
«إن التعليــم ركيــزة أساســية تتحقــق بهــا تطلعــات 
شــعبنا نحــو التقــدم واالزدهــار والتنميــة والرقــي 
الحضاري في المعارف والعلوم النافعة، والشباب 

هــم أمــل األمــة وعــدة المســتقبل»
خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

«طموحنــا هــو أن نكــون أفضــل ٢٠ إلــى ٣٠ نظامــًا 
تعليميــًا ونملــك كل شــيء لتحقيــق ذلــك»

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

الرؤية:

العلمــي  والبحــث  التعليــم  فــي  التمّيــز 
واإلســالم  للوطــن  خدمــًة  المعرفــة  ونشــر 

نّية. واإلنســا

وإنتــاج  ُمتمّيــزة  أكاديميــة  برامــج  «تقديــم 
ُمحّفــزة  بيئــة  خــالل  مــن  نوعــي،  بحثــي 
ُمتقدمــة  وتقنيــة  ُمحوكمــة  إدارّيــة  وُنُظــم 
وموارد مســتدامة وشــراكات فاعلة؛ لتحقيق 
مخرجــات تنافســّية تلّبــي احتياجــات ســوق 
العمــل وتســهم فــي بنــاء االقتصــاد المعرفــي 

والعالمــي». المحلــي  المجتمــع  وخدمــة 

محاور الخطة االستراتيجية:

الرسالة:

القيم:

الوسطّية واالعتدال.○ 
الشفافّية.○ 
المبادرة.○ 
التمّيز.○ 

2

4

6

1

3

5

التعليم والتعلم 
والتمهير

الشراكات 
واملسؤولية 
املجتمعية

االستدامة 
املالية

البحث واالبتكار 
وريادة األعمال

التميز 
املؤسسي

الوعي
الوطني

التشاركّية.○ 
االستدامة.○ 
المسؤولية. ○ 
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2 1
ُمخرجات 
تعليمّية 
تنافسّية 
مؤهلة 
معرفياً 
ومهارياً 
تُلبي 

احتياجات 
سوق 
العمل

بحوث 
نوعّية 

تُسهم في 
التقّدم 

المعرفّي 
وتُلبّي 

احتياجات 
التنمية 
الوطنّية

ُمخرجات 
ابتكارّية 
وريادّية
تُعّزز 

االقتصاد 
المعرفي 
وتُحّقق 
التنمية 

الُمستدامة

شراكات 
وإسهامات 
مجتمعية 
ووطنّية 
فاعلة

4 3
شراكات 
عالمّية 
ُمتمّيزة 
وتأثير 
فاعل

تمّيز 
مؤسسّي 
يُحّقق 
كفاءة 

وفاعلية 
األداء

موارد 
مالّية 

ُمستدامة 
وكفاءة 
إنفاق 
عالية

شخصية 
وطنّية 
قائمة 

على قيم 
الوسطية 
واالعتدال

8 67 5

الغايات االستراتيجية للخطة
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اخلطة االستراتيجية للجامعة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ 
احملور األول: التعليم والتعلم والتمهير

الغاية االستراتيجية (١) للمحور (١) | ُمخرجات تعليمّية تنافسّية مؤهلة معرفيًا ومهاريًا ُتلبي احتياجات سوق العمل.

حتسني البيئة التعليمية 
والرقمّية اُحملّفزة لإلبداع 

والتمّيز

تطوير القاعات الدراسية، من خالل تهيئة بيئة تعليمية تفاعلية مدعومة بالتقنيات احلديثة.

دعم عمليات التعليم والتعلم اإللكتروني التفاعلي اُحملّفز لإلبداع والتمّيز.

تنمية املهارات التطبيقية، وإجراء التجارب والبحوث، من خالل معامل حديثة يف كافة التخصصات؛ لتحسني مخرجات التعلم وحتفيز اإلبداع.

تطوير مقررات رقمية تفاعلية مواكبة للتوجهات التقنية احلديثة؛ مبا يُسهم يف رفع الدافعّية نحو التعلّم الذاتي.

توفير بيئة تعليمية ُمتقدمة مرتكزة على التقنيات الناشئة، تُسهم يف توليد االبتكارات وإنتاج املعرفة.

