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 دليل متابعة وتقيمي اخلطة الاسرتاتيجية جبامعة س هبا 

 المقدمة

المؤسسات  المت  األلياتهم  أمن    االستراتيجية  الخطط تعتبر   لكل  المؤسسي  التطوير  في  بعة 

أأيضا    ،والجامعات اليعتبر  و سلوب  للتعرف  امتابعة  وسيلة  أفضل  االستراتيجية  للخطط  لتقييم 

بنهج واضح   وااللتزام  العمل  تقدم  النتائج    ىومدعلى مدى  ذات  المتوقعةتحقيق  أيضا  ، وهي 

على   االطالع  أجل  من  والمتبرعين  والداعمين  والرعاة  بالمؤسسة  للعاملين  كبيرة  أهمية 

ع بمعنى الكلمة ومتعة وضرورة ألجل  اوهذه العملية هي إبد  الخدمات التي تقدمها تلك الجامعة.

اإلداري   العمل  على    واألكاديميتطوير  والتعرف  باتجاهاته  والتحكم  ومرافقها  الجامعة  داخل 

 حدود المسؤولية. 
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 المفاهيم والمصطلحات  
 

قرين كل منها وهي:   يقصد بالمفاهيم والمصطلحات اآلتية في تطبيق هذا الدليل المعاني المبًينة  

 اهسبجامعة الجامعة:  .1

 الكلية: احدى كليات الجامعة  .2

 اإلدارة: احدى إدارات الجامعة  .3

 المركز: أحد مراكز الجامعة   .4

 الدليل: دليل متابعة وتقييم الخطط االستراتيجية بجامعة سبها  .5

 .دالتعاقاآلليات: مجموعة من اإلجراءات الداخلية يتم القيام بها من أجل تنفيذ هذا  .6

 ددة، وتتابع تنفيذها خطوة بعد أخرى زمنياً.ح اإلجراءات: مجموعة من الخطوات الم   .7

 .لمراقبة تحسين األداء تنجز في أي تاريخ تقتضيه الحاجة  المتابعة: مهمة مستمرة .8

مهمة دورية تتكرر خالل فترات زمنية معينة، هي أما نهاية تنفيذ العمل أو في   :التقييم .9

 . اس مستوى تحقق مؤشر معينها قي وهدف  مرحلة متقدمة منه
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 المتابعة والتقييم وضروراتها: فوائد

ومنها على سبيل  هناك العديد من الفوائد التي تتحصل عليها الجامعة من متابعة وتقييم الخطط   

  :المثال

 . القوة والضعف فيهامراجعة ما تم إنجازه من الخطة وتحديد نقاط  .1

 .الخطة ق يتحقدون ررات التي تقف على األسباب والمب عن قرب الوقوف  .2

 . بذلكم تقرير ي تقد الجامعة وتحسين أداء ل توضع توصيا .3

  .الجامعي آثار تنفيذ الخطة على المجتمعدراسة  .4

 . التعديالت التي يجب العمل بها مستقبال لتطوير الخطة .5

 ليها. المتابعة ع  روتقاري وضع أرشيف للخطط االستراتيجية بالجامعة الحالية والمحدثة   .6

 المسؤوليات 

المتابعة وتقييم األد تقاريرها  اتتطلب عملية  للخطط االستراتيجية جهة مسؤولة عليها وترفع  ء 

 في:  تتمثلو الجامعة   ىلإدوريا 

 . في تقارير التقييم تتمثل تقييم األداء: المسؤوليةالمتابعة و مكتب -

اال - الخطط  لمتابعة  سنويا  الجامعة  رئيس  من  مشكلة  بعضوية  لجنة  وتكون  ستراتيجية 

 . تقييم األداء بالجامعةالمتابعة و مكتب الجودة ومكتب 

 .اللجنة في بحر شهر من تاريخه لتقديم تقرير للجهات ذات االختصاص لتعم -

 تقييم الخطط االستراتيجية بجامعة سبهامهام لجنة  

المعد النموذج  وفق  التقرير  يغطيها  ان  يجب  التي  الجوانب  من  العديد  مكتب   هناك  قبل  من 

