
 اخلغت االظرتاتيجيت دلعهد انبحىث واندزاظبث االظتشبزيت
 خبندجببمعت ادلهك 

 

 إعــــــداد
 احلديثيإبساهيم  عبدانهغيفد 
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 ..عن ادلعهد 
 

 معهذ إٔشبء لزار جبءًفمذً،ًِجتّؼٙبًتجبًٖاٌٙبِتًٚرسبٌتٙبًاٌىب١زًاٌجبِؼتًٌذٚر اِتذادا ً

  رلًُاٌؼبٌٟ اٌتؼ١ًٍُِجٍسًًِٓبمزار خالذ الملك بجامعت االسخشاريت والذراساث البحىد

  ١ٌىًْٛ٘ـ1432/9/10 فًٟاٌشز٠ف١ٓ اٌذز١ًِٓخبدًَبّٛافمت ِتٛجبً(1432/65/13)

ًتمذِٙبًاٌتًٟٚاٌخذِبثًٚاالستشبراثًٚاٌذراسبثًاٌبذٛثًٚتٕف١ذًإلدارةًاٌزئ١سًاٌّّخً

ًوذٌه١ًٌٚىْٛ ،ًِٚذفٛػت ِٛحمت لب١ٔٛٔتًػمٛد خاليًًِٓاٌخبرج١تًٌٍمطبػبثًاٌجبِؼت

ًاإلٔتبج١ت ٚاٌخبطت اٌذى١ِٛتًاٌّجتّغًِؤسسبثًِغًاٌتؼبلذًػًٓػبًَبشىًًاٌّسؤٌٚتًاٌجٙت

ًٚاٌبذخ١ت اٌؼ١ٍّتًٚاٌخذِبثًاالستشبراثًٌٙبًتمذًَأًْاٌجبِؼتًٌٛدذاث٠ًّىًٓاٌتًٟٚاٌخذ١ِت

ًًِٓاٌٌّّٛتًٚاٌذراسبثًأٔٛاػٙبًبىبفتًٚاالستشبراثًاٌبذٛثًبئدارةًاٌّخٌٛت ٚاٌجٙت

ًٚػّبدةًاٌؼٍّٟ،ًاٌبذجًوؼّبدةًاألخزًٜاٌؼّبداث ِٙبًَِغ٠ًتؼبرعًالًبّبًاٌجبِؼت خبرد

   .اٌؼ١ٍبًاٌذراسبثًٚػّبدةًاٌّستّزًٚاٌتؼ١ًٍُاٌّجتّغًخذِت
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ًٌّؼٙذًاإلستزات١ج١تًٌٍخطتًِٕٚٙج١تًٚاضذتًٌظ١بغتًِالِخًاٌؼزع ٘ذا٠ًمذَ

ًاٌخطتًط١بغتًِغًٚاالتفبقًببٌتٕبغًُاالستشبر٠تًٚاٌذراسبثًاٌبذٛث

ًدل١مبًرسّبًتتٕبٚيًطز٠كًخبرطتًوذٌه٠ًٚمذًَ،ًٌٍجبِؼتًاٌزئ١س١تًاإلستزات١ج١ت

ًٌٍخطتًالدمتًِزدٍتًٕ٘بنًٚس١ىًْٛ،ًاإلستزات١ج١تً٘ذًٖٚإدارةًٌتخط١ظًٚفؼبال

ً.ِٚخزجبتٙبًِتببؼتٙبًٚآ١ٌبثًاٌش١ِٕتًبتفظ١التٙبًاٌّختٍفتًٚأٔشطتٙبًاٌتٕف١ذ٠ت

ًػًٍٝاٌّٛافمتًأخذًبؼذًوبًًِبشىًًخذِبتًٗتمذ٠ًُفٟ ِببشزةًاٌؼًًّاٌّؼٙذ ٚس١بذأ

ًٌٚٛائذًٗأٔظّتٗ ٚاػتّبدًٚتشى١ًًاستىّبيًٚبؼذً،ًاٌؼزعً٘ذاًفًٟٚردًِب

ًس١تًُأًٔٗإالًرس١ّبًأػّبٌٗ ببشز لذًاٌّؼٙذًأًًِْٓٚببٌزغًُ،ًٚاٌّب١ٌت اإلدار٠ت

ًتؼزفًوبزٜ ش١ٌّٛتًٔذٚةًضًٌّٕٓشبطبتًٗٚاٌتس٠ٛكًافتتبدًٗػًٍٝلز٠ببًاٌؼًّ

 .ٚخذِبتًٗٚبئِىب١ٔبتًٗبٗ
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 االظتشبزيتانبحىث واندزاظبث  اخلغت اإلظرتاتيجيت دلعهد



