا
ث 

بح
 ال

)K
PA

3(

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021
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العائد على 
الجامعة 
والمجتمع

تعزيز الشراكة 
البحثية

هـ 3-1  توقيع 
وتفعيل عقد 
شراكة بحثية 
واحدة على 

األقل في كل 
فصل دراسي 
بما يتوافق 
مع احتياجات 

المجتمع

 دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة1-1-3
لعدد  أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل

10001500ريال4000 ريال
ريال

2000
ريال

2500
ريال

3000
ريال

4000
ريال

3-13-1-1

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

عمادة البحث العلمي
معهد البحوث 

واالستشارات
إدارة العالقات 

الخارجية والتعاون 
الدولي 

 عقد شراكة بحثيةعدد مشاريع البحوث المشتركة  كل عام2-1-3
 واحدة على االقل

 في كل فصل
دراسي

 عقد شراكة
  بحثية واحدة
في كل عام

 عقدين
 شراكة
بحثية

 عقدين
 شراكة
بحثية

 عقدين
 شراكة
بحثية

 عقدين
 شراكة
بحثية

 عقدين
 شراكة
بحثية

 كرسي علمي عدد الكراسي العلمية المدعمة من جهات خارجية3-1-3
 واحد على األقل

 في كل عام
دراسي

 كرسي
 علمي واحد
كل عامين

 كرسي
 علمي
واحد

 كرسي
 علمي
واحد

 كرسي
 علمي
واحد

 كرسي
 علمي
واحد

 كرسي
 علمي
واحد

80%70%60%50%40%ال يوجد80%رضا الشركاء عن القدرات البحثية للجامعة4-1-3
4222334عدد المؤتمرات والندوات5-1-3

العمليات
الداخلية

 توافق
 منظومة

 البحث العلمي
 وفق المعايير

العلمية

هـ 3-2 نشر ما 
ال يقل عن %40 
من أبحاث أعضاء 
هيئة في مجالت 
 ISI 

ً
مصنفة عالميا

ذات معامل تأثير 
عالي

 نسبة ما نشر من أبحاث ألعضاء هيئة التدريس في مجالت1-2-3
ً
نشر 40% من ISI مصنفة عالميا

أبحاث أعضاء 
هيئة التدريس

 نشر--
 10% من
 أبحاث
 أعضاء
 هيئة

التدريس

 نشر
 20% من

 أبحاث
 أعضاء
 هيئة

التدريس

 نشر
 30% من

 أبحاث
 أعضاء
 هيئة

التدريس

 نشر %35
 من أبحاث

 أعضاء
 هيئة

التدريس

 نشر %40
 من أبحاث

 أعضاء
 هيئة

التدريس

2-3
3-2-1

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

عمادة البحث العلمي
الكليات واألقسام 

العلمية

3.124.425.717.018.3--8.3 معدل اإلستشهادات المرجعية2-2-3

هـ 3-3 إنتاج 
علمي واحد 

على األقل لكل 
عضو هيئة 

 
ً
تدريس سنويا

)من ذلك: 
األوراق العلمية 

– الترجمة – 
تأليف الكتب(

 نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم1-3-3
على األقل بحث واحد محكم في السنة السابقة

%100%50%60%70%80%90%100

 عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل2-3-3
 السنة الماضية لكل من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل

 أو ما يعادله

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد على
 األقل لكل عضو
 هيئة تدريس

ً
سنويا

 ورقة عمل أو تقرير واحد لكل عضو هيئة تدريس

ية
حث
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ت ا

كا
شرا
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لب
ت ا

كا
شرا

ال

ي
م

عل
 ال

اج
نت

اإل

ي
م

عل
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نت
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021
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العمليات
الداخلية

 تنوع وتميز برامج
الدراسات العليا

 هـ 4-3
 وجود برنامج
 دراسات عليا

متنوعة ومتميزة

6223456عدد برامج الدراسات العليا في الجامعة1-4-3

3-3
برنامج

الدراسات
العليا

3-3-1
زيادة عدد برامج 
الدراسات العليا

عمادة الدراسات العليا«
الكليات

 وحدة »«استقطاب
  »»الكفاءات

 )كيان جديد مقترح(
»عمادة البحث العلمي

50%40%40%2525%15% 50% معدل طلبة الدراسات العليا مقارنة بالعدد الكلي للطلبة2-4-3

نسبة الطالب الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين 3-4-3
أكملوا  في الوقت المحدد.

