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 خادم الحرمين الشريفين                                                                                                                    

 آل سعود الملك سلمان بن عبدالعزيز                                                                                                                                                

" إن التعليم ركيزة أساسية تتحقق بها تطلعات شعبنا نحو 
واالزدهار والتنمية والرقي الحضاري في المعارف والعلوم التقدم 

 النافعة، والشباب هم أمل األمة وعدة المستقبل"



 

 2 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
 

 سعود محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلاألمير صاحب السمو الملكي                                                                                  

 مجلس الوزراء ووزير الدفاع ونائب رئيس ولي العهد                                                                                                

 

نظاما ً تعليميًا  30إلى  20"طموحنا هو أن نكون أفضل 
 ونملك كل شيء لتحقيق ذلك "



 

 3 

 
 

 

 حتقيق عليها يعول اليتو بالدنا، يف الرائدة التعليم مؤسسات كإحدى اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة بدور إميانًا                 

 خطتها ببناء اجلامعة قامت فقد ، ٢٠٣٠ السعودية رؤيةال ضوء يف التنمية ألهداف خدمة ،والوطن راألم والة تطلُّعات

 العلمية والتوجيهات اجلديد اجلامعات نظام مع يتواءم مباو الطموحة ةالرؤي هذه مع متاشيًا ٢٠٢5-٢٠٢1 االسرتاتيجية

 النشاط وتعزيز خمرجاتها، وجتويد وبراجمها اجلامعة متيز لتحقيق الواعدة التنموية الوطنية واالحتياجات احلديثة واإلدارية

 القيم وترسيخ واملالية، اإلدارية اإلجراءات وحوكمة التنظيمي، األداء وفاعلية كفاءة مستوى ورفع اجملتمع وخدمة البحثي

 جماالت يف نوعية نقلة حداثإ إىل ٢٠٢5-٢٠٢1 االسرتاتيجية اخلطة وتهدف ،واالعتدال الوسطية على القائمة ةالوطني

 الستدامةا املؤسسي، التميز ،اجملتمعّية واملسؤولية الشراكات األعمال، وريادة واالبتكار البحث ،والتمهري والتعّلم التعليم

 .الوطين والوعي املالية،

 وصاحب ،سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك الشريفني احلرمني خادم ملقام واالمتنان والتقدير الشكر آيات أمسى رافعًا

 تعليملل السخي الدعم على-اهلل حفظهما- عبدالعزيز بن سلمان بن حممد األمري الدفاع ووزير األمني عهده ولي امللكي السمو

 الغالي. طنناو رؤية ملواكبة التعليم تطوير يف احلثيثة جهوده على التعليم وزير ملعالي موصول والشكر بالدنا، يف والتنمية

  

 محمد بن سعود اإلسالميةرئيس جامعة اإلمام   
 أ.د. أحمد بن سالم العامري                                                                                                                                     
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 مقدمة

 اإلمام جامعة قامت فقد وعليه الوطنية، املؤسسات أداء يف والتميز اجلودة هو األبرز اهلدف بات ٢٠٣٠ السعودية رؤيةال إطالق منذ

 تستهدف اليت الطموحة والرؤية الرشيدة، القيادة تطلعات لتوائم االسرتاتيجية وخطتها ورسالتها رؤيتها بتطوير اإلسالمية سعود بن حممد

 طموح. ووطن مزدهر، واقتصاد حيوي، جمتمع إىل الوصول

 بنت اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة فإن القوة، مكامن على يبنى النجاح أن على اململكة رؤية مقتضيات نصت وحيث

 مع بالتميز اومزجه اإلنسانية، والعلوم العربية واللغة الشرعية العلوم يف الريادة على املرتكز واحلضاري، والثقايف العلمي إرثها على رؤيتها

 ومبادرات االسرتاتيجية خطتها بنت فقد التميز يف طريقها اجلامعة ولتستكمل والطب. واهلندسة واحلاسب العلوم جمال يف احلديثة الربامج

 اللجنة يف متثلت جلان عدة هلا فشكلت ،اجلامعة يف والتعليمية اإلدارية والكوادر واخلربات الكفاءات من ائهأبنا بأيدي الطموح مستقبلها