ًٚبٕبءًاٌّجتّغًِغً ٚاسؼتًاتظبيًلٕبةًفتخًإٌٝ ستٙذفًاالستزات١ج١ت اٌّؼٙذًخطت إْ

ًس١ؼًًّد١جً،ًاٌّختٍفتًاٌٛط١ٕتًاٌمطبػبثًًِٓوخ١زًِغًاٌتؼبًًِِْٚٓت١ٕتًجسٛر

  اٌؼطبءًٌتمذ٠ًُاٌّجتّغًِؤسسبثًِختٍفًِغًاٌتفبػً تؼ١ّكًػًٍٝٚاسغًبشىً اٌّؼٙذ

ًاٌالسِتًٚاٌتطب١مبث ،ًاٌّف١ذة اٌبذخ١تًٚاٌذراسبثًاالستشبراثًٚتمذ٠ُ اٌّت١ّش،

ًِٚٛاوبتًٚاٌتط٠ٛزًاٌتٛط١ًٓػًٍٝٚاٌذزص ،ًاٌؼٍَٛ ِختٍفًفًٟٚاألبذبثًٌٍتجبرة

 االطالع خاليًًِٓفزٚػٙبًج١ّغًفًٟببٌتىٌٕٛٛج١بًٚاال٘تّبًَ،ًاٌؼظزًِستجذاث

ًاٌخظٛصً٘ذاًفًٟاستجذًِبًػًٌٍٓىشفًاٌؼب١ٌّتًاٌتطٛراثًػًٍٝاٌّتٛاطً

   .ٚاالستشبر٠تًاٌبذخ١تًاٌّجبالثًفًٟا١ٌّّشةًاٌجبِؼتًإِىب١ٔبثًٚتٛظ١ف
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 مقدمــــت



 دلبذا يعترب تصميم خغت إظرتاتيجيت
 دلعهد انبحىث واندزاظبث االظتشبزيت مهمب ؟؟

• The strategy allows the institute to align and focus all its resources on achieving its 
main objectives. 

 ومن ، جهة من األخرى الجامعة وحدات مع التناغم من المعهد ُتمّكن إستراتٌجٌة خطة وجود إن•

 .أخرى جهة من الرئٌسٌة أهدافه تحقٌق نحو والبشرٌة المادٌة إمكانٌاته جمٌع تركٌز
 

 

• Most of the time, we work hard to be sure things are done right, that we do not 
decide if we do the right things. 

 من أكثر ، صحٌح بشكل تتم األمور أن من التؤكد على منصبا تركٌزنا ٌكون األحٌان، معظم فً•

 !!..أصلا  صحٌح   ال بالشًء نقوم كنا إذا فٌما تركٌزنا

 
 

• The strategy allows us to  establish an integrated set of  choices that define the level 
of success, to earn superior returns over the long run. 

 المعهد نجاح مدى تحدد التً االختٌارات من متكاملة مجموعة وضع من المعهد إستراتٌجٌة ُتمّكن•

 .الطوٌل المدى على مجزٌة عوائد لتحقٌق ، نشاطاته فً
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 مكىنبث اخلغت اإلظرتاتيجيت األظبظيت نهمعهد
 

ًاإلدارةًػجٍتًدفغًفًٟاألًُ٘ٚاٌخطٛةًاألًٌٚٝاٌّزدٍت٠ًؼتبزًٌٍّؼٙذًاٌظذ١ذتًاإلستزات١ج١تًٚتط٠ٛزًرسًُإْ

ًإجزاءاتًٗٚتخط١ظًاٌّؼٙذًأداءًتٛج١ًٗػبزًإٌجبحًٌتذم١كًاٌّؼٙذًػّبدةًإ١ًٌٗتسؼًِٝبًً٘ٛٚ٘ذاًًٌٗٚاٌفؼبٌتًاٌّت١ّشة

ًِتببؼتٙب٠ًٚٛاطًًِٚببدراتًٗاٌتشغ١ٍ١تًػ١ٍّبتًٗتٕف١ذًف٠ًٟبذأًحًُاألخزًٜاٌجبِؼتًٚٚدذاثًأجشاءًِغ١ًٌتٛافك

 .ببستّزارًٚتط٠ٛز٘بًٚتم١ّٙب

 

 الخطة اإلستراتيجية للمعهد 

 الخطة التشغيلية 

 التنفيذ

 المبــادرات

 العمليات

 رسم -1

 إستراتيجية

 المعهد 

 تطوير -2

 إستراتيجية

 المعهد 

 اختيار -6

ومراجعة وتقييم 

 العمليات

 التوافق  -3

مع وحدات  

 الجامعة

تخطيط   -4

 إجراءات 

 المعهد

 متابعة -5

 وتعلم وتطوير

 عمليات المعهد

Business 
intelligence 

Performance 
Management 

ت المعهد
عمليا

تقييم 
 

هد
مع

 ال
ء
دا
 أ
يه

ج
تو
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Clarify the Vision 

.Values, Mission 

.Vision statements           

.Goals and objectives 

Develop the strategy 

.Strategic analysis         

.Strategy formulation 

Translate the strategy 

.Strategy mapping    

.Measures and targets 

Develop the plan 

.Strategic initiatives        

.Strategy funding 

.Accountability 

Strategic 
Plan 

Value gap 

Strategic change agenda 

Define targets   

Strategic theme 

Theme teams 

Strategic issues 

Strategic direction statements 

Investment portfolio 

Balanced Scorecard 

 ؟كيف مت وضع اخلغت اإلظرتاتيجيت نهمعهد
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 تم فقد خالد الملك بجامعة االستشارٌة والدراسات البحوث لمعهد اإلستراتٌجٌة الخطة رسم عند

 :التالً العلمً النموذج على االعتماد



 اإلتقان

 التفانً 

 التعاون 

 التفاعل 

 الشفافٌة

 االلتزام 

 التقدٌر

 األمانة

 والنزاهة
 االبتكار

 والتجدٌد

 قـيـم ادلعهـــد
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 على المبنيت المخخصصت االسخشاريت والخذماث الذراساث حقذيم :الرسالت