%80--%50%55%60%70%80
3-3-2

استقطاب طالب 
الدراسات العليا

المتطلبات 
المالية والبشرية 
والتقنية والبنى 

التحتية

تنوع وتميز برامج 

الدراسات العليا

هـ 3-5 إنشاء 
وحدة بحثية 

واحدة على األقل 
في كل عام 

دراسي

 وحدة بحثيةعدد الوحدات البحثية الجديدة التي تم إنشائها كل عام 1-5-3
ً واحدة على األقل

سنويا

ً
وحدة بحثية واحدة على األقل سنويا

3-4
الوحدات 

البحثية

الوحدات3-4-1
البحثية

عمادة الدراسات العليا«
الكليات

 وحدة »«استقطاب
  »»الكفاءات

 )كيان جديد مقترح(
»عمادة البحث العلمي

 عدد األبحاث العلمية المنشورة والتي تم فيها اإلشارة2-5-3
بالشكر للوحدات البحثية في الجامعة

 خمسة بحوث
على األقل سنويا

خمسة بحوث على األقل سنويا

إدارة البحث 3-5-1
العلمي

هـ 3-6 توفر 
المتطلبات المالية 
والتقنية والبنى 
التحتية ألبحاث 

المرحلة الجامعية 
ومرحلة الدراسات 

العليا وأبحاث 
أعضاء هيئة 

التدريس

 نسبة اإلنفاق على البحث العلمي إلى الموازنة1-6-3
 التشغيلية  الكلية للجامعة

 3% من موازنة
 الجامعة

 التشغيلية
 الغراض البحث

 العلمي والنشر
 والمؤتمرات

العلمية

%1%1%1.5%2%2.5%33-5
إدارة

البحث 
العلمي

عمادة البحث العلمي
االدارة العامة 

للمشاريع

عمادة البحث العلمي1:71:61:51:41:3--1:3 نسبة الكوادر الفنية والتقنية إلى عدد الباحثين2-6-3
اإلدارة العامة للشؤون 

اإلدارية والمالية
اإلدارة العامة لتقنية 

المعلومات

3-6-3
نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب 

الدراسات العليا عن كفاية أجهزة ومنشآت البحث العلمي
%80--%35%50%60%70%80

هـ 3-7 وجود عضو 
هيئة تدريس 

واحد على األقل 
في كل كلية ذو 

سجل عالمي 
حافل لإلشراف 

على برامج 
الدراسات العليا.

1-7-3
عدد أعضاء هيئة التدريس ذو السجل العالمي الحافل 

والمشرفين على برامج الدراسات العليا  في كل قسم وال 
تقل درجته العلمية عن أستاذ

 عضو واحد على
 األقل لكل قسم

15%  - 35% - 55% - 75% - 100%علمي
من األقسام العلمية بها عضو هيئة تدريس ذو سجل

 عالمي حافل يشرف على برامج الدراسات العلي
3-63-6-1

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

عمادة الدراسات العليا
وحدة »استقطاب 

الكفاءات« 
)كيان جديد مقترح(
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وا
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)K
PA

3(

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

الخطة70
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العمليات
الداخلية

 تنوع وتميز برامج
الدراسات العليا

 هـ 4-3
 وجود برنامج
 دراسات عليا

متنوعة ومتميزة

6223456عدد برامج الدراسات العليا في الجامعة1-4-3

3-3
برنامج

الدراسات
العليا

3-3-1
زيادة عدد برامج 
الدراسات العليا

عمادة الدراسات العليا«
الكليات

 وحدة »«استقطاب
  »»الكفاءات

 )كيان جديد مقترح(
»عمادة البحث العلمي

50%40%40%2525%15% 50% معدل طلبة الدراسات العليا مقارنة بالعدد الكلي للطلبة2-4-3

نسبة الطالب الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين 3-4-3
أكملوا  في الوقت المحدد.