 بلجانها التنفيذية واللجنة االسرتاتيجية، اخلطة على واملشرف اجلامعة وكالء وعضوية اجلامعة رئيس برئاسة االسرتاتيجية للخطة العليا

 والداخلية، اخلارجية للبيئة نيةامليدا التحليلية الدراسات إجراء توىل االسرتاتيجية للخطة فريق تشكيل ومت جلان، 1٠ وعددها الفرعية

 إىل باإلضافة ،والطالب دارينياإلو كادميينياأل من واملنسوبني القيادات مع اءاتاللق من عدد عقد على والعمل املرجعية، واملقارنات

 .لعملا سوق وأرباب احلكومية املؤسسات من الشركاء وباألخص اجلامعة خارج من املستفيدين

 إىل العمل قسم ثم ومن ،البيئي للتحليل SWOT منوذج طبق و االسرتاتيجية، اخلطة عناصر ءلبنا فايفر منهجية استخدام مت وقد

 السعودية رؤيةال أهداف مع املواءمة متت كما اخلطة، تنفيذ عمليات  ودعم والبناء، والتحليل للخطة، التخطيط مشلت: مراحل ثالث

  اليونيسكو خطة :مثل العاملية والتوجهات والتقارير املرجعيات من عدد حتليل ،العالي التعليم جمال يف التعليم وزارة وأهداف ٢٠٣٠

 الوطين املركز توصيات التعليم، يف الدولية التوجهات للجامعات، الدولي التصنيف منظمات املستقبل، ؤسساتمل مكنزي دراسة ،٢٠٣٠

 املقارنات من عدد وأجريت ،السابقة السنوات يف امعةاجل خمرجات وتقويم للجامعة، السابقة االسرتاتيجية اخلطة ،NCAAA للتقويم

 والدولي. الوطين املستوى على االسرتاتيجية وخططها املتميزة اجلامعات مع املرجعية
 

 



 

 5 

 االسرتاتيجية اخلطة فرقو عماداتها و اجلامعة كاالتلو وزيارة لقاء 1٠٠ يفوق وما اجتماع ٢5٠ من وأكثر عمل ورشة 95 تنفيذ متو

 وذلك ،استبانة ٣٠٠٠ من أكثر وحتليل تطبيق مت و ساعة، 1٠٠٠ عن يزيد ساعات عدد بواقع واإلدارية التعليمية اتالوحد ومجيع لديهم

 ورش مشلت كما اجلامعة، ملستقبل وتطلعاتهم والقيادات، واألكادمييني واإلداريني الطالب آراء واستقصاء الراهن، الوضع دراسة بهدف

 خمرجات مع التكامل وكيفية املستقبل، ومهارات مهن توجهات الستقصاء واملهنيني، واملختصني العمل سوق أرباب وإشراك العمل

 ما كل ومناقشة حتليل ثم ومن والتحسني، التطوير يف امللحة واألولويات والتحديات، والفرص والضعف القوة مكامن ملعرفة ،اجلامعة

 اآلتي: يف تلخصت النتائج من وعدد للفجوة حتلياًل واملقارنات الدراسات هذه عن ونتج ت.بيانا من مجع

 العمل. سوق مع اجلامعة خمرجات مواءمة •

 التعليمية. العملية جتويد •

 واخلريج. للطالب املهنية املهارات تعزيز •

 التعليم. يف التقنية استخدام دعم •

 ونوعًا. كمًا العلمي البحث تعزيز •

 التطبيقية. البحوث على الرتكيز •

 األعمال. وريادة االبتكار بيئة تطوير •

 الفاعلة. الشراكات تعزيز •

 اإلنفاق. وكفاءة العمل وحوكمة واهلياكل املؤسسية املنظومة تطوير •

 الذاتية. واإليرادات اجلامعة استثمارات تنويع •

 الوطنية. اهلوية تعزيز •



 

 6 

 إرثها من مستمدة عالية، كفاءة ذات مبخرجات لإلسهام التنافسية ورسالتها الطموحة رؤيتها اجلامعة تبنت فقد تقدم ما على وبناء