 عجلت لذفع ، العاليت الخطبيقيت والخبرة ، السليم العلمي المنهج

 .والخنميت الخطىير

  

 

 وسمعت ، رائذة حنافسيت قذراث رو وطني خبره بيج المعهذ يكىن أن :الرؤيت

  .االسخشاريت والذراساث األبحاد حقذيم في مميزة إقليميت
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 زظـــــبنت وزؤيــــــت ادلعهد



 مه ، اإلسخراحيجيت األهذاف مه عذد لخحقيق االسخشاريت والذراساث البحىد معهذ يسعى

   :أهمها

 .والمعنوٌة المادٌة الجامعة موارد تنمٌة1)

 الخدمات تقدٌم عبر المجتمع خدمة فً الجامعة وخبرات وإمكانٌات مقدرات واستثمار توظٌف2)

 محلٌا والخدمً اإلنتاجً واألهلً الحكومً للقطاعٌن عالٌة باحترافٌة واالستشارٌة والبحثٌة العلمٌة

 .وإقلٌمٌا

 والفنً العلمً الدعم وبرامج سٌاسات طرٌق عن الخارجٌة القطاعات مع الجامعة صلة توثٌق3)

 الجامعة بٌن الفعالة الشراكات وبناء ومتطلباتها احتٌاجاتها ٌلبً بما لها واإلشرافً واإلداري

   .ومجتمعها

 مإسسً عمل عبر وتؤصٌلها والمجتمع الجامعة فً االستشارٌة والخدمات الدراسات ثقافة تطوٌر4)

 .منظم

 .وخارجها المملكة داخل ، والخاص العام القطاعٌن لدى واالستشارٌة البحثٌة الجامعة خدمات تسوٌق5)

 .والرٌادة التنافس لتحقٌق المتزاٌدة العصر مستجدات تواكب للمعهد مبدعة عمل بٌئة تطوٌر6)

 .المجتمع قطاعات لمختلف خبرة كبٌت العمل7)
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 األهداف اإلظرتاتيجيت نهمعهد



 والخبرة ، السليم العلمي المنهج على المبنية المتخصصة االستشارية والخدمات الدراسات تقديم :رسالتنا

 .والتنمية التطوير عجلة لدفع ، العالية التطبيقية

 األبحاث تقديم في مميزة إقليمية وسمعة ، رائدة تنافسية قدرات ذو وطني خبره بيت المعهد يكون أن :رؤيتنا

 .االستشارية والدراسات

سٌاسات 

 وأنظمة

تنظٌم 

 ورقابة

تنمٌة 

 وتطوٌر

خدمات 

 متمٌزة
 شراكة

 وتخصٌص

تواصل 

 وحوار

 

 

استثمار 

 وتوطٌن

 

 

هد
مع

ت نه
جي

اتي
ظرت

 اإل
عت

خلبز
ا

 

 عملئنـــــــــا

 المجتمع ، المإسسات الحكومٌة 

 القطاع الخاص ، المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة

 العملٌــــات الداخلٌــــــــــة

 التعلـــم والنمــــــو

 رفع الكفاءة التنظٌمٌة والمهنٌة والتقنٌة، التعامل اإللكترونً، التمٌز المإسسً، تطوٌر بٌئة أعمال مبدعة

 العملٌــات المالٌـــة

 تعزٌز الموارد الداعمة، تحسٌن الكفاءة والفاعلٌة التشغٌلٌة

 قٌمنـــــــا
 األمانة والنزاهة، اإلتقان ، التفانً ، التعاون ، التفاعل ، االلتزام ، التقدٌر ، الشفافٌة ، االبتكار والتجدٌد
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اتي
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ا

 



 

 الوصف 

 شراكة مجتمعية
 كمحور كفاءتها وضمان الفعالة المجتمعٌة الشراكة تحقٌق تضمن وبرامج سٌاساتل آلٌات توفٌر

   .سواء حد على بالجامعة االستشارٌة والدراسات البحوث ولمعهد خالد الملك لجامعة هام استراتٌجً

 عمل مميزة بيئة
 الى ٌقود الذي والفنً اإلداري اإلبداع تضمن خلقة وبرامج آلٌات عبر للمعهد  ممٌزة عمل بٌئة تطوٌر

 فً والممارسات األعراف أفضل مراعاة مع ، والمنافسة النجاح نحو الرئٌسٌة المعهد أهداف تحقٌق

 .المتعاقدة األطراف وحقوق المحترف المهنً العمل وضوابط اتفاقات احترام مجال

 تواصل وحوار
 جمٌع مع ومستمرة واسعة قنوات فتح تضمن التً المختلفة واآللٌات والبرامج السٌاسات تطوٌر

 واإللكترونٌة التقلٌدٌة واألدوات الوسائل وإٌجاد ، وخارجها الجامعة داخل العلقة ذات األطراف

 .لذلك الفعالة

تسويق واستثمار 

 وتوظيف 

 البشرٌة خالد الملك جامعة وإمكانٌات وخبرات بمقدرات التعرٌف تضمن ممٌزة وبرامج آلٌات تطوٌر

 .والناجح الطموح بالشكل توظٌفها تضمن ممٌزة استثمار برامج ضمن لها والتسوٌق ، والمادٌة

تنمية وتطوير 

 المجتمع المحلي

 ومنح , المصلحة أصحاب من للمستفٌدٌن الممٌزة الخدمات تقدٌم تضمن وبرامج وآلٌات سبل تطوٌر