تعزيز مهارات الطالب مبا 
يتوافق مع مهن املستقبل

التعزيز املستمر ملهارات أعضاء هيئة التدريس، من خالل أحدث البرامج املتخّصصة يف التعليم والتعلم. تطوير مهارات الهيئة التدريسية وفقًا 
تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريسألحدث الوسائل واألساليب التدريسّية

جذب واستقطاب أفضل الطالب 
متّيز مدخالت اجلامعة من الطلبة، من خالل تسويق البرامج األكادميية، ووضع احملفزات للمتميزين.استقطاب الطلبة املتميزيناملتميزين واملتفوقني لاللتحاق باجلامعة

طالب متعدد املهارات (مهارات املستقبل)

الشهادات املهنّية االحترافّية

تقومي مخرجات التعلم (نواجت)

قادة املستقبل

مركز اإلرشاد املهني

تأهيل طالب متعدد املهارات مبزايا تنافسية عالية يف سوق العمل.

تزويد الطلبة باملهارات واجلدارات القيادية الالزمة إلعداد جيل من قيادات املستقبل.

تهيئة الطلبة للشهادات املهنّية االحترافية؛ لتحقيق التمّيز املهني.

تقومي معارف ومهارات الطلبة دورّياً؛ لتحسني مخرجات التعلم.

تقدمي اإلرشاد والتأهيل املهني للطالب واخلريج، وفقاً ملتطلبات سوق العمل؛ مبا يُعّزز تنافسّية مخرجات اجلامعة.

القاعات الذكّية

تطوير معامل الكليات

احملتوى التعليمي الرقمي

تطوير منصة إلكترونّية تعليمّية

مركز التقنيات الناشئة

تطوير واستحداث برامج 
أكادميية تتواءم مع احتياجات 

سوق العمل

تطوير كافة البرامج األكادميية واخلبرة امليدانية، لرفع مستوى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، مبشاركة اخلبراء واملهنيني.

متيز البرامج األكادميية، ورفع املستوى املعريف واملهاري للطلبة، وتبادل اخلبرات، وتعزيز التشاركية مع اجلامعات احمللية والدولية.

توفير مسارات تعليمية جديدة (رئيسة- فرعية- مساندة- بينّية)، ونقاط دخول وخروج للبرامج األكادميية؛ مبا يعزز تنافسّية مخرجات اجلامعة.

مواءمة البرامج مع سوق العمل
توأمة البرامج

مسارات
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احملور الثاني:  البحث واالبتكار وريادة االعمال
الغاية االستراتيجية (١) للمحور (٢) | بحوث نوعّية ُتسهم في التقّدم المعرفّي وُتلبّي احتياجات التنمية الوطنّية.

الغاية االستراتيجية (٢) للمحور (٢) | ُمخرجات ابتكارّية وريادّية ُتعّزز االقتصاد المعرفي وُتحّقق التنمية الُمستدامة.

تطوير بيئة داعمة ومحفزة 
للبحث العلمي

مركز أبحاث اجلامعة

وحدة دعم ومساندة الباحثني

استقطاب األساتذة الزائرين 
(االستقطاب البحثي)

تهيئة بيئة االبتكار

املجموعات البحثية

ُرّواد

ُكن ُمبتكرًا

تعزيز القدرات البحثّية ألعضاء 
هيئة التدريس والطالب إلنتاج 

ونشر بحوث متميزة

تعزيز البحث العلمي كّمًا ونوعًا

 تأسيس بيئة داعمة وُمحّفزة 
لالبتكار وريادة األعمال

دعم وتشجيع البحوث البينّية

نشر ثقافة االبتكار وريادة 
األعمال والعمل احلر

تشجيع االبتكار واملشاريع الريادّية 
ذات القيمة االقتصادية الوطنية

دعم النشر البحثي لطالب الدراسات 
العليا واملبتعثني

دعم النشر البحثي
ألعضاء هيئة التدريس

تعزيز البيئة الداعمة والُمحفزة للبحث العلمي، من خالل تأسيس مقر مركزي ومعامل متخصّصة.

تقديم الخدمات واالستشارات اإلحصائية؛ لدعم ومساندة الوحدات البحثية والباحثين في الجامعة.

توسيع النشر العلمي ألبحاث طلبة الدراسات العليا والمبتعثين في أوعية النشر، والمجالت العلمية المصنفة والمتمّيزة محليَّا وعالمّيًا.

تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس من خالل التأهيل والتحفيز والمكافآت إلنتاج ونشر بحوث متميزة

إثراء البحث العلمي، ودعم التمّيز في النشر ضمن أوعية النشر العالمّية، بالتعاون مع الكفاءات الدولية.

إيجــاد بيئــة داعمــة ومحفــزة لالبتــكار وريــادة األعمــال، مــن خــالل وضــع السياســات واإلجــراءات، وتطويــر البنيــة التحتيــة، ومحــاكاة أحــدث 
الممارســات العالمّية.