 ستة على االسرتاتيجية اخلطة بنيت واملأمول، الواقع بني لفجوةا ولسد ،ملؤسسيوا العلمي ونهجها قيمها فرمست ملستقبلها، ورؤيتها العريق

 كالتالي: وكانت اجلامعة، لتطوير أساسية حماور

 .والتمهري والتعلم التعليم •

 .األعمال وريادة واالبتكار البحث •

 .اجملتمعية واملسؤولية الشراكات •

 .املؤسسي التميز •

 .املالية االستدامة •

 .الوطين الوعي •

 يتلوها الطموحة، املستقبلية باألهداف متبوعة اجلامعة رؤية حتقيق تستهدف واليت للجامعة، االسرتاتيجية الغايات صيغت ثم     

 وقد ،السنوات قادم يف املنهجي املؤسسي األداء يف واالستدامة ،والدولي احمللي والتميز لتنافسيةا حنو اجلامعة حتمل اليت النوعية املبادرات

  اجلامعة. ريادة الستمرار واملمكنات، والفرص القوة مكامن على املبنية التميز ومبادرات األولويات، حتقيق على اخلطة هذه ارتكزت

 التخطيط جمال يف والدوليني الوطنيني واملختصني اخلرباء من خنبة قبل من حتكيمها مت االسرتاتيجية اخلطة اكتمال وبعد

 ومت باجلامعة العليا التنسيقة اللجنة على عرضت ثم هلا، املفيدة التحسينات بعض مع اخلطة جودة على احملكمون توافق وقد االسرتاتيجي،

 هذه أبناء من ذاتية جبهود اخلطة هذه وبنيت اجلامعة، وقيادات وأعضائها العليا اللجنة رئيس قبل من احلالية بصيغتها اخلطة على االتفاق

 حتقق لكي االحرتافية، املشاريع إدارة منهجية وفق املخلصني، امعةاجل أبناء جبهود مستقباًل هامبادرات وتنفيذ رةإدا تكون سوفو اجلامعة

 خادم بقيادة الرشيدة حكومتنا طموح ولنحقق وخمرجاتها، اجلامعة لتميز عونًا تكون أن اهلل من راجني الواقع، أرض على والنجاح املبتغى

 .العالي التعليم جمال يف ٢٠٣٠ السعودية الرؤية حتقيق يف واملساهمة -اهلل حفظهما- األمني عهده ولي ومسو الشريفني احلرمني
 واهلل ولي التوفيق.
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 :الرؤية

 .واإلنسانّية واإلسالم للوطن خدمًة املعرفة ونشر العلمي والبحث التعليم يف التمّيز

 :الرسالة
 مستدامة وموارد ُمتقدمة وتقنية ُمحوكمة إدارّية وُنُظم ُمحّفزة بيئة خالل من نوعي، حبثي وإنتاج ُمتمّيزة أكادميية برامج تقديم"

 ."يوالعامل احمللي اجملتمع وخدمة املعريف قتصاداال بناء يف وتسهم العمل سوق احتياجات يتلّب تنافسّية خمرجات لتحقيق فاعلة؛ وشراكات

 :القيم

 .واالعتدال لوسطّيةا ❖

 .الشفافّية ❖

 .املبادرة ❖

 .التمّيز ❖

 .التشاركّية ❖

 .االستدامة ❖

  .املسؤولية ❖
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  الغايات االستراتيجية واألهداف والمبادراتمصفوفة 

 والتمهير التعليم والتعلم: المحور األول

الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف

 .ُمخرجات1

 تنافسيّة تعليميّة

 معرفيا   مؤهلة

 تُلبي ومهاريا  

 سوق احتياجات

 .العمل

 برامج واستحداث تطوير -1.1

 سوق احتياجات مع ءمتتوا كاديميةأ

 العمل.