%80--%50%55%60%70%80
3-3-2

استقطاب طالب 
الدراسات العليا

المتطلبات 
المالية والبشرية 
والتقنية والبنى 

التحتية

تنوع وتميز برامج 

الدراسات العليا

هـ 3-5 إنشاء 
وحدة بحثية 

واحدة على األقل 
في كل عام 

دراسي

 وحدة بحثيةعدد الوحدات البحثية الجديدة التي تم إنشائها كل عام 1-5-3
ً واحدة على األقل

سنويا

ً
وحدة بحثية واحدة على األقل سنويا

3-4
الوحدات 

البحثية

الوحدات3-4-1
البحثية

عمادة الدراسات العليا«
الكليات

 وحدة »«استقطاب
  »»الكفاءات

 )كيان جديد مقترح(
»عمادة البحث العلمي

 عدد األبحاث العلمية المنشورة والتي تم فيها اإلشارة2-5-3
بالشكر للوحدات البحثية في الجامعة

 خمسة بحوث
على األقل سنويا

خمسة بحوث على األقل سنويا

إدارة البحث 3-5-1
العلمي

هـ 3-6 توفر 
المتطلبات المالية 
والتقنية والبنى 
التحتية ألبحاث 

المرحلة الجامعية 
ومرحلة الدراسات 

العليا وأبحاث 
أعضاء هيئة 

التدريس

 نسبة اإلنفاق على البحث العلمي إلى الموازنة1-6-3
 التشغيلية  الكلية للجامعة

 3% من موازنة
 الجامعة

 التشغيلية
 الغراض البحث

 العلمي والنشر
 والمؤتمرات

العلمية

%1%1%1.5%2%2.5%33-5
إدارة

البحث 
العلمي

عمادة البحث العلمي
االدارة العامة 

للمشاريع

عمادة البحث العلمي1:71:61:51:41:3--1:3 نسبة الكوادر الفنية والتقنية إلى عدد الباحثين2-6-3
اإلدارة العامة للشؤون 

اإلدارية والمالية
اإلدارة العامة لتقنية 

المعلومات

3-6-3
نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب 

الدراسات العليا عن كفاية أجهزة ومنشآت البحث العلمي
%80--%35%50%60%70%80

هـ 3-7 وجود عضو 
هيئة تدريس 

واحد على األقل 
في كل كلية ذو 

سجل عالمي 
حافل لإلشراف 

على برامج 
الدراسات العليا.

1-7-3
عدد أعضاء هيئة التدريس ذو السجل العالمي الحافل 

والمشرفين على برامج الدراسات العليا  في كل قسم وال 
تقل درجته العلمية عن أستاذ

 عضو واحد على
 األقل لكل قسم

15%  - 35% - 55% - 75% - 100%علمي
من األقسام العلمية بها عضو هيئة تدريس ذو سجل

 عالمي حافل يشرف على برامج الدراسات العلي
3-63-6-1

وكيل الجامعة 
للشؤون 
التعليمية

عمادة الدراسات العليا
وحدة »استقطاب 

الكفاءات« 
)كيان جديد مقترح(
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021
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الحضور اإليجابي 

المؤثر للجامعة 
ً
 وعالميا

ً
محليا

هـ 4 -1 ازدياد 
قناعة المجتمع 
بدور الجامعة 
ورسالتها في 
خدمة المجتمع 

بنسبة %200 
عن الوضع 

الراهن

1-1-4
زيادة عدد البرامج النوعية المجتمعية التي تقدمها 

الجامعة لجميع شرائح المجتمع
عشرة برامج 

نوعية جديدة في 
الخطة

__
2 برنامج نوعي مجتمعي جديد

4-1
بناء الصورة 

الذهنية 
للجامعة

 »المركز اإلعالمي 4-1-1
مدير الجامعة)كيان جديد(«

»إدارة العالقات العامة 
 واإلعالم الجامعي
المركز اإلعالمي«

2-1-4لقاء واحد على األقل-بمعدل لقاء سنويعدد اللقاءات العامة التي تتولى الجامعة تنظيمها2-1-4