رفع إنتاجية النشر العلمي المتميز بين التخصصات المتنوعة، وتعزيز ثقافة العمل في مجموعات بحثية.

ــة  ــي تنمي ــا يســهم ف ــة؛ بم ــة والمشــاريع الريادي ــكار االبتكاري ــل الحــر، ودعــم األف ــال والعم ــادة األعم ــكار وري ــة االبت ــادة الوعــي بأهمي زي
االقتصــاد الوطنــي.

الشراكات البحثية
بناء شراكات بحثّية نوعّية

دعم التعاون البحثي المشترك مع مؤسسات بحثية وباحثين وعلماء من جامعات مرموقة محلياً وعالمياً.محليًا ودوليًا

حفيز االبتكار والمشاريع الريادّية النوعية ذات القيمة التنافسّية؛ بما يُسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

اخلطة االستراتيجية للجامعة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ 
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احملور الثالث: الشراكات واملسؤولية املجتمعّية
الغاية االستراتيجية (١) للمحور (٣) | شراكات وإسهامات مجتمعية ووطنّية فاعلة

الغاية االستراتيجية (٢) للمحور (٣) | شراكات عاملّية ُمتمّيزة وتأثير فاعل

بناء اتفاقيات متميزة مع مؤسسات عامة وخاصة 
وغير ربحّية مبا يخدم اجلامعة واملجتمع

تقدمي برامج تدريبية ومهنية 
متخصصة تلبي احتياجات املجتمع

تقدمي خدمات استشارية متخصصة تعالج 
قضايا املجتمع يف مختلف التخصصات

اإلسهام يف التثقيف املجتمعي يف مختلف القضايا 
ذات الُبعد العلمي واالجتماعي والوطني

تعزيز العالقة بني اجلامعة وخريجيها مبا يخدم 
أهداف اجلامعة ويعزز حضورها احمللي والدولي

دعم وتشجيع وتنظيم العمل التطوعي

تطوير شراكات تعليمية وبحثية 
مع جامعات ومراكز أبحاث عاملية

تطوير معاهد تعليم اللغة العربية والعلوم 
اإلسالمية خارج اململكة والتوسع فيها

تطوير برامج تعليم عن بعد عاملية يف مجال 
تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية

شراكة

مستشار املجتمع

اللغة العربية للجميع

تواصل

باذل

توأمة البرامج

معاهد

شراكات بحثية

فروع اجلامعة يف اخلارج

املركز الدولي لتعليم اللغة العربية 
والعلوم اإلسالمية

نافذة اإلمام

املنصة الثقافية

ــب،  ــة، والتدري ــة، والبحثي ــب: األكادميي ــة، تشــمل اجلوان ــر ربحّي ــة، وخاصــة، وغي ــع مؤسســات عام ــة وُمســتدامة م ــي شــراكات نوعّي تبّن
والتوظيــف، والتطويــر، واالســتثمار.

حتفيز التفاعل مع املجتمع ومؤسساته، من خالل برامج التدريب والتطوير املهني.

تعزيز دور اجلامعة خارجّياً من خالل نقل املعرفة، ونشر وتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها.

دعم القضايا املجتمعية، وتقدمي احللول واالستشارات املناسبة لها؛ مبا يُعزز املسؤولية املجتمعية.

اســتثمار الكفــاءات واخلبــرات وفــق إطــار مؤسســي، لنشــر الــرؤى واالســتنتاجات العلميــة واالجتماعيــة والوطنيــة ذات األثــر اإليجابــي علــى 
املجتمــع؛ مبــا يُفّعــل دور اجلامعــة الريــادي يف اإلســهامات املجتمعّيــة.

تنظيم العمل التطوعي، وأنشطة خدمة املجتمع، وزيادة عدد املتطّوعني يف اجلامعة.

متيز البرامج األكادميية، ورفع املستوى املعريف واملهاري للطلبة، وتبادل اخلبرات، وتعزيز التشاركية مع اجلامعات احمللية والدولية.وخارجها.

دعم التعاون البحثي املشترك، مع مؤسسات بحثية وباحثني وعلماء من جامعات مرموقة محلياً وعاملياً.

دعم التطوير الكمي والنوعي ملعاهد اجلامعة يف اخلارج؛ للرفع من مستوى التأثير الدولي للجامعة.

إنشاء فروع للجامعة يف اخلارج وفق نظام اجلامعات اجلديد والعمل على تطويرها.

نشر اللغة العربية والعلوم اإلسالمية عاملياً، من خالل معاهد اجلامعة يف اخلارج والتعليم عن بعد.