مواءمة البرامج مع سوق 

 العمل

 مواءمتها مستوى لرفع الميدانية، والخبرة األكاديمية البرامج كافة تطوير

 .والمهنيين الخبراء بمشاركة ،العمل سوق متطلبات مع

 البرامج توأمة
 للطلبة، والمهاري المعرفي المستوى ورفع األكاديمية، البرامج تميز

 .والدولية المحلية الجامعات مع التشاركية وتعزيز الخبرات، وتبادل

 مسارات
 ونقاط ،(بينيّة -مساندة -فرعية -رئيسة) جديدة تعليمية مسارات توفير

 .الجامعة مخرجات تنافسيّة يعزز بما األكاديمية؛ للبرامج وخروج دخول

 والرقميّة التعليمية البيئة تحسين -2.1

 والتميّز. لإلبداع الُمحفّزة

 الذكيّة القاعات
 مدعومة تفاعلية تعليمية ةبيئ تهيئة خالل من ،الدراسية القاعات تطوير

 .حديثةال بالتقنيات

 الكليات معامل تطوير
 معامل خالل من والبحوث، تجاربال إجراءو التطبيقية، مهاراتال تنمية

 .اإلبداع وتحفيز التعلم مخرجات لتحسين التخصصات؛ كافة في حديثة

 لكترونيّةإ منصة تطوير

 تعليميّة
 .والتميّز لإلبداع الُمحفّز التفاعلي اإللكتروني والتعلم التعليم عمليات دعم

 الرقمي التعليمي المحتوى
 سهميُ  بما ؛الحديثة التقنية لتوجهاتل مواكبة تفاعلية رقمية مقررات تطوير

 .الذاتي التعلّم نحو الدافعيّة رفع في

 الناشئة التقنيات مركز
 توليد في تُسهم الناشئة، التقنيات على مرتكزة ُمتقدمة تعليمية بيئة توفير

 .المعرفة وإنتاج االبتكارات
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 والتمهير التعليم والتعلم: المحور األول

الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف

 .ُمخرجات1

 تنافسيّة تعليميّة

 معرفيا   مؤهلة

 تُلبي ومهاريا  

 سوق احتياجات

 .العمل

 يتوافق بما الطالب مهارات تعزيز -3.1

 المستقبل. مهن مع

 المهارات متعدد طالب

 (المستقبل مهارات)
 .العمل سوق في عالية تنافسية بمزايا المهارات متعدد طالب تأهيل

 .المهني التميّز لتحقيق االحترافية؛ المهنيّة لشهاداتل الطلبة تهيئة االحترافيّة المهنيّة الشهادات

 المستقبل قادة
 من جيل إلعداد الالزمة القيادية والجدارات بالمهارات الطلبة تزويد

 .المستقبل قيادات

 .التعلم مخرجات لتحسين دوريّاً؛ الطلبة ومهارات معارف تقويم (نواتج) التعلم مخرجات تقويم

 المهني اإلرشاد مركز

ً  والخريج، للطالب المهني والتأهيل اإلرشاد تقديم  سوق لمتطلبات وفقا

 .الجامعة مخرجات تنافسيّة يُعّزز بما العمل؛

 والمتفوقي    الموهوبي    رعاية

 طوال والموهبي    المتفوقي    ودعم توجيه خالل من الطلبة قدرات تعزيز 

تهم    يسهم مما  احتياجاتهم تلب    جامعية بيئة وتوفي   الدراسية مسي 
 
 ف

 الطلبة بي    اإليجاب    التنافس روح بث

 التدريسية الهيئة مهارات تطوير -4.1

 واألساليب الوسائل ألحدث وفقا  

 التدريسيّة.

 هيئة أعضاء مهارات تنمية

 التدريس

 أحدث خالل من التدريس، هيئة أعضاء لمهارات المستمر التعزيز

 .والتعلم التعليم في المتخّصصة البرامج

 الطالب أفضل واستقطاب جذب -5.1

 لتحاقلال والمتفوقين المتميزين

 بالجامعة.