   .التنموٌة وقضاٌاه عسٌر لمجتمع الملحة المجتمعٌة للقضاٌا األولٌة

 المحـور

 احملـــــبوز اإلظــرتاتيجيت

11 



 أوالا 
 .  توسٌع دائرة التعاون والشراكات بٌن الجامعة وبٌن مإسسات المجتمع الخارجٌة وتؤسٌس مشروعات مشتركة معها•

 ثانٌاا 

 

 

استضافة ضٌوف ومتحدثٌن معروفٌن فً تقدٌم الخدمات االستشارٌة لتقدٌم محاضرات داخل الجامعة من شؤنها دفع عجلة •
 .الخدمة المجتمعٌة وتشجٌعها ودعم المشاركة الفعالة فً قضاٌا المجتمع
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 ثالثا

 المتطلبات وبٌن جانب من الجامعة داخل البحثٌة األنشطة بٌن واالنسجام التوافق من مزٌد لتحقٌق عمل وبرامج آلٌات وضع•
 .اآلخر الجانب من عموما والمملكة عسٌر لمنطقة المجتمعٌة

 رابعاا 
 وقادر مإهل خبرة كبٌت والخدمٌة اإلنتاجٌة والخاصة الحكومٌة للقطاعات تنافسٌة بؤسعار الممٌزة التعاقدٌة الخدمات تقدٌم•

 .القطاعات لتلك الناجحة واالستشارات الحلول تقدٌم على

 خامساا 

 واالجتماعٌة والبٌئٌة الصحٌة والقضاٌا المشاكل على تركز التً واألبحاث الدراسات تقدٌم فً تسهم شراكة قنوات فتح•
 .بالجامعة المحٌط بالمجتمع والصناعٌة واالقتصادٌة

 سادساا 

 واستشارات ودراسات تعاون مشروعات عبر المجتمعٌة المشاركة على الجامعة فً الخبرة وجهات تخصصاتها بمختلف والكلٌات العلمٌة األقسام تشجٌع•
   (الخ... والبنوك األعمال قطاع والتعلٌم، التربٌة الصحٌة، الرعاٌة مشروعات األعمال وقطاع الحكومٌة الجهات بواسطة وتدعم تنظم

 سابعاا 

 فً الملحة بالقضاٌا المرتبطة المشكلت لبعض مدروسة حلول تقدٌم  فً تسهم دراسات تناول فً المهتمة المجتمعٌة الجهات بمشاركة العمل•
 .( بالتحقٌق الجدٌرة االجتماعٌة والظواهر الشاذة الفردٌة السلوكٌات ، الفقر ، اإلسكان ، العمل سوق اختلل ، البطالة ) المجتمع

أهداف مسحهيت قببهت نهقيبض تستبظ ببحملىز 
 انشساكت اجملتمعيت: االظرتاتيجي األول 



 أوالا 
 .المعهد وخدمات أعمال تطوٌر بغرض المناظرة المعاهد مع والشراكة والتعاون التفاعل مستوى رفع•

 ثانٌاا 

 التً المعهد وسٌاسات برامج تطوٌر فً مشاركتهم أجل من واألعمال والرأي المجتمع قادة مع واجتماعات لقاءات عقد•
 .المجتمع احتٌاج مع تتوافق
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 ثالثاا 
 .عقد شراكات مع بٌوت خبرة محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة لتطوٌر سٌاسات وبرامج وخدمات المعهد•

 . له اللزم والبشري المادي الدعم وتقدٌم االنترنت شبكة على ممٌز تفاعلً موقع إنشاء• رابعاا 

 خامساا 
 .  توفٌر أنظمة تغذٌة مرتجعة تضمن قٌاس مستوى رضا أصحاب العلقة خارج مجتمع الجامعة•

 سادساا 

 المعروفة التقلٌدٌة والوسائل األسالٌب عبر أدواتها وتفعٌل عموما الجامعة ووحدات للمعهد اإلعلمٌة الرسالة صوت رفع•
   .اإلنترنت ومنتدٌات ومواقع االجتماعً التواصل وطرق االلكترونٌة اإلخبارٌة الرسائل إلى إضافة

 سابعاا 
 والسٌاحٌة، البٌئٌة والدراسات للبحوث سلطان األمٌر ومركز اإلدارٌٌن، القادة إعداد كمعهد لها والتسوٌق بالجامعة المختلفة المراكز برامج مع التكامل•

 المعرفً األعمال رٌادة ومركز الشركات، حوكمة ومركز اللغوٌة، البحوث ومركز ،التوفل ومركز االجتماعٌة، والدراسات البحوث ومركز

 ثامناا 
 .تطوٌر اللوائح واألنظمة وتصمٌم النماذج والعقود القانونٌة التً تضمن حفظ الحقوق النظامٌة والقانونٌة والمالٌة لكافة أطراف العلقة•

أهداف مسحهيت قببهت نهقيبض تستبظ ببحملىز 
 بيئت عمم مميصة: االظرتاتيجي انثبني 



 أوالا 

فتح باب التواصل والنقاش والمحاورة بٌن أطٌاف المجتمع من جهة وبٌن وحدات الجامعة من جهة أخرى واستخدام •
 .مختلف الوسائل التقلٌدٌة وااللكترونٌة المتاحة

