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 : مقدمة   .  1

 

فاخلطة كبرية،  جهودًا ويستلزم مهميعترب عمل  إن إجناز اإلطار العام للخطة االسرتاتيجية 

من واقعها احلالي  اجلامعــةاالسرتاتيجية يف إطارها العام وثيقة ختطيطية تتحدث عن كيفية نقل 

و إىل واقع أفضل وهذا ال يتحقق إال إذا وضعت اخلطط الالزمة لتنفيذ األهداف اليت جاءت فيها، وه

وصف لألنشطة اليت جيب أن تنجز فاخلطة التنفيذية هي  وعليــــه. ما يعرب عنه باخلطة التنفيذية

 .ألهداف االسرتاتيجية بنجاحالكي تتحقق  اجلامعةبكل عناية من قبل اجلهات ذات االختصاص يف 

 

م مت حتديدها 2023-2020جلامعة نالوت خلطة االسرتاتيجية لتطبيق ااخلطة التنفيذية    

وتفصيلها من أجل التأكد من أن الغايات واألهداف والسياسات املعتمدة يف اخلطة االسرتاتيجية 

دعمها لرسالة اجلامعة وأهدافها ويف إطار سيتم حتويلها إىل واقع عملي، باإلضافة إىل التأكيد على 

 قيمها.

 

اخلطط التشغيلية يف إدارات اجلامعة وكلياتها، واليت ُتفصل أعمال تشغيل  يةيتبع اخلطة التنفيذ

بنود اخلطة التنفيذية مبافيها املدد الزمنية لالنشطة التفصيلية، موقع التنفيذ وتسمية الشخص 

تابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية بشكل دوري )كل ثالثة أشهر( املسؤول عن التنفيذ، ومن ثم يتم م

ويتم توثيق مدى التقدم يف  سري اخلطط التشغيلية، ومواطن التأخري، والعراقيل والتحديات اليت 

 تواجه تنفيذ هذه اخلطط.  

 

 

 نالوت / فريق إعداد اخلطة التنفيذية  
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 2020 يوليـــــــو                                                                   

 

 : . أهداف اخلطة التنفيذية 2
 

، فهي احملرك مرحلة مهمة من مراحل التخطيط االسرتاتيجي تشكل اخلطة التنفيذية 

االساسي يف تطبيق أهداف اخلطة االسرتاتيجية و مبادراتها وحتى قياس مؤشراتها، فاخلطة 

 التنفيذية تساهم يف الكثري من أعمال تطبيق اخلطة االسرتاتيجية واليت من أهمها:  

 

  ا.أو الوقت أو التقنية املساندة هل البشريةتساعد على ختصيص املوارد سواء كانت املالية أو  ▪

 

ألن اخلطة التنفيذية تتطلب  للجامعةتساعد على رسم اخلطة العامة لتنفيذ األنشطة الرئيسية  ▪

واألهداف املرافقة هلا وكذلك  للجامعةحتديد األنشطة املؤدية لتحقيق القضايا الرئيسية 

 األهداف الفرعية واألنشطة الالزمة لتحقيقها.

 

تساعد على حتديد مسؤوليات التنفيذ وذلك لكون اخلطة التنفيذية حتتوي على خطط   ▪

يف  ضحوا مما جيعل لكل مدير وموظف دوريف اخلطة االسرتاتيجية للجامعة، لكل هدف 

 تنفيذ اخلطة العامة.