 استقطاب الطلبة المتميزين
تميّز مدخالت الجامعة من الطلبة، من خالل تسويق البرامج األكاديمية، 

 .ووضع المحفزات للمتميزين
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 لثاني: البحث واالبتكار وريادة االعمالالمحور ا

الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف

 بحوث .2

 تُسهم نوعيّة

 التقّدم في

  وتُلبيّ  المعرفيّ 

 احتياجات

 الوطنيّة. التنمية

 

 للبحث ومحفزة داعمة بيئة تطوير -1.2

  العلمي.

 مركز أبحاث الجامعة
مقر مركزي  تعزيز البيئة الداعمة والُمحفزة للبحث العلمي، من خالل تأسيس

 .متخصّصة معاملو

وحدة دعم ومساندة 

 الباحثين

تقديم الخدمات واالستشارات اإلحصائية؛ لدعم ومساندة الوحدات البحثية 

 .والباحثين في الجامعة

 

 ألعضاء البحثيّة القدرات تعزيز -2.2

 ونشر إلنتاج والطالب التدريس هيئة

 متميزة. بحوث

 

 

النشر البحثي لطالب دعم 

 الدراسات العليا

 والمبتعثين

 

توسيع النشر العلمي ألبحاث طلبة الدراسات العليا والمبتعثين في أوعية النشر، 

 .والمجالت العلمية المصنفة والمتميّزة محليَّا وعالميًّا

دعم النشر البحثي 

 ألعضاء هيئة التدريس

 تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس من خالل التأهيل والتحفيز والمكافآت

 .ونشر بحوث متميزةإلنتاج 

 .ونوعا   ا  كمّ  العلمي البحث تعزيز -3.2

 

 ةتذااستقطاب األس

 ين الزائر

 (االستقطاب البحثي)

 إثراء البحث العلمي، ودعم التميّز في النشر ضمن أوعية النشر العالميّة،

 .بالتعاون مع الكفاءات الدولية

 البينيّة. البحوث وتشجيع دعم -4.2

 
 البحثيةالمجموعات 

رفع إنتاجية النشر العلمي المتميز بين التخصصات المتنوعة، وتعزيز ثقافة 

 .العمل في مجموعات بحثية

 محليا   نوعيّة بحثيّة شراكات بناء -5.2

 .ودوليا  
 البحثية اتالشراك

باحثين وعلماء من جامعات و مؤسسات بحثية مع دعم التعاون البحثي المشترك

ً مرموقة محلياً   .وعالميا



 

 11 

 لثاني: البحث واالبتكار وريادة االعمالالمحور ا

الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف

 ُمخرجات .3

 ابتكاريّة

 تُعّزز ورياديّة

 االقتصاد

 وتُحقّق المعرفي

 التنمية

 الُمستدامة.

 وُمحفّزة داعمة بيئة تأسيس -1.3

 األعمال. وريادة لالبتكار
 بيئة االبتكارتهيئة 

وضع السياسات  وريادة األعمال، من خالل بيئة داعمة ومحفزة لالبتكارإيجاد 

 .وتطوير البنية التحتية، ومحاكاة أحدث الممارسات العالميّة، واإلجراءات

 األعمال وريادة االبتكار ثقافة نشر -2.3

 الحر. والعمل

 ُرّواد

 

زيادة الوعي بأهمية االبتكار وريادة األعمال والعمل الحر، ودعم األفكار 

 .االبتكارية والمشاريع الريادية؛ بما يسهم في تنمية االقتصاد الوطني

 الرياديّة والمشاريع االبتكار تشجيع -3.3

 الوطنية. االقتصادية القيمة ذات
 ُكن ُمبتكرا  

تحفيز االبتكار والمشاريع الرياديّة النوعية ذات القيمة التنافسيّة؛ بما يُسهم في 

 .تعزيز اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة
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 والمسؤولية المجتمعيّة المحور الثالث: الشراكات

الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف

 شراكات .4

 إسهاماتو

 مجتمعية

 ووطنيّة

  .فاعلة

 مؤسسات مع متميزة اتفاقيات بناء -1.4

 يخدم بما ربحيّة غيرو خاصةو عامة

 .والمجتمع الجامعة
 شراكة

وغير ربحيّة،  عامة، وخاصة، شراكات نوعيّة وُمستدامة مع مؤسساتتبنّي 

، والتطوير ،والتوظيف ،والتدريبوالبحثية،  ،األكاديمية :الجوانب تشمل

 .واالستثمار

 ومهنية تدريبية برامج تقديم -2.4

 .المجتمع احتياجات تلبي متخصصة

 اإلمام نافذة
تحفيز التفاعل مع المجتمع ومؤسساته، من خالل برامج التدريب والتطوير 

 .المهني

 للجميع العربية اللغة
ً  الجامعة دور تعزيز  اللغة وتعليم ونشر ،المعرفة نقل خالل من خارجيّا

 .بغيرها للناطقين العربية

 متخصصة استشارية خدمات تقديم -3.4

 مختلف في المجتمع قضايا تعالج

 التخصصات.
 المجتمع مستشار

 يُعزز بما لها؛ المناسبة واالستشارات الحلول وتقديم المجتمعية، القضايا دعم

 .المجتمعية المسؤولية

 في المجتمعي التثقيف في اإلسهام -4.4

 العلمي البُعد ذات القضايا مختلف

 والوطني. واالجتماعي
 الثقافية المنصة

لنشر الرؤى واالستنتاجات  مؤسسي، إطار وفق والخبرات الكفاءات استثمار

اإليجابي على المجتمع؛ بما يُفعّل العلمية واالجتماعية والوطنية ذات األثر 

 .دور الجامعة الريادي في اإلسهامات المجتمعيّة

 

 وخريجيها الجامعة بين العالقة تعزيز -5.4

 حضووووووورها ويعزز الجامعة أهداف يخدم بما

 والدولي. المحلي
 تواصل

 تعزيز العالقة بين الجامعة وخريجيهاتطوير منظومة للتواصل البنّاء، و

 .داخل المملكة العربية السعودية وخارجها

 العمل وتنظيم وتشجيع دعم -6.4

 .التطوعي
 باذل

 في المتطّوعين عدد وزيادة ،المجتمع خدمة أنشطةو ،التطوعي العمل تنظيم

 .الجامعة
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 والمسؤولية المجتمعيّة المحور الثالث: الشراكات

الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف

 شراكات .5

 عالميّة

 وتأثير ُمتميّزة

 فاعل.

 مع وبحثية تعليمية شراكات تطوير -1.5

 عالمية. أبحاث ومراكز جامعات

 
 البرامج توأمة

 

وتبادل  ،ورفع المستوى المعرفي والمهاري للطلبة ،تميز البرامج األكاديمية

 .وتعزيز التشاركية مع الجامعات المحلية والدولية ،الخبرات

 بحثية شراكات
باحثين وعلماء من و مؤسسات بحثية مع ،دعم التعاون البحثي المشترك

ً مرموقة محلياً جامعات   .وعالميا

 العربية اللغة تعليم معاهد تطوير -2.5

 والتوسع المملكة خارج اإلسالمية والعلوم

 فيها.

 معاهد
 مستوى من للرفع الخارج؛ في الجامعة لمعاهد والنوعي الكمي التطوير دعم

 .للجامعة الدولي التأثير

 الخارج في الجامعة فروع
 على والعمل الجديد الجامعات نظام وفق الخارج في للجامعة فروع إنشاء

 .تطويرها

 عووالميووة بعوود عن تعليم برامج تطوير -3.5

 والعلوم العربيوووة اللغوووة تعليم مجوووال في

 اإلسالمية.

المركز الدولي لتعليم اللغة 

 العربية والعلوم اإلسالمية

ً والعلوم اإلسالمية  نشر اللغة العربية من خالل معاهد الجامعة في  ،عالميا

 .والتعليم عن بعدالخارج 
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 المحور الرابع: التميز المؤسسي

الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف

 .تميّز6

 مؤسسيّ 

 كفاءة يُحقّق

 وفاعلية

  األداء.