جسور التواصل
»إدارة العالقات العامة مدير الجامعة

 واإلعالم الجامعي
المركز اإلعالمي« 3-1-4

عدد اإلشارات اإليجابية عن الجامعة من خالل وسائل 
اإلعالم المختلفة

 إشارة واحدة كل
شهر

 12 إشارة إيجابية عن الجامعة-

4-1-4
توافر مسح بيئي لقياس الصورة الذهنية اإليجابية لدى 

المجتمع عن الجامعة 
 مسح بيئي واحد

كل عام
مسح بيئي واحد على األقل-

تعزيز الشراكة 
المجتمعية

 هـ 4-2 توفير
 برامج مجتمعية

Non-degree 
 تتوافق مع

 تطلعات
المجتمع

1-2-4
عدد برامج التعليم المجتمعي المقدمة نسبة لعدد 

األقسام
1 : 11 : 11 : 11 : 11 : 201 برنامج 1 : 1

4-2
التعليم

المجتمعي

4-2-1

وكيل الجامعةالتعلم مدى الحياة

»عمادة التعلم 
االلكتروني والتعليم 

 عن بعد
عمادة خدمة المجتمع  

والتعليم المستمر » 2-2-4
معدل المقيدين للتعلم مدى الحياة )الفرق بين المعدل 

اإلجمالي للقيد والمعدل الصافي للقيد(
%80%20%20%40%60%70%80

3-2-4
مدى رضا أفراد المجتمع المشاركين في برامج تنمية 

المهارات االجتماعية
تنمية المهارات 2-2-804%70%60%50%30%15%معدل رضا %80 

وكيل الجامعةالمجتمعية
»عمادة خدمة المجتمع 

 والتعليم المستمر
عمادة شؤون الطالب »

هـ 4-3 توقيع 
وتفعيل عقد 

شراكة مجتمعية 
واحد على األقل 

في كل فصل 
دراسي بما يحقق 

رؤية ورسالة 
الجامعة وبما 
يخدم المجتمع

1-3-4
عدد عقود الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع 

 
ً
سنويا

 عقد شراكة
 مجتمعية واحد على
 األقل في كل فصل

دراسي

--
2 عقد شراكة مجتمعية على األقل 

الشراكة 4-3
المجتمعية

وكيل الجامعة  آليات الشراكة 1-3-4
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

»إدارة المسؤولية 
 المجتمعية
 )كيان جديد(

 عمادة شؤون الطالب
معهد البحوث 
واالستشارات« 100%100%100%100%100%__100% اإلنتهاء من إعداد آليات الشراكة المجتمعية 2-3-4

3-3-4
25%20%15%10%5%5%25%نسبة طالب الجامعة المشاركين في االعمال التطوعية 

4-3-4

معدل رضامدى رضا المشاركين في برامج تأهيل المتقاعدين 
%80

عمادة خدمة المجتمع وكيل الجامعةتأهيل المتقاعدين4-3-802%60%40%20%--ال يوجد
 والتعليم المستمر.

 عمادة شؤون الطالب.
الكليات

5-3-4

معدل رضامدى رضا المشاركين في برامج ذوي االحتياجات الخاصة 
%80

رعاية وتأهيل ذوي 4-3-803%60%40%20%--اليوجد
االحتياجات الخاصة

عمادة خدمة المجتمع وكيل الجامعة
 والتعليم المستمر.

 عمادة شؤون الطالب.
الكليات
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

الخطة72
االستراتيجية لجامعة الجوف



الحضور اإليجابي 

المؤثر للجامعة 
ً
 وعالميا

ً
محليا

هـ 4 -1 ازدياد 
قناعة المجتمع 
بدور الجامعة 
ورسالتها في 
خدمة المجتمع 

بنسبة %200 
عن الوضع 

الراهن

1-1-4
زيادة عدد البرامج النوعية المجتمعية التي تقدمها 

الجامعة لجميع شرائح المجتمع
عشرة برامج 

نوعية جديدة في 
الخطة

__
2 برنامج نوعي مجتمعي جديد

4-1
بناء الصورة 

الذهنية 
للجامعة

 »المركز اإلعالمي 4-1-1
مدير الجامعة)كيان جديد(«

»إدارة العالقات العامة 
 واإلعالم الجامعي
المركز اإلعالمي«

2-1-4لقاء واحد على األقل-بمعدل لقاء سنويعدد اللقاءات العامة التي تتولى الجامعة تنظيمها2-1-4

