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اإلستراتيجيات التشغيلية للقطاعات•

هيي  1440/ 4/ 29؛ فييي 2030فييي ضييوء اعتميياد مجليية الجامعيية للخطيية اإلسييتراتيجية للجامعيية 

م ؛ وتحديد مالك األهداف اإلستراتيجية، فإن كل وكالية مين وكياات الجامعية 2019/ 1/ 7الموافق 

هيي ( وكاليةال)تختص بعدد من األهداف اإلستراتيجية، ومن ثم فإن اإلستراتيجية التشيغيلية للقطيا  

.آلية تنفيذ الوكالة ألهداف الجامعة اإلستراتيجية

يُقصد بالقطاعات هنا:

.وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي-
.وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية-
.وكالة الجامعة-
.وكالة الجامعة للتطوير والجودة-



افسية تقديم برامج دراسات عليا متميزة وتطوير بحوث علمية إبداعية تن

اتيجية من خالل بيئة بحثية وتقنية محفزة وموارد بشرية وشراكات إستر

فاعلة
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:الرؤية

:الرسالة

التميز في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي لبناء مجتمع المعرفة
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:القيم الجوهريّة

.العلمياالتزام بمعايير التفرد والريادة في مخرجات البجث : األصالة

فق أفضل التطوير الدائم لبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي و: المستمرالتحسين 

.الممارسات العالمية

م بييث روح العمييل الجميياعي والتعيياون البنيياء لتحقيييق  المهييا: العمييل بييروح الفريييق

.واألهداف

مييييع نلتييييزم بتعزيييييز البحييييوث التييييي تلبييييي احتياجييييات المجت: المجتمعيييييةالمسييييؤولية 

.وطموحاته

نييية االتييزام بحرييية البحييث العلمييي فييي إطييار احتييرام القيييم الدي: الحرييية األكاديمييية 
.واألعراف األكاديميةوالمجتمعية 



األهداف 

االستراتيجية 



ميتطوير برامج الدراسات العليا والبحث العل: االستراتيجي الخامسالهدف 

:وصف الهدف ااستراتيجي

ث مقومات برامج الدراسات العلييا والبحيتطوير 

العلمييييي؛ وبييييرامج التوأميييية وتطييييوير المعامييييل 

.لموالمختبرات والمراكز البحثية ومصادر التع

:مؤشرات األداء الرئيسة

.عدد برامج الدراسات العليا المستحدثة في الجامعة 5-1

.عدد البحوث العلمية المنشورة في المجالت المحكمة5-2

.عدد خريجي برامج الدراسات العليا5-3

األهداف التنفيذية

.تطوير برامج الدراسات العليا وتشجيع البرامج المشتركة5-1

.تطوير برامج للبحث العلمي اإلبداعي والتطبيقي5-2

.تطوير مكتبة متطورة وتوظيف التقنيات االكترونية المعاصرة5-3

.تفعيل دور المعامل اافتراضية في التعليم والبحث العلمي5-4

.تطوير مراكز مصادر التعلم في الكليات5-5

.تعزيز الدعم المستمر للبحث والنشر العلمي والمجموعات البحثية5-6

.تعزيز الملكية الفكرية وممارساتها5-7
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بناء شراكات إستراتيجية فاعلة: االستراتيجي السابعالهدف 

:وصف الهدف ااستراتيجي

ة، الشيراكة ميع الجامعيات العالميية الرائيدتعزيز 

والقطييا  الخيياص وبنيياء جسييور التواصييل مييع 

العلميةمؤسسات المجتمع  والجمعيات 

:مؤشرات األداء الرئيسة

.ISI and Scopusعدد األبحاث الناتجة عن  الشراكات البحثية والمنشورة في 7-1

.عدد ااتفاقيات المفعلة مع الجهات المحلية والدولية7-2

األهداف التنفيذية

.  بناء شراكات بحثية  وتوأمة مع جامعات عالمية ريادية7-1

.تطوير العالقات مع الهيئات والمؤسسات المحلية و العالمية7-2

.تعزيز الشراكة مع الجمعيات العلمية والهيئات المهنية7-3

.استحداث مجلة استشاري للجامعة7-4

.تطوير آليات تنفيذ اتفاقيات الشراكة التي توقعها الجامعة7-5
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ية إستراتيجقرار بناء 

للمختبرتشغيلية 
المركزي

قرار بتوجيه الدراسات 

ة واألبحاث العلمية للجامع

ة بما يخدم قطاعات التنمي
المستدامة في المملكة

قرار استحداث المجلة 
ااستشاري للجامعة

قرار بتفعيل استقطاب

التدرية أعضاء هيئة 
المتميزين بحثيا  

دراسة اتاحة برامج دراسات عليا 

حسب احتياج سوق العمل
تنفيذ  اإلستراتيجية 

بطة التشغيلية لألهداف المرت
(األبحاث)رصد نتائج بالوكالة

الشراكات البحثية

مين % 80مين المجهيود والتكياليف تيؤدي اليى % 20؛ 80–20يقصد بالمكتسبات السريعة أنشطة تستند الى قاعيدة 

. يالنتائج المرجوة؛ فضال  عن أن هذه المكتسبات تعمل على تحسين الصورة الذهنية للجامعة في وقت قياس
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قرار بزيادة الدعم المالي 
للبحث العلمي

المكتسبات 

السريعةَ 
Quick Wins

قرار تحديد الحد األدنى إلنتاجية 
عضو هيئة التدرية من البحوث سنويا  



كًرا لكم  ..ش 