 ثانٌاا 

بناء علقات مهنٌة واجتماعٌة بٌن المعهد ووحدات الجامعة من جهة ومجتمعها المحلً الخارجً من جهة أخرى تضمن •
 . التواصل الرسمً وغٌر الرسمً
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 ثالثاا 
فتح باب التواصل والحوار باستضافة ضٌوف معروفٌن لتقدٌم محاضرات داخل الجامعة من شؤنها دفع عجلة الخدمة •

 .المجتمعٌة وتشجٌعها ودعم المشاركة الفعالة فً قضاٌا المجتمع ودعوة أطٌاف من خارج الجامعة لمثل هذه الفعالٌات

 رابعاا 
تنظٌم لقاءات واجتماعات مع أسماء معروفة من مختلف الجهات الحكومٌة والخاصة من أجل مشاركتهم فً تطوٌر خطط •

 .وبرامج المعهد لتتوافق مع احتٌاج المجتمع

 خامساا 
 .  تؤسٌس برامج وسٌاسات تسمح باستفادة جهات من خارج الجامعة من إمكانٌات الجامعة وقدرتها وتجهٌزاتها•

 سادساا 

 هذه فً ٌشارك أطٌافه بمختلف المجتمع مع التواصل جسور وتفعٌل  المجتمعً الجامعة دور تطوٌر حول نقاش حلقات عقد•
   .االهتمام ذوي األعمال قطاع ومدراء بالمنطقة الحكومٌة األجهزة قٌادي الحلقات

 سابعاا 
 . تنظٌم عدد من المناسبات االجتماعٌة الخاصة داخل الحرم الجامعً ودعوة أطٌاف المجتمع الخارجً لها•

 ثامناا 
 .رفع مستوى الشراكة والتعاون مع بٌوت خبرة ممٌزة لدفع عجلة التنمٌة فً منطقة عسٌر والمملكة عموما•

أهداف مسحهيت قببهت نهقيبض تستبظ ببحملىز 
 تىاصم وحىاز: االظرتاتيجي انثبنج



 أوالا 

تنمٌة موارد المعهد والجامعة بكافة الوسائل والطرق المتاحة المتوافقة مع نظام مجلس التعلٌم العالً والجامعات ولوائحه •
 .ومواده النظامٌة

 ثانٌاا 
 .تؤسٌس وتطوٌر أنشطة إعلمٌة وتروٌجٌة لبرامج الجامعة وخبراتها وخدماتها وقدراتها المادٌة والبشرٌة•
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 ثالثاا 
رفع مستوى الدعم والمكافآت ألعضاء الفرق البحثٌة لدفع عجلة الخدمات االستشارٌة المقدمة وتحقٌق التنافسٌة ووضع •

 .سٌاسات وبرامج لتطوٌر هذا الدعم

 .إقرار جائزة للمعهد تمنح سنوٌاا بمعاٌٌر محددة ألفضل المشروعات البحثٌة والدراسات االستشارٌة انجازاا وتمٌزاا • رابعاا 

أهداف مسحهيت قببهت نهقيبض تستبظ ببحملىز 
 تعىيق واظتثمبز وتىظيف: االظرتاتيجي انسابع

 خامساا 
 .  تؤسٌس برامج وسٌاسات تسمح باستفادة جهات من خارج الجامعة من إمكانٌات الجامعة وقدرتها وتجهٌزاتها•



 أوالا 

 بمنطقة تعنى التً والصناعٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة الصحٌة والقضاٌا المشاكل على تركز التً واألبحاث للدراسات األولوٌة منح•
 .عسٌر

 ثانٌاا 

 بدورها لتسهم لها والفنً واإلشرافً اإلداري الدعم وتوفٌر واالستشاري البحثً الطابع ذات المجتمع قطاعات ومساندة دعم•
   .وتنمٌته المجتمع خدمة فً
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 ثالثاا 
 .دعم وتطوٌر البرامج التً تخدم تنمٌة القطاع السٌاحً بمنطقة عسٌر خاصة والمملكة عامة•

 .تطوٌر المشروعات الكبرى فً المنطقة عن طرٌق توفٌر الخبراء والدراسات االستشارٌة واإلشرافٌة الفعالة لها• رابعاا 

 خامساا 

وضع برامج لجذب الشركات من خارج المنطقة وإعداد دراسات الجدوى وتوفٌر كافة المعلومات والخدمات االستشارٌة •
 .اللزمة لهم

أهداف مسحهيت قببهت نهقيبض تستبظ ببحملىز 
 تنميت وتغىيس اجملتمع احملهي: االظرتاتيجي اخلبمط

 سادساا 
 .عموما والمملكة عسٌر منطقة فً التنمٌة عجلة لدفع ممٌزة خبرة بٌوت مع والتعاون الشراكة مستوى رفع•

 سابعاا 
 .دعم وتوطٌن واحتضان أعمال المشروعات الصغٌرة، وتقدٌم الدعم اإلداري والفنً واإلشرافً لها•