جسور التواصل
»إدارة العالقات العامة مدير الجامعة

 واإلعالم الجامعي
المركز اإلعالمي« 3-1-4

عدد اإلشارات اإليجابية عن الجامعة من خالل وسائل 
اإلعالم المختلفة

 إشارة واحدة كل
شهر

 12 إشارة إيجابية عن الجامعة-

4-1-4
توافر مسح بيئي لقياس الصورة الذهنية اإليجابية لدى 

المجتمع عن الجامعة 
 مسح بيئي واحد

كل عام
مسح بيئي واحد على األقل-

تعزيز الشراكة 
المجتمعية

 هـ 4-2 توفير
 برامج مجتمعية

Non-degree 
 تتوافق مع

 تطلعات
المجتمع

1-2-4
عدد برامج التعليم المجتمعي المقدمة نسبة لعدد 

األقسام
1 : 11 : 11 : 11 : 11 : 201 برنامج 1 : 1

4-2
التعليم

المجتمعي

4-2-1

وكيل الجامعةالتعلم مدى الحياة

»عمادة التعلم 
االلكتروني والتعليم 

 عن بعد
عمادة خدمة المجتمع  

والتعليم المستمر » 2-2-4
معدل المقيدين للتعلم مدى الحياة )الفرق بين المعدل 

اإلجمالي للقيد والمعدل الصافي للقيد(
%80%20%20%40%60%70%80

3-2-4
مدى رضا أفراد المجتمع المشاركين في برامج تنمية 

المهارات االجتماعية
تنمية المهارات 2-2-804%70%60%50%30%15%معدل رضا %80 

وكيل الجامعةالمجتمعية
»عمادة خدمة المجتمع 

 والتعليم المستمر
عمادة شؤون الطالب »

هـ 4-3 توقيع 
وتفعيل عقد 

شراكة مجتمعية 
واحد على األقل 

في كل فصل 
دراسي بما يحقق 

رؤية ورسالة 
الجامعة وبما 
يخدم المجتمع

1-3-4
عدد عقود الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع 

 
ً
سنويا

 عقد شراكة
 مجتمعية واحد على
 األقل في كل فصل

دراسي

--
2 عقد شراكة مجتمعية على األقل 

الشراكة 4-3
المجتمعية

وكيل الجامعة  آليات الشراكة 1-3-4
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

»إدارة المسؤولية 
 المجتمعية
 )كيان جديد(

 عمادة شؤون الطالب
معهد البحوث 
واالستشارات« 100%100%100%100%100%__100% اإلنتهاء من إعداد آليات الشراكة المجتمعية 2-3-4

3-3-4
25%20%15%10%5%5%25%نسبة طالب الجامعة المشاركين في االعمال التطوعية 

4-3-4

معدل رضامدى رضا المشاركين في برامج تأهيل المتقاعدين 
%80

عمادة خدمة المجتمع وكيل الجامعةتأهيل المتقاعدين4-3-802%60%40%20%--ال يوجد
 والتعليم المستمر.

 عمادة شؤون الطالب.
الكليات

5-3-4

معدل رضامدى رضا المشاركين في برامج ذوي االحتياجات الخاصة 
%80

رعاية وتأهيل ذوي 4-3-803%60%40%20%--اليوجد
االحتياجات الخاصة

عمادة خدمة المجتمع وكيل الجامعة
 والتعليم المستمر.

 عمادة شؤون الطالب.
الكليات

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

73 الخطة
االستراتيجية لجامعة الجوف



العمليات
الداخلية

تعزيز الشراكة 
المجتمعية

»هـ 4-4 التعرف 
على احتياجات 

وتطلعات 
المجتمع

عدد المسوحات البيئية التي قامت بها الجامعة للتعرف 4-4-1
على احتياجات المجتمع 

 مسح بيئي واحد
على األقل كل عام

مسح بيئي واحد على األقل1

44

إنشاء إدارة 
المسؤولية 
المجتمعية

 إدارة 4-4-1
 المسؤولية
المجتمعية

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

»إدارة المسؤولية 
 المجتمعية 
 )كيان جديد( 

معهد البحوث 
واالستشارات«

عدد اللقاءات مع المعنيين للتعرف على احتياجات سوق 4-4-2
العمل، وما ينتظروه من مساهمات للجامعة 