 الرئيسية التالية:  المحاورتتركز في ضمان الجودة بالجامعة والتي 

ا  العمليات:  متقيي  .1 من  انجز  ما  تقييم  اللجنة  على  له  الوقتفي  لعمل  يجب  ، المقرر 

 . بالمستوى المطلوبو 
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المخرجات .2 و تقييم  تقييم  يجب  إنجاز  :  مدى  لهالجهة  معرفة  خططت  قد  كانت  في    ما 

 .الوقت المحدد له

 .هاما تحقق منالمتحصل عليها من الخطة وتقييم النتائج : يحب تقييم النتائج .3

حيث  ت الصعوبات:   .4 من  الخطة  على  القائمين  تواجه  التي  الصعوبات  حول  تقرير  قديم 

 .األسباب

 طرق تقييم نتائج الخطة االستراتيجية

 :  منها جازهانإ العديد من الطرق المستخدمة لتقييم الخطة االستراتيجية وما تم هنالك

 . تم داخل الجامعة والكلية والمركز نفسهاي: و التقييم الذاتي .1

 . تم التقييم بمشاركة جهات خارج الجامعةيك: رالمشت التقييم  .2

 . من خارج الجامعةفريق متخصص  : يتم بواسطة التقييم الخارجي .3

 أنواع التقييم 

السريع: .1 الجامعة  ي  التقييم  أداء  تقييم  أو    أو الكلية    أو تم  المراكز في حالة معينة اعتيادية 

 طارئة بصورة سريعة. 

 الجامعة. لمؤسسة مع أعضاء من خارج ايتم فيه تقييم  :التقييم المتقاطع .2

 معايير المتابعة والتقييم  

 معايير المتابعة:  -أوالً 

 وتحتوي بشكل أساسي على المؤشرات التالية:    

 المدخالت:  - 1

سواء    واإلداراتدراسة واالمتحانات بالكليات  بال  تتعلقالتي  الدراسة  وتشمل جميع مستلزمات  

 السلعةالخدمة أو  استكمال دورها واختصاصاتها وتقديم  تؤدي إلى    يكانت بشرية أو مادية والت 

 :حسب التاليالمعيار هذا قاس  يمكن ان ي هذه المدخالت، وجودة حيث  من 

 الفعلية / التكاليف المخططة ة = التكاليفمعيار التكلف 
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 معيار سالمة الصرف = القواعد الفعلية للصرف/ القواعد النافذة للصرف

 : العمليات  - 2

ال االستراتيجية  الخطة  تطبيق  مدى  دارسة  المعيار  هذا  المهام  في  اإلرشادات ستكمال  وفق 

 وكما يلي:   هافي  والمواصفات الفنية الموضوعة

الع مدمعيار  باإلرشادات  مليات=  الفعلي  االلتزام  المخطط   /والتعليماتى  االلتزام  مدى 

 باإلرشادات والتعليمات 

 المخرجات   - 3

واإلجراءات باتجاه تحقيق األهداف  مدى تطبيق الخطة االستراتيجية  تقييم  ذا المعيار  هفي    تميو 

 وتقاس كما يأتي: التي تمت عليها  

 لية / المخرجات المخططة = المخرجات الفعمعيار المخرجات 

  الزمن: -4

دة روفق التوقيتات الزمنية الوادارسة مدى تطبيق الخطة االستراتيجية  هذا المعيار  يكون في  و 

 في الجداول الزمنية للتنفيذ وحسب الصيغة التالية:

 معيار التوقيت الزمني= الزمن الفعلي لإلنجاز / الزمن المخطط لإلنجاز 

 ً  يير التقييم معا -  ثانيا

  من المعايير الرئيسية للتقييم نذكر ما يلي:   