تطوير منظومة للتواصل البّناء، وتعزيز العالقة بني اجلامعة وخريجيها داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.
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املبادرات االهداف االستراتيجية للغاية (١)

املبادرات االهداف االستراتيجية للغاية (١)



احملور الرابع: التميز املؤسسي
الغاية االستراتيجية (١) للمحور (٤) | متّيز مؤسسّي ُيحّقق  كفاءة وفاعلية األداء

دعم وتعزيز البنية التحتية 
التقنية والتحول الرقمي

تطوير املنظومة اإلدارّية مبا يحقق كفاءة 
اإلنفاق وجودة األداء وحوكمة العمل

تطوير كفاءات وجدارات املوارد البشرية

جذب واستقطاب واستبقاء الكفاءات 
البشرية املتميزة

زيادة مشاركة املرأة يف املواقع القيادية 
وعمليات اتخاذ القرار وفق رؤية اململكة ٢٠٣٠

حتسني وتطوير بيئة العمل اُحملفزة لإلبداع 
واإلجناز احملققة لالنتماء الوظيفي

تطوير وحتسني البنية التحتية واملرافق 
وجودة احلياة يف اجلامعة

حتقيق أعلى معايير اجلودة األكادميية 
واإلدارية والتقنية يف اجلامعة

تطوير رأس املال التنظيمي

كفاءات

تنمية رأس املال البشري

متكني

تطوير املدينة اجلامعية

اجلامعة الرقمية

العمل عن بعد

جوائز التميز

اعتماد

داعم (مستودع البيانات ونظم ذكاء األعمال 
واإلحصاءات املؤسسية)

اجلامعة الرقمية

تصنيف

اآليزو املؤسسي

تقومي املعاهد العلمية

دعم منظومة البنية التحتّية الرقمّية يف اجلامعة؛ مبا يسهم يف حتسني جودة اخلدمات جلميع املستفيدين.تطوير البنية التحتية الرقمية

التحول الرقمي الشامل للجامعة يف اجلوانب األكادميية، والبحثية، واخلدمية، واإلدارية، واملالية.

حتفيز منسوبي اجلامعة يف املجاالت اإلدارية، واألكادميية، وخدمة املجتمع؛ مبا يحقق التميز يف األداء والوالء الوظيفي.

حصول برامج اجلامعة األكادميية على االعتماد الوطني  والدولي؛ مبا يسهم يف حتسني جودتها.

جمع وربط البيانات وحتليلها؛ مبا يعزز دعم عمليات صنع القرار وحل املشكالت.

توفير بيئة عمل مرنة ومحفزة، متكن من تقدمي األعمال اإلدارية واألكادميية عن بُعد؛ مبا يضمن فاعلية األداء واإلنتاجية وكفاءة اإلنفاق وجودة العمل.

التحول الرقمي الشامل للجامعة يف اجلوانب األكادميية، والبحثية، واخلدمية، واإلدارية، واملالية.

حتقيق اجلامعة ترتيباً متقدماً يف التصنيفات احمللية والدولية؛ مبا يعزز مكانتها وسمعتها.

حتسني كفاءة األداء، وتعزيز جودة العمليات، من خالل مراجعة وتطوير اإلجراءات اإلدارية والتقنية وإدارة املرافق واألمن والسالمة.

حتقيق معايير املركز الوطني للتقومي والتميز املدرسي؛ مبا يسهم يف رفع جودة أداء ومخرجات املعاهد العلمية.

تطوير منظومة مؤسسية للسياسات واإلجراءات التنظيمية؛ لرفع كفاءة أداء اجلامعة، وحوكمة إجراءاتها.

استقطاب واستبقاء الكفاءات املتميزة؛ مبا يعزز تنافسية اجلامعة، من خالل برنامج نوعي يف املوارد البشرية.

رفــع مهــارات رأس املــال البشــري، مــن خــالل تصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة مهنيــة، ومتخصصــة، يف التطويــر اإلداري والقيــادي و برامــج تأهيــل 
القيــادات النســائية.

ــف املســتويات  ــة يف مختل ــي املناصــب القيادي ــرار وتول ــع الق ــات صن ــة يف عملي ــرأة الفاعل ــن مشــاركة امل ــي تضم ــر السياســات واإلجــراءات الت تطوي
التنظيميــة.

تطويــر مرافــق املدينــة اجلامعيــة مبــا يشــمل: املبانــي األكادمييــة، واإلداريــة، واخلدميــة، والصحيــة، والرياضيــة، واملســاحات العامــة واخلضــراء؛ لتعزيز 
جــودة وأســلوب احلياة.