ًاستّبراثًٚتذ١ًًٍ،ًاٌشخظ١تًاٌّمببالثًػSWOTًٍٝ تذ١ًًٍفًٟاالػتّبدًتُ 

ًٚوبٌتًبئشزافً SRIفز٠كًبٙب لبًَاٌتًٟإٌمبشًٚجّبػبثً،ًاٌزأًٞاستطالع

ًاالػتّبدًتًُوّبً،ًاالستزات١جًٌٍٟتخط١ظًخبٌذًاٌٍّهًبجبِؼتًٚاٌجٛدةًاٌتط٠ٛز

ًاٌبذٛثًِؼٙذًػ١ّذًبٙب لبًَاٌتًٟٚاٌش٠براثًاٌّمببالثًًِٓػذدًػًٍٝوذٌه

 .اٌجبِؼتًٚداخًًخبردًاٌجٙبثًًٌِٓؼذدًاالستشبر٠تًٚاٌذراسبث

ًٌٍّؼٙذًاٌذاخ١ٍتًاٌب١ئتًفًٟٚاٌضؼفًاٌمٛةًػٕبطزًأًُ٘اٌتبًٌٟاٌجذٚي٠ًٍٚخض

ًب١ئتّٙبًفًٟٚاٌتٙذ٠ذاثًاٌفزصًٚأبزسً،ًػبًَبشىًًٚاٌجبِؼتًخبصًبشىً

 .اٌخبرج١ت
 

SWOT Analysis for Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

 جلىانب انقىة وانضعف وانفسص وانتهديداث SWOTحتهيم
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 التهديدات الفـــــــرص
 الطبٌة كالكلٌات مجتمعٌا الجامعة كلٌات لبعض الممٌزة السمعة1.

   .اإللكترونً التعلم وعمادة التربٌة وكلٌات

   .المختلفة وتخصصاتها الجامعة كلٌات فً والتوسع المضطرد النمو2.

 .المعرفة اقتصادٌات فً الجٌد المملكة اندماج3.

 .وللجامعة العالً التعلٌم لقطاع القوي الحكومً الدعم4.

 .وسٌاحٌا مناخٌا عسٌر منطقة جاذبٌة5.

 .عسٌر منطقة فً الخبرة بٌوت ندرة6.

 والخاصة الحكومٌة الخارجٌة الجهات من المصلحة أصحاب حماس7.

 فعال وتعاون مثمرة شراكات بعمل ٌسمح مما عسٌر منطقة فً

 .معها

 . العالم وحول المملكة فً المماثلة المعاهد من ناجحة نماذج وجود8.

 .الجامعة بٌئة فً االستشارٌة الدراسات ثقافة ضعف1.

 ضمن للمعهد الناجحة اإلدارٌة الهٌكلة وعدم السلطة خطوط ضعف2.

 .للجامعة التنظٌمٌة الخارطة

 .المالٌة المسائل فً خصوصا الشفافٌة انخفاض3.

 عسٌر بإقلٌم المحلً الجامعة مجتمع فً االقتصادٌة الجوانب ضعف4.

 .عموماا  الجنوبٌة والمنطقة

 .المتوفرة العمل وقوة التحتٌة البنى ضعف5.

 .المماثلة والمعاهد الجامعات من الشدٌدة المنافسة6.

 .المتاحة الفرص من االستفادة فً التغٌٌر مقاومة7.

 وإدارٌا سٌاسٌاو وثقافٌا اقتصادٌا الجامعة بمجتمع المحٌطة التحدٌات8.

 .الخ....واجتماعٌا

 الضـعفنقاط  نقاط القــــوة
 لتولً التسوٌق مجال فً ومتخصصة ومإهلة متحمسة عمادة وجود1.

 .للمعهد والتنفٌذٌة اإلدارٌة المهام

 ببرامج ترتبط تنفٌذٌة ومنهجٌة واضحة إستراتٌجٌة خطة وجود2.

 .فعالة قٌاس وبؤدوات مهنٌة

 .ناجحة وتكنولوجٌة تقنٌة تطبٌقات استخدام إمكانٌة3.

 . االستشارٌة الدراسات تقدٌم فً ناجحة تجارب وجود4.

 استشارٌة دراسات فً المعهد لعمٌد وممٌزة فاعلة مجتمعٌة مشاركة5.

 . سابقة تدرٌبٌة وخدمات

 عمادة بٌن الفعالة واالتصاالت الممٌزة العلقات من شبكة وجود6.

 .وخارجها الجامعة داخل العلقة ذات الجهات وبٌن المعهد

 .له المقدمة الوظائف ومحدودٌة للمعهد اإلدارٌة الهٌكلة اكتمال عدم1.

 .والتنفٌذي اإلداري كادره ٌحتضن للمعهد مقر توفر عدم2.

 المقدم والمعنوي والبشري والدعم والتسهٌلت الموارد ضعف3.

 .للمعهد

 الكادر لضعف الوظٌفٌة الجوانب فً المعلومات تقنٌة تطبٌق ضعف4.

 .بها القائم البشري

 وبرامج وسٌاسات خطط إلنجاح المإهلة التنفٌذٌة الكوادر توفر عدم5.

 .الطموحة المعهد

 .المعهد ألنشطة والتسوٌقٌة اإلعلمٌة البرامج ضعف6.