النتائج:   -  1 المؤشر    مؤشرات  هذا  االستراتيجيةيتم  في  الخطة  تطبيق  مدى  تحقيق  ل  تقييم 

 أهدافها ويمكن حسابه: 

 معيار تحقق النتائج = النتائج الفعلية / النتائج المستهدفة 

المؤشر الكفاءة:  -  2 هذا  وفق   ييمتق   يتم  في  أهدافها  لتحقيق  االستراتيجية  الخطة  تطبيق  مدى 

 : المتاحة ويمكن ان يقاسقتصادية االالموارد 

 الكفاءة = المخرجات / المدخالت 
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المؤشر  في   الفعالية:  -  3 أهداف يتم  هذا  تحقيق  في  االستراتيجية  الخطة  تطبيق  مدى  تقييم 

 تقاس كما يلي: أهداف ويمكن ان  لىإالمؤسسة 

 علية= األهداف الفعلية / األهداف المخططةالفا معيار

اآلثار االقتصادية  تقييم مدى تطبيق الخطة االستراتيجية على    يتم  في هذا المؤشر األثر:  –  4

 يلي:  اعلى مستوى الفرد والمجتمع. وكمواالجتماعية والبيئية 

 األثر المخطط /لي فعالمعيار األثر= األثر 

في  يم مدى تطبيق الخطة االستراتيجية في االستمرار  يتق  يتم  في هذا المؤشر االستمرارية:  -  5

 : تقديم الخدمة للفرد والمجتمع

المخطط تنفيذها حسب    البرامجرد الفعلية /  معيار االستمرارية= البرامج المنفذة حسب الموا

 الموارد المخططة

تقييم مدى تطبيق الخطة االستراتيجية لتتماشى مع متطلبات  يتم  في هذا المؤشر   ئمة:المال  -  6

 . المطلوبةأولويات وحاجات المجتمع لتنفيذ خرجات البرنامج وأهدافه م المرحلة و 

نامج مع حاجات المجتمع والفئة المستهدفة /  معيار المالئمة = المستوى الفعلي لمالئمة البر

 ئمة البرنامج مع حاجات المجتمع والفئة المستهدفةالمستوى المخطط لمال

الجودة  معايير  ل تقييم مدى تطبيق الخطة االستراتيجية  يتم  في هذا المؤشر   معيار الجودة:  -  7

 :مدخالتها ومخرجاتها في

 / المواصفات المعتمدة  رجاتخللم معيار الجودة= المواصفات الفعلية            

 للخطة االستراتيجية: العامة  خصائص ال 

  ، ومن ذلك: لخطط االستراتيجيةاالواجب توافرها في بعض الشروط  هناك

 من قبل الجميع.  وواضحة  كون مفهومةتالوضوح: أن  - 1

 . ألهداف المراد تحقيقهالتعبير القوة  - 2

 مكونات األساسية.كل الل تكون شاملةأن  – 3
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أسب   -  4 على  التعرف  التغيرات  سهولة  بالمعايير  اب  ذلك  عالقة  ومدى  فيها  تحدث  التي 

 . األخرى

   .في الخطة االستراتيجية الواردةشموليتها لألنشطة الرئيسية واألهداف  - 5

 . جامعةلطبيعة نشاط الم  ة الخطةمالءم – 6

 البيانات والمعلومات الالزمة.  بها  توفرت – 7

  فات عن الخطة االنحرا

تعتبر    عامة  عملي  ستراتيجية  االالخطة  بصورة  الجامعة  دليل  أهداف  مسار لتحقيق  وليست 

ال  ، ثابت وقت  أي  في  يحدث  عنهوقد  تنفيذ  ا  حياد  خالل  المتوقعة  غير  المتغيرات  تأثير  تحت 

الواقع.  لالخطة     وفي هذه الحالة يجب على الجهة تقديم مستندات تدلكي تتكيف مع معطيات 