 »لقاء كل عام 
دراسي«

لقاء واحد على األقل1

 »هـ 5-4
توافر أوعية 

ومناشط 
تفاعلية 

تستقطب 
وتستثمر 

طاقات الشباب 
نحو المشاركة 
اإليجابية في 

المجتمع«

عدد األنشطة والبرامج النوعية المقدمة للشباب نسبة 4-5-1
لعدد األقسام 

ً برنامج واحد لكل
قسم علمي سنويا

برنامج واحد لكل قسم علمي1

45

استيعاب 
قوى 

وطاقات 
الشباب

 أوعية استيعاب 4-5-1
الشباب

»إدارة المسؤولية وكيل الجامعة
 المجتمعية
 )كيان جديد(

 عماد شؤون الطالب«

نسبة عدد الطالب المشاركين في األنشطة البيئية 4-5-2
لمحافظة الجوف إلى إجمالي عدد الطالب  

5%4%3%2%1%اليوجد%5
4-5-2

التأهيل البيئي 
 للشباب

»إدارة المسؤولية وكيل الجامعة
 المجتمعية
 )كيان جديد(

 عماد شؤون الطالب«

اإلنتهاء من إنشاء » نادي الثقافة والحوار الوطني« 4-5-3
بالجامعة

 نادي الثقافة
والحوار الوطني

100%50%25%اليوجد

4-5-3
تعزيز الهوية  
لدى الشباب 

وكيل الجامعة

»إدارة المسؤولية 
 المجتمعية
 )كيان جديد(

عماد شؤون الطالب« نسبة عدد الطالب المشاركين في برامج التدريب على 4-5-4
ثقافة الحوار إلى إجمالي عدد الطالب

5%4%2%اليوجد%5

اإلنتهاء من إنشاء وحدة » تدريب وتأهيل الشباب« 4-5-5
بالجامعة

 وحدة تدريب وتأهيل
الشباب

100%50%25%اليوجد

4-5-4
تدريب وتأهيل 

الشباب
وكيل الجامعة

»إدارة المسؤولية 
 المجتمعية
 )كيان جديد(

عماد شؤون الطالب« نسبة عدد الطالب المشاركين في برامج التدريب والتأهيل 4-5-6
إلى إجمالي عدد الطالب

5%4%2%اليوجد%5

هـ 4-6 تشجيع 
أعضاء هيئة 

التدريس 
والموظفين 

على المشاركة 
في األنشطة 

المجتمعية

نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من 4-6-1
الموظفين بدوام كامل في أنشطة خدمة المجتمع 

5%4%3%2%1%اليوجد%5

46

 توسيع
 وتطوير

 المشاركة
المجتمعية

4-6-1
تطوير معايير 

الترقية

 وكيل الجامعة

 للدراسات العليا

والبحث العلمي

 »المجلس العلمي.
اإلدارة العامة للشؤون 

 اإلدارية والمالية.
عمادة شؤون أعضاء 

هيئة التدريس 
 والموظفين.

الكليات.«

النسبة المئوية لمعايير تقييم أعضاء هيئة التدريس 4-6-2
والموظفين فيما يخص مساهماتهم في خدمة 

المجتمع 

ال يقل عن 15%اليوجدال يقل عن %15

4-6-3 lent faculty نسبة أعضاء هيئة التدريس المعارين
members إلى إجمالي منسوبي الجامعة 

%0.5%0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5

4-6-2

العقود 
االستشارية 

بالجامعة

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

»معهد البحوث 
 واالستشارات.

الكليات.« نسبة المستشارين لجهات خارجية من أعضاء هيئة 4-6-4
التدريس 

3%2.5%2%1.5%1%اليوجد%3
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نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

الخطة74
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العمليات
الداخلية

تعزيز الشراكة 
المجتمعية

»هـ 4-4 التعرف 
على احتياجات 

وتطلعات 
المجتمع

عدد المسوحات البيئية التي قامت بها الجامعة للتعرف 4-4-1
على احتياجات المجتمع 

 مسح بيئي واحد
على األقل كل عام

مسح بيئي واحد على األقل1

44

إنشاء إدارة 
المسؤولية 
المجتمعية

 إدارة 4-4-1
 المسؤولية
المجتمعية

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

»إدارة المسؤولية 
 المجتمعية 
 )كيان جديد( 

معهد البحوث 
واالستشارات«

عدد اللقاءات مع المعنيين للتعرف على احتياجات سوق 4-4-2
العمل، وما ينتظروه من مساهمات للجامعة 