SWOT Analysis  
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 رسالة المعهد 

 هوٌة المعهد ومهامه

 قيم المعهد

 ثقافة ومبادئ المعهد

 رؤية المعهـد

 حلم وطموح ورإٌة المعهد
 المحاور اإلستراتيجية 

 األهداف الرئٌسٌة للمعهد

 األهداف اإلستراتيجية 

 األهداف المرحلٌة للمعهد
 المؤشرات والمستهدفات 

 معاٌٌر ومقاٌٌس اإلنجاز

 المبادرات 

 برامج التنفٌذ ومتابعتها

 النتائج اإلستراتيجية للمعهد

 أصحاب 

 مصلحة سعداء
 انضباط مالي

 دقيق 
 عمليات ذات كفاءة 

 وفاعلية

 موظفين مؤهلين

 وفاعلين

بناء الخطة 

اإلستراتيجية 

 تطبيق للمعهد

 بطاقات

 األداء

المتوازن 

للتأكد من 

 نجاح التنفيذ

وقياس 

تحقيق 

 األهداف

 BSCزبظ عنبصس بنبء إظرتاتيجيت ادلعهد بآنيت نقيبض األداء 
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 حسب التنفيذ فعالية من للتأكد  BSC المتوازن األداء بطاقات بتطبيق للمعهد اإلستراتيجية الخطة تصميم ربط سيتم كما

 :التالي النموذج



   Process العمليات

To satisfy stakeholders while  
meeting budgetary  
constraints , at what  
business process must  
we excel ? 

  Financial المالي

 

How do we add value for 
stakeholders while  
controlling costs ? 

 

   Learning & Growth والنمو التعلم

How do we enable ourselves 
to grow and change , meeting  
ongoing demands ? 

   Stakeholders أصحاب المصلحة

Who do we define as our  
stakeholders? How do we create 
value for our stakeholders? 

 كٌف نبدو أمام أصحاب المصلحة 

 وماذا نقدم لهم ؟
 كٌف ٌمكن تحقٌق النجاح 

 المالً للمعهد؟

 كٌف ٌمكننا الحفاظ على قدرتنا

 على النمو والتطور لتلبٌة 

 المتطلبات المتزاٌدة لنجاح المعهد؟

 ما هً العملٌات التً ٌجب 

 أن نبرع فٌها من أجل 

 إرضاء المستفٌدٌن ؟ 

 في ترجمة إستراتيجية المعهد ؟؟ BSCلماذا تستخدم بطاقة األداء المتوازن 

 Valuesقيم المعهد 
 Missionرسالة المعهد   
 Visionرؤية المعهد 

“Less than 10% of strategies effectively formulated are effectively executed” 
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 ..!!تتمكن من النجاح عند التنفٌذ.. من االستراتٌجٌات ذات الصٌاغة المتمٌزة % 10ألن أقل من 



 الثقة والدعم من إدارة الجامعة العليا –األول 
Supporting from executive leadership 
.   Mobilization                                           
.   Governance                                             
.   Strategic Management 
     System                                                     

  –الثاني 

Transfer institution's strategy to 
operational terms 

.   Strategy Maps                                                     

.   Balanced Scorecard                              

 ترجمة إستراتيجيات المعهد إلى –الثالث 

 أنشطة عملية قابلة للقياس         

Align the University around the Strategy 
.   Corporate Role                     
            .   Business Unit Synergies            
                    .  Shared Services Synergies      

 التشجيع لجعل –الرابع 

 االستراتيجية مهمة لكل منسوبي المعهد

                   Motivate to make strategy 
everyone’s  job                      

.   Strategy awareness                     
.   Personal Scorecard                    
.   Balance Paycheck                       

جعل إستراتيجية المعهد  –الخامس 

 عملية مستمرة ومراجعتها باستمرار
                   Govern to make strategy a     

continual process                       
                .   Link Budget to Strategy 

                   .   Analytics and Information system    
.   Strategic Learning                            

 عىامم جنبح خغت ادلعهد اإلظرتاتيجيت

 عوامل

 نجاح  

خطة المعهد 

 االستراتيجية 
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 توافق وحدات الجامعة مع إستراتيجية المعهد
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 معىقبث جنبح خغت ادلعهد اإلظرتاتيجيت
 التً الكافٌة الصلحٌات منحه وعدم الجامعة إدارة من الكافً بالدعم المعهد تمتع عدم1.

 .المطلوب الوجه على مهامه أداء من تمكنه

 إستراتٌجٌته تنفٌذ على المعهد ٌساعد الذي والتنظٌمً والبشري المادي الدعم نقص2.

 .لها مرسوم هو ما حسب

 ترجمة فً المعهد قطاعات فً العاملٌن ٌدعمون الذٌن والمستشارٌن الخبراء نقص3.

 .اإلستراتٌجٌة الخطة هذه وتنفٌذ

 تنفٌذٌة برامج إلى اإلستراتٌجٌة هذه لترجمة والتنفٌذٌة اإلدارٌة القدرات فً الثقة عدم4.

 .وملموسة واقعٌة

 حدود فً المادٌة الحوافز خلل من بالمعهد للعاملٌن تشجٌعٌة حوافز وجود عدم5.

 .العمل وورش التدرٌب وحلقات المإتمرات وحضور ، نظاما به المسموح

 مهم دور سٌلعب والذي المإهل التسوٌقً بالجهاز المرتبطة المعهد متطلبات توفٌر عدم6.

 .للمعهد اإلستراتٌجٌة الخطة نجاح وبالتالً للمعهد التنفٌذٌة البرامج نجاح فً
 

    



STRATEGY 

WELL-QUALIFIED  

HUMAN RESOURCES 

EFFICIENT BUSINESS UNITS EFFECTIVE EXECUTIVE TEAM 

DEVELOPED INFORMATION 

TECHNOLOGY 

GOOD BUDGETS AND CAPITAL 

INVESTMENTS 

 انشسوط انداخهيت انالشمت نتنفير إظرتاتيجيت ادلعهد  

23 

 لكً ٌنجح المعهد فً تنفٌذ إستراتٌجٌته الطموحة بقدرة وتمٌز 

 فلبد من توفر المعطٌات اإلدارٌة والمالٌة والتقنٌة والبشرٌة المناسبة



 تصميم اذليكم انتنظيمي نهمعهد

 تصمٌم عند والقطاعً الوظٌفً التنظٌمً الهٌكل تصمٌم من مزٌجا المعهد استخدم

 :التالٌة لألسباب وذلك ،Functional and Divisional Structure التنظٌمً هٌكله

 .لألنشطة العملً والتنظٌم الوظٌفٌة التخصصات حٌث من المعهد فً العمل طبيعة1.