 . لتي تمتاالتعديالت عد ب والجامعة  واعتمادها من مجلس الكلية   ا،مواضع التعديل واسبابهعلى 

 تعديل الخطة  

مجلس الجامعة    إلىفي بعض األحيان قد يتم تعديل الخطة كليا وبالتالي يجب على الجهة تقديم   

 الخطوات واألسس التالية:

د  -  1 التي  التغييراألسباب  إلى  في    علىومنها    عت  تعديل  المثال  هيكل  وال  التمويلسبيل 

 . التنظيمي

 التغيير. جراء إضرورة الي مجلس الكلية يوضح ر تقري تقديم  – 2

 . تغير في التوقعات الزمنية – 3

مستوى    -4 على  المكلفة  اللجنة  من  المرحلي  التقييم  تقرير  قبول  تقديم  بخصوص  الجامعة 

 . تالتعديال

  مراحل المتابعة والتقييم 

 مراحل عملية المتابعة والتقييم إلى ما يلي: تنقسم    

 ( أي جهة؟؟؟؟)  .الجهةمن  ومات األساسية والضرورية لعملية المتابعة والتقييمالمعل تقديم - 1
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 . جمع المعلومات األساسية والضرورية لعملية المتابعة والتقييم من اللجنة -2

 . معهاأوجه الخالف نة بدراسة التقرير المقدم من الجهة و تقوم اللج  – 3

 إجراء عملية القياس والرصد. - 4

 . للتقييم االجتماع مع الجهة المقدمة – 5

 إعداد تقارير دورية عن نتائج عمليتي المتابعة والتقييم.  - 6

 . إحالة التقارير للجهات ذات االختصاص للعمل بها – 7

 تابعة والتقييم  ت تقارير المقياتو 

 تقارير المتابعة:  -أوالً 

تقارير    ويجب تقديم  ،تعتبر تقارير التابعة من اختصاص مكتب المتابعة وتقييم األداء بالجامعة

وتحال دوريا   ،الجهةطبيعة  بناء على  أسبوعية أو شهرية    وأيومية    أماعملية مستمرة  ك المتابعة  

موعد   تحديد  مع  لالطالع  وذلك  الجامعة  الجامعةلرئيس  مجلس  مع  فترات    لمناقشتها  خالل 

 . يحددها رئيس الجامعةمناسبة  

 تقارير التقييم:  -ثانياً  

  حسب:ن رئيس الجامعة بالخصوص مكون التقييم من خالل تشكيل لجان ي 

 . الخطة االستراتيجيةالتقرير بعد انتهاء فترة مناسبة من عمر تنفيذ يكون :  المبدئيالتقييم  - 1

 . الخطة المقدمةصف عمر ن بعد انتهاء  يكون التقرير التقييم وسط الفترة:  - 2

 . جية وتقديم ما انجز فعاليالخطة االستراتبعد انتهاء عمر يكون  :التقييم في نهاية الفترة - 3

وتكون بتقييم الخطة في أي    :(تسميته غير المجدول   األفضلممكن من  )   في فترة ماالتقييم    -  4

 .ب ما تتطلبه المرحلةحس وقت

 التقييم  ومحتويات تقارير المتابعة 

 االتي:  على بصورة عامة يجب أن تحتوي على األقل

 وفق المعايير المستعملة.  عةالكلية اوالجام النتائج المتحققة التي تصف عمل - 1
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 .المتحققة جات المستخلصة من النتائج ااالستنت  - 2

 تي تحتوي على ما يجب عمله في المستقبل لكل حالة على حدة.التوصيات وال - 3

توظفها المنظمة لمعالجة الحاالت القادمة ووضع الخطط  يمكن أن  الدروس المستنبطة التي    -  4

 المستقبلية. 
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 ج المتابعة والتقييم نماذ 

 ة االستراتيجيخطط لل

جامعة سبها 
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 20........../............/تاريخ التقييم: .........