اخلطة االستراتيجية للجامعة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ 
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املبادرات االهداف االستراتيجية للغاية (١)



احملور اخلامس: االستــدامــة املاليــة
الغاية االستراتيجية (١) للمحور (٥) | موارد مالّية ُمستدامة وكفاءة إنفاق عالية

تطوير املنظومة املؤسسية 
لإليرادات الذاتية واالستثمار 

مبا يكفل جودة األداء 
واحلوكمة وكفاءة اإلنفاق

تنويع وتوسيع 
استثمارات اجلامعة

ذاتي (التشغيل الذاتي)

عالمة

كفاءة تشغيل البرامج املدفوعة

هيكلة
(هيكلة صندوق استثمارات اجلامعة)

مرافق (تنويع مناذج االستثمار)

خبير (إنشاء بيوت اخلبرة)

مانح

واجهة اإلمام

مصادر

تأطير
(حوكمة اإليرادات الذاتية واالستثمار)

ــر سياســات ولوائــح وإجــراءات إيــرادات اجلامعــة الذاتيــة واســتثماراتها؛ لتحقيــق أعلــى درجــات الشــفافية  تطوي
والرقابــة واملســاءلة.

بنــاء منظومــة إداريــة لصنــدوق االســتثمارات؛ مبــا يحقــق توحيــد الصــرف واالســتثمار، وضمــان االســتدامة املاليــة، 
وكفــاءة اإلنفــاق.

تشغيل املرافق ذاتياً؛ لتقدمي اخلدمات بأسعار رمزية ومنافسة، وتنمية اإليرادات الذاتية.

تفعيل دور شركة اجلامعة وتسويق عالمتها التجارية وتوسيع استثماراتها.

حتفيــز الكليــات والعمــادات املســاندة علــى إدارة التكاليــف، ومتكينهــا مــن اســتثمار الوفــر يف حتســني جــودة ونوعيــة 
وعــدد البرامــج املدفوعــة.

استثمار مرافق اجلامعة وفق أفضل مناذج االستثمار والتشغيل.

اســتثمار خبــرات منســوبي اجلامعــة يف تقديــــم الدراســات واخلدمــات االستشــارية والبحثيــة والتدريبيــة، مــن خــالل 
إنشــاء وتفعيــل كيانــات جتاريــة.

تنويع اخليارات املتاحة للتبرع واملنح والهبات والوصايا واألوقاف؛ لتوسيع املوارد.

اســتثمار واجهــة اجلامعــة علــى طريــق األميــر محمــد بــن ســلمان وطريــق املطــار يف مشــاريع حيويــة وجتاريــة؛ مبــا 
يســهم يف زيــادة اإليــرادات الذاتيــة.

تنويــع مصــادر اإليــرادات الذاتيــة، مــن خالل تقدمي البرامج األكادميية واملهنية، والدراســات املتخصصة، والشــراكات 
مــع القطاعــني العام واخلاص

اخلطة االستراتيجية للجامعة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ 
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املبادرات االهداف االستراتيجية للغاية (١)



احملور السادس: الوعي الوطني
الغاية االستراتيجية (١) للمحور (٦) | شخصية وطنّية قائمة على قيم الوسطية واالعتدال

تعزيز الشخصية 
السعودية وتعميق 

االنتماء الوطني بني 
منسوبي اجلامعة

تعزيز القيم 
اإلسالمية القائمة 

على الوسطية 
قيمناواالعتدال والتسامح

آمن

والء

تالحم

تطوير وتفعيل السياسات واإلجراءات الالزمة لتعزيز مفهوم الوعي الوطني.واعي

ــة،  ــاء مقاييــس وطني ــي واألمــن الفكــري مــن خــالل بن ــاس مســتوى الوعــي الوطن قي
وتأســيس مركــز أبحــاث يُســتفاد مــن مخرجاتــه فــي تعميــق االنتمــاء الوطنــي وتعزيــز 

اإلرث الثقافــي والحضــاري فــي المملكــة.

ترسيخ قيم الجامعة بين المنسوبين؛ بما يعزز الوالء واالنتماء.

تعزيــز الهويــة الوطنيــة القائمــة علــى الوســطية واالعتــدال فــي المناهــج؛ بمــا يوائــم 
برنامــج الشــخصية الســعودية.

تعزيــز الوعــي الوطنــي لمنســوبي الجامعــة، مــن خــالل برامــج توعويــة وتثقيفيــة تعــزز 
قيــم الوســطية واالعتــدال والمواَطنـَـة اإليجابّيــة.

املبادرات االهداف االستراتيجية للغاية (١)

اخلطة االستراتيجية للجامعة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ 
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