 حٌث من الخاص القطاع فً المطبقة كتلك فعالة نظم تطبق وأهمٌة ضرورة2.

 .وتنافسٌته المعهد سمعة على سٌنعكس والذي اإلداري العمل فً والسرعة الدٌنامٌكٌة

 وتنظٌم الفرص واقتناص الجامعة مقدرات تسوٌق فً الطموحة المعهد إستراتٌجٌة3.

 .مبدع بشكل العمل

 .للمعهد والمستهدف المتوقع العمل حجم4.

 .التقنٌة والوسائل المادٌة واإلمكانات البشرٌة الموظفٌن للقدرات األمثل االستخدام5.
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 مجلس المعهد

 عميد المعهد

اللجنة الفنية 
مدير مكتب  واالستشارية 

 العميد

 وكيل المعهد

 للتنفيذ والمتابعة 

وحدة 
 المتابعة

وحدة إدارة 
 المشاريع

 
االتصاالت 

 اإلدارية
 

الشؤون 
 المالية

الشؤون 
 اإلدارية

 وكيل المعهد

 للتطوير والتسويق 

 
وحدة مكاتب 

 الخبرة
 

وحدة المبادرات 
 واقتناص الفرص

وحدة صياغة 
 العقود

وحدة تقنية 
 المعلومات

 وحدة التسويق

 خبند ادلهك جببمعت االظتشبزيت واندزاظبث انبحىث دلعهد ادلقرتح اإلدازي اذليكم
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 إلنشبء معهد انبحىث واندزاظبث االظتشبزيتاخلغت انصمنيت 
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 م ادلـساحـــــــم

 1 مسح وزيارات للمعاهد المناظرة داخليا وخارجيا
 2 رسم إستراتيجية للمعهد 

مناقشة إستراتيجية المعهد عبر ورش عمل وجلسات 
 مكثفة  من أجل تقييمها ومن ثم اعتمادها

3 

تحديد وتوفير االحتياجات المادية والبشرية وإعداد 
 الهيكلة التنظيمية للمعهد 

4 

 5 وضع واعتماد النظام المالي واإلداري واللوائح واألنظمة
 6 تصميم النماذج والعقود االستشارية

تصميم وإنشاء موقع تفاعلي للمعهد على شبكة 
 االنترنت

7 

 8 داخل الجامعةمكاتب الخبرة تأسيس 

 9 انطالق أعمال المعهد رسميا
 10 إعداد حملة تسويقية إلمكانيات المعهد وخدماته 

 11 زيارات ولقاءات خارجية للتعريف بخدمات المعهد

تحديد سوق الخدمات االستشارية والبحثية والدراسات 
 محليا وإقليميا والتواصل مع المستفيدين

12 

توسيع نطاق خبرات المعهد لالستعانة بخبراء من خارج 
 الجامعة 

13 

التواصل والتعاون مع جهات محلية ودولية ذات خبرات 
 استشارية متقدمة بغرض خلق مزايا تنافسية للمعهد

14 
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 النجاح شرٌك ٌعتبر خالد الملك بجامعة االستشارٌة والدراسات البحوث معهد فإن ..ختاماا 

 من الدكتوراه بدرجة المإهلة العلمٌة الخبرات من عرٌضة قاعدة إلى الوصول ٌتٌح حٌث

 األساسٌة البنٌة على خدماته  تقدٌم فً ٌعتمد كما واألوربٌة، األمرٌكٌة الجامعات أرقى

 ومختبراتها الراقٌة، أبحاثها ومراكز العلمٌة، وأقسامها بكلٌاتها، خالد الملك لجامعة
 :بالجامعة ٌوجد حٌث.المعلوماتٌة وأنظمتها ومكتباتها، الحدٌثة،

  .المعرفة حقول مختلف فً الدكتوراه بدرجة خبٌر 2994−
 .ومعٌد محاضر 1403−
  .المساند اإلداري الجهاز ٌشكلون موظف1985−
 .التخصصات مختلف فً كلٌة 44−
 .متخصص أكادٌمً قسم 310−

 بشبكات وترتبط المتخصصة الدورٌات من كثٌر فً تشترك مركزٌة مكتبة إلى باإلضافة

 وبنٌة متخصصة، فنٌة خدمات تقدم مساندة ومراكز وعمادات عالمٌة، معلومات وقواعد

 وبالعالم بالمملكة عسٌر منطقة فً الجامعة وفروع قطاعات تربط حدٌثة معلومات تقنٌة

 وتضم العالم، حول مكان ألي والتسهٌلت المزاٌا مختلف وتقدم العالمٌة الشبكة خلل من

 والطبٌة العلمٌة المجاالت مختلف فً متخصصة بحثٌة مراكز 9 كذلك الجامعة
   .واالجتماعٌة واالقتصادٌة والتقنٌة والهندسٌة

 

 ..جنبحنــــب ينغهق من قدزاتنــــــب