 

 متطلباتحيث تعتمد هذه اخلطة على طبيعة  ،اجلامعةكمال متطلبات تساعد على است ▪

  تحديد ما يلي:لوهذا ما يدعو كل مدير وموظف ، اجلامعة

o ألهداف املطلوب إجنازها. ا 

o اخلطة االسرتاتيجية األخرى عالقة كل هدف مع أهداف . 

o النتائج املتوقعة من كل هدف.   ةما هي 

o  كيف ميكن التوصل هلذه النتائج واألهداف. 

o جناز هذه النتائج واألهداف.إل اجلدولة الزمنية 

 



 
                                            

 
 

                                   

 

نـــــالـــــــــوت            ة ــــجامع
 

 اخلطة التنفيذية للجامعة

2020  – 2023  
 

5 

 2020 يونيو

 

 

 : .  األسس اليت بنيت عليها اخلطة التنفيذية 3
 

بناءها ضمن إطار اخلطة أن يتم مراعاة  مت للجامعة عند الشروع يف وضع اخلطة التنفيذية  

ستند ال يصبحت ضربا من العمل الذي إال أصلتها بعناصر هذه اخلطة و فقدال ت حتىاالسرتاتيجية 

قبل البدء يف وضع  لذا  مقابل حصيلة ضعيفة جدا.ًا كبري جهدًا ويستلزمعلى جذوره التخطيطية 

ة يف اخلطة اآلتيًا، ومت التأكد من احليثيات إطار اخلطة االسرتاتيجية حاضر كاناخلطة التنفيذية 

 :االسرتاتيجية للجامعة

ساعد على فهم ملستقبلها املنشود وهذا ما  اجلامعةواضحة يف تعبريها عن نظرة الرؤية ال ▪

  هداف االسرتاتيجية وأهداف اجملتمع.األالطريق الذي تسلكه اخلطة التنفيذية لبلوغ 
 

ريد أن نللوصول إىل ما قاعدة العمل الذي يعتمد عليه  تشكل اجلامعةبها اليت تؤمن قيم ال ▪

اخلطة االسرتاتيجية  به يف كيفية تنفيذ أهداف ناسرتشدأدليال  تشكل كماصل إليه، ن

 .للجامعة
 

ماهية األنشطة والربامج اليت جيب أن تنجز وكيفية  ت، حلد ما،واضحة بينالرسالة ال  ▪

 .يف تنفيذها اجلامعةن تعود فوائدها وما هو املناسب منها ومن يشارك إجنازها، ومل
 

واليت حتتل الصدارة  اجلامعةم بها تالقضايا اليت ته تصفاالسرتاتيجية الرئيسية وهداف األ ▪

عطت مالمح الربامج الرئيسية يف اخلطة ، وأحنو احلالة اجلديدة اليت تريدها يف تطلعاتها

 التنفيذية للجامعة.

 

تنفذها جيب أن األنشطة اليت املشاريع و أعطت مالمحفرعية االسرتاتيجية الهداف األ  ▪

 .االسرتاتيجية الرئيسيةهداف األلبلوغ  اجلامعة
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برامج مؤشرات قياس األداء صنعت رؤية واضحة حول  األليات واالجراءات املستخدمة لتطبيق  ▪

 .اخلطة التنفيذية، وكذلك أدوات تنفيذها

 

 

 . هيكلية اخلطة التنفيذية 4
 

من العناصر التالية اليت تشكل يف جمملها عالقة جلامعة نالوت  تتكون اخلطة التنفيذية

 مشرتكة وتساعد يف املراحل الالحقة يف عمليات تنفيذها: تأثرياتتكاملية حتدث 

بأنه خطة مصغرة مستقبلية يراد بها حتقيق أهداف معينة ضمن هنا  الربنامجبيقصد الربنامج:   -1

. ويقسم الربنامج إىل أجزاء أصغر منه على ، ويعرب عنُه "باهلدف االسرتاتيجي"فرتة زمنية حمددة

  التوالي هي:

املشاريع، وبإمتام  من يتكون الربنامج من جمموعةو وهو جزء من الربنامج   املشروع: ▪

  إجناز املشاريع يتم إجناز الربنامج.