 »لقاء كل عام 
دراسي«

لقاء واحد على األقل1

 »هـ 5-4
توافر أوعية 

ومناشط 
تفاعلية 

تستقطب 
وتستثمر 

طاقات الشباب 
نحو المشاركة 
اإليجابية في 

المجتمع«

عدد األنشطة والبرامج النوعية المقدمة للشباب نسبة 4-5-1
لعدد األقسام 

ً برنامج واحد لكل
قسم علمي سنويا

برنامج واحد لكل قسم علمي1

45

استيعاب 
قوى 

وطاقات 
الشباب

 أوعية استيعاب 4-5-1
الشباب

»إدارة المسؤولية وكيل الجامعة
 المجتمعية
 )كيان جديد(

 عماد شؤون الطالب«

نسبة عدد الطالب المشاركين في األنشطة البيئية 4-5-2
لمحافظة الجوف إلى إجمالي عدد الطالب  

5%4%3%2%1%اليوجد%5
4-5-2

التأهيل البيئي 
 للشباب

»إدارة المسؤولية وكيل الجامعة
 المجتمعية
 )كيان جديد(

 عماد شؤون الطالب«

اإلنتهاء من إنشاء » نادي الثقافة والحوار الوطني« 4-5-3
بالجامعة

 نادي الثقافة
والحوار الوطني

100%50%25%اليوجد

4-5-3
تعزيز الهوية  
لدى الشباب 

وكيل الجامعة

»إدارة المسؤولية 
 المجتمعية
 )كيان جديد(

عماد شؤون الطالب« نسبة عدد الطالب المشاركين في برامج التدريب على 4-5-4
ثقافة الحوار إلى إجمالي عدد الطالب

5%4%2%اليوجد%5

اإلنتهاء من إنشاء وحدة » تدريب وتأهيل الشباب« 4-5-5
بالجامعة

 وحدة تدريب وتأهيل
الشباب

100%50%25%اليوجد

4-5-4
تدريب وتأهيل 

الشباب
وكيل الجامعة

»إدارة المسؤولية 
 المجتمعية
 )كيان جديد(

عماد شؤون الطالب« نسبة عدد الطالب المشاركين في برامج التدريب والتأهيل 4-5-6
إلى إجمالي عدد الطالب

5%4%2%اليوجد%5

هـ 4-6 تشجيع 
أعضاء هيئة 

التدريس 
والموظفين 

على المشاركة 
في األنشطة 

المجتمعية

نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من 4-6-1
الموظفين بدوام كامل في أنشطة خدمة المجتمع 

5%4%3%2%1%اليوجد%5
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 توسيع
 وتطوير

 المشاركة
المجتمعية

4-6-1
تطوير معايير 

الترقية

 وكيل الجامعة

 للدراسات العليا

والبحث العلمي

 »المجلس العلمي.
اإلدارة العامة للشؤون 

 اإلدارية والمالية.
عمادة شؤون أعضاء 

هيئة التدريس 
 والموظفين.

الكليات.«

النسبة المئوية لمعايير تقييم أعضاء هيئة التدريس 4-6-2
والموظفين فيما يخص مساهماتهم في خدمة 

المجتمع 

ال يقل عن 15%اليوجدال يقل عن %15

4-6-3 lent faculty نسبة أعضاء هيئة التدريس المعارين
members إلى إجمالي منسوبي الجامعة 

%0.5%0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5

4-6-2

العقود 
االستشارية 

بالجامعة

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

»معهد البحوث 
 واالستشارات.

الكليات.« نسبة المستشارين لجهات خارجية من أعضاء هيئة 4-6-4
التدريس 

3%2.5%2%1.5%1%اليوجد%3

نطاق األداء
الرئيسي 

)KPA(

المناظير 
األربعة 
لبطاقة 
األداء 

المتوازن

القضايا 
االستراتيجية
)األهداف(

األهداف 
التنفيذية 
المحددة

مرجعية 
مؤشر األداء 
 Reference

KPI

مؤشرات األداء

Key Performance Indicator -KPI- 

 »المستهدف
مقدار 

المستهدف من 
هذا المؤشر 
عند نهاية 

الخطة«

 المؤشر
 المرجعي
Baseline

  المستهدف السنوي«
Outer Year Target«

 رقم 
البرنامج 

)ب(
البرامج

 رقم 
المشروع 

)ش(
 اسم المشروع 

)ش(
الجهة الرئيسة 
)مالك المشروع(

الجهات المشاركة 
في تنفيذ المشروع

20172018201920102021

75 الخطة
االستراتيجية لجامعة الجوف