 بما اإلداريّة المنظومة تطوير -1.6

 األداء وجودة اإلنفاق كفاءة يحقق

 العمل. وحوكمة

تطوير رأس المال 

 التنظيمي

أداء كفاءة  ة مؤسسية للسياسات واإلجراءات التنظيمية؛ لرفعمنظوم تطوير

 .الجامعة، وحوكمة إجراءاتها

 واستبقاء واستقطاب جذب -2.6

 المتميزة. البشرية الكفاءات
 كفاءات

استقطاب واستبقاء الكفاءات المتميزة؛ بما يعزز تنافسية الجامعة، من خالل 

 .الموارد البشريةبرنامج نوعي في 

 الموارد وجدارات كفاءات تطوير -3.6

 البشرية.
 تنمية رأس المال البشري

رفع مهارات رأس المال البشري، من خالل تصميم وتنفيذ برامج تدريبية 

مهنية، ومتخصصة، في التطوير اإلداري والقيادي و برامج تأهيل القيادات 

 .النسائية

 المواقع في المرأة مشاركة زيادة -4.6

 رؤية وفق القرار اتخاذ وعمليات القيادية

 .2030 المملكة

 تمكين

 فيالفاعلة مشاركة المرأة تضمن جراءات التي واإل لسياساتتطوير ا

في مختلف المستويات تولي المناصب القيادية عمليات صنع القرار و

 .التنظيمية

 التقنية التحتية البنية وتعزيز دعم -5.6

 الرقمي. والتحول

تطوير البنية التحتية 

 الرقمية

سهم في تحسين جودة ي بما ؛دعم منظومة البنية التحتيّة الرقميّة في الجامعة

 .الخدمات لجميع المستفيدين

 الجامعة الرقمية
ية، والخدمفي الجوانب األكاديمية، والبحثية، التحول الرقمي الشامل للجامعة 

 .واإلدارية، والمالية

مستودع البيانات ) داعم

األعمال ونظم ذكاء 

 (واإلحصاءات المؤسسية

القرار وحل دعم عمليات صنع ها؛ بما يعزز تحليلوالبيانات وربط جمع 

 .المشكالت
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 المحور الرابع: التميز المؤسسي

الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف

 .تميّز6

 مؤسسيّ 

  يُحقّق

 كفاءة

 وفاعلية

 األداء.

 

 العمل بيئة وتطوير تحسين -6.6

 المحققة واإلنجاز لإلبداع الُمحفزة

 .الوظيفي نتماءلال

 العمل عن بعد
توفير بيئة عمل مرنة ومحفزة، تمكن من تقديم األعمال اإلدارية واألكاديمية 

 .عن بُعد؛ بما يضمن فاعلية األداء واإلنتاجية وكفاءة اإلنفاق وجودة العمل

 جوائز التميز
في المجاالت اإلدارية، واألكاديمية، وخدمة منسوبي الجامعة  تحفيز

 .التميز في األداء والوالء الوظيفيالمجتمع؛ بما يحقق 

 التحتية البنية وتحسين تطوير -7.6

 الجامعة. في الحياة وجودة والمرافق
 المدينة الجامعيةتطوير 

المباني األكاديمية، واإلدارية، : المدينة الجامعية بما يشملتطوير مرافق 

والخدمية، والصحية، والرياضية، والمساحات العامة والخضراء؛ لتعزيز 

 .جودة وأسلوب الحياة

 الجودة معايير أعلى تحقيق -8.6

 في والتقنية واإلدارية األكاديمية

 الجامعة.

 تصنيف
ً تحقيق الجامعة ترتيباً  ما يعزز ب ؛الدوليةالمحلية وفي التصنيفات  متقدما

 .مكانتها وسمعتها

 اعتماد
 يسهم بما ؛الدوليو  الوطني االعتماد على األكاديمية الجامعة برامج حصول

 .جودتها تحسين في

 اآليزو المؤسسي
 وتطوير مراجعة خالل من العمليات، جودة وتعزيز األداء، كفاءة تحسين

 .والسالمة واألمن المرافق وإدارة التقنيةو اإلدارية اإلجراءات

 تقويم المعاهد العلمية

 رفع في يسهم بما المدرسي؛ والتميز للتقويم الوطني المركز معايير تحقيق

 .العلمية المعاهد ومخرجات أداء جودة
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الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف

 موارد .7

 ماليّة

 ُمستدامة

 وكفاءة

 نفاقإ

 .عالية

 

 المؤسسية المنظومة تطوير -1.7

 يكفل بما ستثمارواال الذاتية لإليرادات

 اإلنفاق. وكفاءة حوكمةوال األداء جودة

 

يرادات حوكمة اإل)تأطير 

 (الذاتية واالستثمار

 ؛واستثماراتهاالذاتية يرادات الجامعة إجراءات إوائح وولتطوير سياسات 

 .الشفافية والرقابة والمساءلةأعلى درجات لتحقيق 

 هيكلة 

صندوق  هيكلة)

 (استثمارات الجامعة

الصرف بناء منظومة إدارية لصندوق االستثمارات؛ بما يحقق توحيد 

 .اإلنفاقكفاءة االستدامة المالية، وضمان ، وواالستثمار

 لبرامجاكفاءة تشغيل 

 المدفوعة

 استثمارمن  وتمكينها ،دارة التكاليفإالمساندة على  والعمادات تحفيز الكليات

 .مدفوعةالبرامج الن جودة ونوعية وعدد يتحسالوفر في 

 

 استثمارات وتوسيع تنويع -2.7

 الجامعة.

 

تنويع نماذج )مرافق 

 االستثمار(
 .وفق أفضل نماذج االستثمار والتشغيلالجامعة  مرافقاستثمار 

 (الذاتيالتشغيل )ذاتي 
تشغيل المرافق ذاتياً؛ لتقديم الخدمات بأسعار رمزية ومنافسة، وتنمية 

 .اإليرادات الذاتية

 مانح
ا واألوقاف؛ لتوسيع الهبات والوصايوع الخيارات المتاحة للتبرع والمنح يتنو

 .الموارد

 مصادر
اإليرادات الذاتية، من خالل تقديم البرامج األكاديمية والمهنية،  مصادرتنويع 

 .الخاصو العام ينمع القطاعوالدراسات المتخصصة، والشراكات 

إنشاء بيوت )خبير 

 (الخبرة

تقديــم الدراسات والخدمات االستشارية استثمار خبرات منسوبي الجامعة في 

 .من خالل إنشاء وتفعيل كيانات تجارية ،والبحثية والتدريبية

 .تفعيل دور شركة الجامعة وتسويق عالمتها التجارية وتوسيع استثماراتها عالمة

 واجهة اإلمام
وطريق المطار الجامعة على طريق األمير محمد بن سلمان واجهة ستثمار ا

 .زيادة اإليرادات الذاتيةبما يسهم في ع حيوية وتجارية؛ في مشاري
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 المحور السادس: الوعي الوطني
الغايات 

 االستراتيجية
 هدف المبادرة المبادرات األهداف 

 شخصية -8

 قائمة وطنيّة

 قيم على

 الوسطية

 واالعتدال

 وتعميق السعودية الشخصية تعزيز -1.8

 الجامعة. منسوبي بين الوطني نتماءاال

 .لوعي الوطنيا مفهومتعزيز لالالزمة السياسات واإلجراءات تطوير وتفعيل  واعي

 والء

من خالل بناء مقاييس وطنية،  ألمن الفكريوالوعي الوطني مستوى اقياس 

االنتماء الوطني وتعزيز اد من مخرجاته في تعميق ستفيُ أبحاث وتأسيس مركز 

 .اإلرث الثقافي والحضاري في المملكة

 آمن
 يوائمبما  المناهج؛الوسطية واالعتدال في القائمة على الهوية الوطنية  تعزيز

 .برنامج الشخصية السعودية

 على القائمة اإلسالمية القيم تعزيز -2.8

 والتسامح. واالعتدال الوسطية

 من خالل برامج توعوية وتثقيفية ،لمنسوبي الجامعة تعزيز الوعي الوطني تالحم

 .والمواَطنَة اإليجابيّة الوسطية واالعتدال قيم تعزز

 .ترسيخ قيم الجامعة بين المنسوبين؛ بما يعزز الوالء واالنتماء قيمنا
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