وبتنفيذ  ،من جمموع األنشطة يتكون املشروعو وهو احد مكونات املشروع   النشاط:  ▪

يف اخلطة  األنشطة، ويف بعض احلاالت ميكن أن تصاغ األنشطة يكتمل تنفيذ املشروع

 .لتشغيليةا
 

يساعد على بناء  عمل اسرتاتيجي  نشاط أو تنفيذ أيعن  إن حتديد املسؤول:  ة اجلهة املسؤول  -2

. يف هذه اخلطة نظام املتابعة والتقييم الذي ميثل جزء هام من االسرتاتيجية وميهد لنجاحها

ولة تعي ما تقوم جهة مسؤعن تنفيذ كل برنامج فيها وهي  ةالتنفيذية مت حتديد اجلهة املسؤول

. إال أن تسمية للقيام بهذا العمل وتتحمل مسؤولية النجاح واإلخفاق يف أداءه أةبه ومؤهلة ومهي

 الشخص املسؤول عن التنفيذ يكون يف اخلطط التشغيلية.

 

ال بد من كان عمله  )اجلهة املسؤولة( حدودمن أجل أن يتعرف املنفذ املسؤول موقع التنفيذ:   -3

تأشري موقع التنفيذ ويراد به املكان الذي ميثل مسرح عمليات تنفيذ الربنامج أي أن تكون 

ميكن أن يعرب عن  أنشطته وفعالياته.براجمه ويف حدود تنفيذ  إدارية/للربنامج منطقة جغرافية

 هة املستهدفة وميكن أن يوضع يف اخلطة التشغيلية.باجل موقع التنفيذ
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الزمنية  -4 الالزمة لتنفيذ كل برنامج أو نشاط أو أو الفرتة الزمنية  االطار الزمين ومتثل  : الفترة 

فعالية قد تكون عدة سنوات أو سنة أو اقل من سنة ضمن إطار الفرتة الزمنية للخطة 

 على وضع اجلدول الزمين لتنفيذ الربنامج طبقًااالسرتاتيجية ويساعد حتديد الفرتة الزمنية 

اخلطة  ملراحله وسعة كل مرحلة كما أنه يساعد على إرساء نظام متابعة تقدم العمل يف تنفيذ

 االسرتاتيجية. التنفيذية للخطة

 

متداد عمر إما تكون ب اليت متتد لفرتة زمنية معينة غالبًا ،اخلطة املثاليةإن   : التكلفـــــة  -5

توي حتكما  ،حتتوي على التكاليف التقديرية للموارد املالية الالزمة لتنفيذ الربنامج ،الربنامج

ل عليها منفذو الربنامج وصتم احلاليت تنشأ من عمليات التنفيذ أو ي)أن وجدت( على اإليرادات 

إال أن يف حالتنا، فإن كامل امليزانية الواردة للجامعة  عات واهلبات.من املصادر األخرى كالترب

 وتتطلب عملية وضع موازنة الربنامج مراعاة العناصر اآلتية: هي من امليزانية العامة للدولة. 

 وفعاليات.أأنشطة وليل مكونات الربنامج إىل مشاريع حت ▪

 تفكيك تكاليف كل مشروع ونشاط وفعالية. ▪

  فعالية ثم الصعود إىل املشروع.نشاط أو تقدير املال الالزم لتغطية كل  ▪

نسيابية إل حسب اجلدول الزمين لتنفيذه حتقيقًا نشاطترتيب تدفق املال لتغطية كل  ▪

 الصرف املنتظم وفق حاجات التنفيذ من املوارد املالية.
 

شاريع، أما االنشطة سيتم تفصيلها يف خطتنا التنفيذية احلالية سيتم حتليل املكونات إىل برامج وم

 .2023-2020يف اخلطة التشغيلية للجامعة 

ال أنُه الالزم لكل برنامج يعترب من أولويات إعداد الربنامج الناجح حيث  الدعم املاليإن تأمني   

وهلذا جيب أن يعطى ضمان متويل الربامج  الدعم املالي،ميكن القيام بعمليات التنفيذ بدون توفر 

 و إعداد امليزانية.مية البالغة عند إعداد اخلطة التنفيذية.األه
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 : م 2023-2020ملخص اخلطة التنفيذية جلامعة نالوت   . جدول5

 

 

 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  املشروع  الربنامج 
 التكلفة  الفرتة الزمنية 