 

مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء    اقترح  وقد.  أساسية  عناصرتتكون أي خطة إستراتيجية لمؤسسة تعليمية من عدة  
أدبالجامعة   كحد  العناصر  من  والكليات  ا  عهتتب  نىمجموعة  سبها  لها  واإلداراتجامعة  الخطط    التابعة  في 

 :التالي  للجامعةطط االستراتيجية تقييم الخلنموذج  هذه العناصر موضحة في . االستراتيجية
 

غير   مستوفي  تتضمن الخطة االستراتيجية  م
 مستوفي 

 مالحظات اإلنجاز نسبة 

الكلية    .1 نشأة  عن  نبذة  تتضمن  مقدمة 
انشاء   )قرار  عنها  تفصيلية  وبيانات 

العاملين    –  الجامعة وبيانات    –أعداد 
البرامج الت تقدمها    –االقسام العلمية  

 )ا للمرحلتين الجامعية والعلي الجامعة

    

الخاصة    .2 والقيم  والرسالة  الرؤية 
 بالكلية واألهداف االستراتيجية 

    

توافق الرؤية والرسالة والقيم الخاصة    .3
االستراتيجية    الجامعة واألهداف 

وأهداف   وقيم  ورسالة    الوزارة برؤية 
 االستراتيجية 

    

     منهجية إعداد الخطة   .4

     الفريق االدارى والتنفيذى للخطة   .5

     ومصادر جمع البيانات ادوات   .6

     SWOTالتحليل البيئي الرباعي    .7

     مصفوفة نقاط القوة والضعف  .8

شمولية مصفوفة نقاط القوة والضعف    .9
  -لجميع أنشطة الكلية )برامج تعليمية  

طالبية وأنشطة  وتعلم  بحث   – تعليم 
مجتمعية    –علم   تنمية    –مشاركة 

والبشرية   المادية  البنية    –الموارد 
والتطوير    –سية  األسا الجودة 

 )المستمر

    

الحالي    .10 الوضع  بين  الفجوة  تحلي 
 واألهداف اإلستراتيجية  

    

في    الجامعة سياسات    .11 الفجوة      لسد 

 للجامعة نموذج تقييم الخطة االستراتيجية 
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 المجاالت المختلفة 
تحديد األولويات في ضوء اإلمكانيات    .12

 المتاحة 

    

     تحديد مصادر حقيقة للتمويل    .13

التي    .14 والتحديات  الصعوبات  تحديد 
 ن ان تعيق تنفيذ الخطة يمك

    

الخطة    .15 لتحقيق  التنفيذية  الخطة 
متضمنة     –األهداف  (اإلستراتيجية 

اإلطار    –األنشطة   التنفيذ  مسئولية 
التمويل المطلوب ومصادره    –الزمن  

 )المخرجات ومؤشرات النجاح –

    

الخطة    .16 تنفيذ  ومتابعة  التقييم  آليات 
 واستمرارية العمل 

    

 
 
 

 ن: ............................................................... للتحسي  ت ومقترحا   إضافية مالحظات 
 ........................................................................................................................

..................................................... ...................................................................
 ........................................................................................................................

 ..................................................................... ............... 
 
 

 

 
 اعتماد لجنة التقييم 

 التوقيع  الصفة االسم ت
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
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   لجامعة سبها للخطة االستراتيجية الخطة التنفيذيةنموذج متابعة 

20الى ......../........./....... 20خالل الفترة من ........./........../.......  

 الهدف 
المخرجات  

دة المحد  

االنشطة 

 الرئيسية 

 مؤشرات نجاح 

)قابلة للقياس(    

مسئول 

 التنفيذ 

مسئول 

 المتابعة 

نسبة  

االنجاز  

المخطط 

% 

نسبة  

االنجاز  

المتحقق  

% 

مبررات عدم اإلنجاز 
الكامل للمخطط )إن 

 وجد( 
 وإجراءات التعويض
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 ..................................................... :.....................................الكلية
 20........../............/تاريخ التقييم: .........