 د. ل 
 مالحظات 

 اريخ االنتهاء  تاريخ لبدء 

ل
و

أل
ا
ي 

ج
ي

ت
ا
رت

س
ال

ا
ف 

د
هل

ا
 

وتصميم واستحداث برامج تعليمية  التطبيقيةالتوسع يف برامج العلوم مشروع  -1

 .العالقةاستجابة الحتياجات سوق العمل وأصحاب 

  5000 03/2021 07/2020 االقسام العلمية 

 شروع استحداث واعتماد برامج يف الدراسات العليا مبا يليب حاجة اجملتمع.م -2
  8000 02/2021 07/2020 دارة الدراسات العليا إ

اعتماد معايري اكادميية وتوصيف الربامج التعليمية وفق مرجعية دولية ومبا يتوافق  -3

 خصوصية وأصالة اجملتمع اللييب ومتطلبات سوق العمل.مع 

  6000 06/2021 07/2020 االقسام العلمية 

 تطوير أسرتاتيجيات التعليم والتعلم. -4
  20.000 12/2021 10/2020 اللجنة العليا للجودة 

املستجدات تفعيل نظام التقييم الذاتي والتحسني املستمر للربامج التعليمية ملواكبة  -5

 العلمية.

قييم  تمكتب الجودة و 

 األداء 
11/2020 12/2021 5000  

 وتبين نظام التعليم عن بعد كرافد للتعليم احلضوري.اإللكرتوني  تعزيز التعلم -6
  20.000 10/2023 07/2020 وحدة التعلين اإللكتروني 

 والعامليةتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية وختضع للمقاييس احمللية اهلدف االسرتاتيجي األول:  -1
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 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  املشروع  الربنامج 
 التكلفة  الفرتة الزمنية 

 د. ل 
 مالحظات 

 اريخ االنتهاء  تاريخ لبدء 

ي 
ج

ي
ت

ا
رت

س
ال

ا
ف 

د
هل

ا
ي

ن
ا
ث

ل
ا

إىل التغذية يف اجلامعة باالستناد ته زيادة فاعلي و التطوير املستمر لنظام إدارة اجلودة  -1 

 .التدقيق الداخلي والتقويم املستمر جعة أثناء تطبيقلراا

قييم  تمكتب الجودة و 

 األداء 
07/2020 11/2023 5000  

تهيئة البيئة العلمية والفنية والتقنية الداعمة لالعتماد املؤسسي والرباجمي جلميع  -2

  الذاتي بينها.وحدات اجلامعة، ونشر ثقافة التقييم 

  10.000 02/2021 07/2020 وكيل الشؤون العلمية 

املركز لحصول على شهادة االعتماد املؤسسي لكافة كليات اجلامعة من التقديم ل -3

  .الوطين

  10.000 03/2021 09/2020 وكيل الشؤون العلمية 

األكادميية لكافة الربامح الرباجمي لحصول على شهادة االعتماد لالتقديم  -4

 باجلامعة.

  10.000 2021/ 08 12/2020 وكيل الشؤون العلمية 

االعتمادات التصنيفات احمللية والدولية، والسعي للحصول على  اإلرتقاء باجلامعة يف -5

 .الدولية وشهادات ضمان اجلودة حمليا وعامليًا

  10.000 06/2023 09/2020 اللجنة العليا للجودة 

 

 اجلودة والتميز املؤسسي والرباجمياهلدف االسرتاتيجي الثــانـــــــــي: ضمان تطبيق معايري  -2
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 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  املشروع  الربنامج 
 التكلفة  الفرتة الزمنية 

 د. ل 
 مالحظات 

 اريخ االنتهاء  تاريخ لبدء 

ي 
ج

ي
ت

ا
رت

س
ال

ا
ف 

د
هل

ا
ث

ل
ا
ث

ل
ا

 

 توفري البيئة املالئمة للبحث العلمي. -1
  5000 07/2021 07/2020 ركز البحوث واالستشارات م

  .البحوث واالستشارات واللغات ومكتب التعاون الدولي باجلامعة تفعيل مراكز -2

 واالستشارات البحوث   مركز ▪

 مركز اللغات   ▪

 مكتب التعاون الدولي  ▪

10/2020 08 /2023 20.000  

املؤسسات البحثية ومؤسسات قامة شراكات حبثية واتفاقيات تبادل علمي مع إ -3

 التعليم العالي احمللية والدولية.

 واالستشارات البحوث   مركز ▪

 مركز اللغات   ▪

 مكتب التعاون الدولي  ▪

11/2020 08 /2023 10.000  

االشرتاك بقواعد بيانات الدوريات العلمية املصنفة واملواصفات القياسية الفنية  -4

 والتصميمية العاملية. 

   10.000 09/2023 01/2021 ركز البحوث واالستشارات م

الرتكيز على كمية وجودة االحباث املنشورة يف الدوريات احمللية والدولية  -5

 احملكمة.

  20.000 09/2023 2020/ 08 واالستشارات ركز البحوث  م

 .التوسع يف دعم األنشطة البحثية من حيث التمويل واملرافق والتجهيز -6
  10.000 01/2022 01/2021 ركز البحوث واالستشارات م

 تعزيز مكانة اجلامعة يف األوساط البحثيةوالرتقاء بالبحث العلمي اهلدف االسرتاتيجي الثالث: أ -3
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 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  املشروع  الربنامج 
 التكلفة  الفرتة الزمنية 

 د. ل 
 مالحظات 

 اريخ االنتهاء  تاريخ لبدء 

ي 
ج

ي
ت

ا
رت

س
ال

ا
ف 

د
هل

ا
ع

ب
ا
ر

ل
ا

 

رتويج االبتكار وتنظيم عملياتها وال تعزيز بهدف باجلامعة استصدار لوائح -1

 .نتائج البحوث االبتكاريةل

  5000 07/2021 07/2020 واالستشارات ركز البحوث  م

 .واألعمال الصناعة قطاعي مع حبثية شراكات تطوير -2

   رئيس الجامعة ▪

 ركز البحوث واالستشارات م ▪

 مكتب التعاون الدولي  ▪

10/2020 10/2022 12.000  

   25.000 11/2022 11/2020 العلمية وكيل الشؤون  تطوير البنية البحثية من معامل وخمتربات لتتوافق مع املعايري الدولية. -3

  8.000 12/2023 10/2020 رئيس الجامعة  االشرتاك بربامج حاضنات االعمال لدعم مشاريع الطالب -4

 األكادميية الربامج يف واالبتكار اإلبداع حول دراسية مقررات إدخال -5

 .الدولية والتوجهات احمللية االحتياجات على الرتكيز مع ذات الصلة

  7000 09/2023 2021/ 08 المجالس العلمية باالقسام 

 البحوث بإجراء القيام على والطلبة التدريس هيئة أعضاء حتفيز -6

 .قيمة إىل املعرفة حتويل حنو العلمية املوجهة

  12.000 06/2022 01/2021 ركز البحوث واالستشارات م

براءات  االخرتاع و حتسني فرص  دعم االحباث واملشاريع العلمية اهلادفة لتحقيق  -7

 . احلصول على متويل لدعم املشروعات البحثية

  30.000 06/2023 01/2021 ركز البحوث واالستشارات م

 قطاعات االعمالواالستثمار يف  تشجيع االبتكار واالبداعاهلدف االسرتاتيجي الرابع:  -4
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 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  املشروع  الربنامج 
 التكلفة  الفرتة الزمنية 