 

مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء    اقترح  وقد.  أساسية  عناصرتتكون أي خطة إستراتيجية لمؤسسة تعليمية من عدة  
أدبالجامعة   كحد  العناصر  من  والكليات  ا  عهتتب  نىمجموعة  سبها  لها  واإلداراتجامعة  الخطط    التابعة  في 

 :التالي  للجامعةطط االستراتيجية تقييم الخلنموذج  هذه العناصر موضحة في . االستراتيجية
 

غير   مستوفي  تتضمن الخطة االستراتيجية  م
 مستوفي 

 مالحظات اإلنجاز نسبة 

الكلية    .17 نشأة  عن  نبذة  تتضمن  مقدمة 
انشاء   )قرار  عنها  تفصيلية  وبيانات 

العاملين    –الكلية   وبيانات    –أعداد 
البرامج الت تقدمها    –االقسام العلمية  

 )االكلية للمرحلتين الجامعية والعلي

    

الخاصة    .18 والقيم  والرسالة  الرؤية 
 بالكلية واألهداف االستراتيجية 

    

توافق الرؤية والرسالة والقيم الخاصة    .19
برؤية   االستراتيجية  واألهداف  بالكلية 
الجامعة   وأهداف  وقيم  ورسالة 

 االستراتيجية 

    

     منهجية إعداد الخطة   .20

     الفريق االدارى والتنفيذى للخطة   .21

     ومصادر جمع البيانات ادوات   .22

     SWOTالتحليل البيئي الرباعي    .23

     مصفوفة نقاط القوة والضعف  .24

شمولية مصفوفة نقاط القوة والضعف    .25
  -لجميع أنشطة الكلية )برامج تعليمية  

طالبية وأنشطة  وتعلم  بحث   – تعليم 
مجتمعية    –علم   تنمية    –مشاركة 

والبشرية   المادية  البنية    –الموارد 
والتطوير    –سية  األسا الجودة 

 )المستمر

    

الحالي    .26 الوضع  بين  الفجوة  تحلي 
 واألهداف اإلستراتيجية  

    

في    .27 الفجوة  لسد  الكلية      سياسات 

 لكلية لنموذج تقييم الخطة االستراتيجية 
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 المجاالت المختلفة 
تحديد األولويات في ضوء اإلمكانيات    .28

 المتاحة 

    

     تحديد مصادر حقيقة للتمويل    .29

التي    .30 والتحديات  الصعوبات  تحديد 
 ن ان تعيق تنفيذ الخطة يمك

    

الخطة    .31 لتحقيق  التنفيذية  الخطة 
متضمنة     –األهداف  (اإلستراتيجية 

اإلطار    –األنشطة   التنفيذ  مسئولية 
التمويل المطلوب ومصادره    –الزمن  

 )المخرجات ومؤشرات النجاح –

    

الخطة    .32 تنفيذ  ومتابعة  التقييم  آليات 
 واستمرارية العمل 

    

 
 
 

 ن: ............................................................... للتحسي  ت ومقترحا   إضافية مالحظات 
 ........................................................................................................................

..................................................... ...................................................................
 ........................................................................................................................

 ..................................................................... ............... 
 
 

 

 
 اعتماد لجنة التقييم 

 التوقيع  الصفة االسم ت
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
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   جامعة سبهاة بللكلي للخطة االستراتيجية الخطة التنفيذيةنموذج متابعة 

20الى ......../........./.......  20الل الفترة من ........./........../.......خالكلية:.........................................................  

 الهدف 
المخرجات  

دة المحد  

االنشطة 

 الرئيسية 

 مؤشرات نجاح 

)قابلة للقياس(    

مسئول 

 التنفيذ 

مسئول 

 المتابعة 

نسبة  

االنجاز  

المخطط 

% 

نسبة  

االنجاز  

المتحقق  

% 

مبررات عدم اإلنجاز 
الكامل للمخطط )إن 

 وجد( 
 وإجراءات التعويض
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