 د. ل 
 مالحظات 

 اريخ االنتهاء  تاريخ لبدء 

ي 
ج

ي
ت

ا
رت

س
ال

ا
ف 

د
هل

ا
س

م
ا
خل

ا
 

وأعضاء  التطوعي بني طالب اجلامعةنشر الوعي بقضايا اجملتمع والبيئة والعمل  -1

 .هيئة التدريس

 10.000 12/2021 10/2020 قسم خدمة المجتمع البيئة 
ترة الزمنية في كل   الفنفس 

 سنة من سنوات الخطة 

واجتماعًيا من خالل  اقتصادًيا اجملتمع تنمية يف اجلامعة دور يف التوسع -2

 مؤسسات اجملتمع املختلفة.إبرام وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون مع 

  8000 06/2023 12/2020 قسم خدمة المجتمع البيئة 

 3000 10/2020 07/2020 قسم خدمة المجتمع البيئة  العمل واجملتمع. عمل دراسات مسحية لتحديد احتياجات سوق -3
ترة الزمنية في كل   الفنفس 

 سنة من سنوات الخطة 

إبراز دور اجلامعة  خلدمة احتياجات اجملتمع من الدورات التدريبية واالستشارات  -4

 املهنية. 

 قسم خدمة المجتمع البيئة  ▪

إدارة الدراسات العليا   ▪

 والتدريب 

11/2020 12/2020 18.000 
ترة الزمنية في كل   الفنفس 

 سنة من سنوات الخطة 

 مع التفاعل بأنشطة الوعي للجامعة لزيادة فعالة سياسة اعالمية اعتماد -5

  والبيئة. اجملتمع

 .قسم خدمة المجتمع البيئة  ▪

 مكتب االعالم بالجامعة. ▪
09/2020 05/2021 15.000 

ترة الزمنية في كل   الفنفس 

 سنة من سنوات الخطة 

مع  ئرين من خالل تفعيل االتفاقيات املوقعةازالالطلبة اعتماد وتنفيذ ألية  -6

 مؤسسات اجملتمع. 

 .قسم خدمة المجتمع البيئة  ▪

 إدارة النشاط الطالبي. ▪
09/2020 05/2021 21.000 

ترة الزمنية في كل   الفنفس 

 سنة من سنوات الخطة 

 خدمة اجملتمع والبيئةتفعيل دور اجلامعة يف اهلدف االسرتاتيجي اخلامس:  -5
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 : م 2023-2020. ملخص التقديرات املالية  ملشاريع اخلطة التنفيذية جلامعة نالوت 6

 

 بيان الربنامج ) اهلدف(  ر.م 
 التقديرية التكلفة املالية  

 د.ل 

1-  
 تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية وختضع للمقاييس احمللية والعامليةاهلدف االسرتاتيجي األول: 

64.000 

 : ضمان تطبيق معايري اجلودة والتميز املؤسسي والرباجمياهلدف االسرتاتيجي الثــانـــــــــي - 2

 

45.000 

 تعزيز مكانة اجلامعة يف األوساط البحثيةوالرتقاء بالبحث العلمي : أاالسرتاتيجي الثالثاهلدف  - 3

 

75.000 

4 - 
 قطاعات االعمالواالستثمار يف  تشجيع االبتكار واالبداع اهلدف االسرتاتيجي الرابع:

99.000 

5 - 
 والبيئةتفعيل دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع  اهلدف االسرتاتيجي اخلامس:

75.000 

 د.ل 358.000 اجملموع الكلي للتقديرات املالية املتوقعة لتنفيذ اخلطة التنفيذية
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 : التنفيذية . فريق إعداد اخلطة  7

 / وكيل الجامعة للشؤون العلمية       ..............    رئيس الفريقلطفي عمر قرقـاب        د.  -1

 ..............        د. محمد قاسم الزغبي      عضو الفريق / مدير مكتب الجودة وتقييم األداء  -2

 .............            مدير إدارة أعضاء هيئة التدريسعضو الفريق /      عادل سليمان عرفة أ. -3

 عضو الفريق / موظف الدراسات العليا واملعيدين     ............           أيمن سايس القطوسأ.  -4

 ............         إدارة الشؤون املالية بالجامعةعضو الفريق / مدير         أحمد محمد عتيقأ.  -5

 

 

 تهت اخلطة التنفيذيةان
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