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 المقدمة
 

اتيجية بتحديد   هذا الدليل االرشادي لمساعدة كليات ومراكز الجامعة ألعداد الخطة االستر
َ
عد
ُ
أ

ض اتباعها   بآلية توفر العديد  خطوات يفتر
ً
 حتر يكون محكوما

ً
 علميا

ً
 العتماد أنموذج مقبوال

ً
ن موصوال

سال بمفر   عن االرتجال او االستر
ً
ي اتخاذ القرارات بعيدا

 
 ف
ً
ا   دات أو المعطيات الالزمة لمعلومات تفيد كثتر

 .  د كلمات لغوية ال تخدم الغرض المنشو 

اتيجية ونظام التخطقسم هذا الدليل اىل جزئير  االول كرس للتعريف و  يط ابراز أهمية االدارة االستر

ي الجامعة المكلفير  بإعداد الخطة وتأكيد دورهم الفاعل ومساهمتهم المثمر   منتست 
ي لتحفتر  اتيج  ة االستر

ي تطوير فعاليات وأنشطة الجامعة. 
 
 ف

ي الضوء عىل مكونات االنموذج ومتطلبات االيفاء بمضا
ترابطها ها وآلية نيموسلط الجزء الثان 

ي اطار من العمل المتناسق والموحد عىل 
 
وعملها بحلقات متصلة الواحدة منها تكمل االخرى ،وهكذا ف

 عدة مستويات وبقيادة رئاسة الجامعة وعمادات الكليات ومدراء المراكز واألقسام والوحدات المختلفة. 

اتيجية لجامعتنا .   لتسهيل او تبسيط مستلزمات انجاز الخطة االستر
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اتيجية -الجزء االول :   Strategic Management      االدارة االستر

 

 
ا
اتيجية  -:  أول ي لعملية االدارة االستر

 التطور التاريخ 

ي ظلها يتم التأكيد عىل تقل"  Budgets" التخطيط بدأ باالعتماد عىل نظام الموازنات  ان -1
 
يل وف

ي 
اض ان الماض  ي تاري    خ الجامعة االنحرافات أو ضبطها . عىل افتر

 
يعيد نفسه وان ما حدث ف

ي التنبؤ باألحداث واالتجاهات المستقبلية . )استخدام مصطلح الموازنة( كوسيلة 
 
يساعد ف

 للتخطيط . 

  Long Range planningمرحلة استخدام اصطالح " التخطيط طويل األجل  -2

ي يرجع استخدام هذا المفهوم اىل بداية الخمسينيات 
باستخدام اسلوب  ،من القرن الماض 

 
ً
ات سوف تستمر  السلسلة الزمنية ،استنادا ي وما بها من تغتر

اض بأن اتجاهات الماض   عىل االفتر
ي الحدوث

 
 . ف

ي واجهت نظام التخطيط طويل األجل جاءت مرحلة  -3
وعىل ضوء العقبات والمشكالت التر

ي     اتيج    " Strategic Planning" التخطيط االستر
ات يجب ان تحدث  اذ  تب عليها من تغتر ات البيئية وما يتر ي بالتغتر اتيج  يهتم  التخطيط االستر

ات  اض االساسي وفق هذا النهج هو أن تفستر اتيجية للجامعة واالفتر ي القدرة والمهام االستر
 
ف

ة عن ذلك   ،ولكنها ليست كافية ،حيث الخروج المحتمل بدرجة كبتر
ً
ورية جدا ي ض 

الماض 
ي نتيج

ي بيئة الالماض 
 
ي العناض والظروف المحيطة ف

 
،وهذا يتطلب اجراء  جامعةة للتغيتر ف

اتيجية المطلوبة .   التعديالت االستر

 
 

اتيجية         Strategic Managementاالدارة االستر
 

اض جوهري وهو أن دورة التخطيط طويل األجل غتر           اتيجية عىل افتر يقوم مفهوم االدارة االستر
ي بيئة الجامعة المعاضة وما يرتبط بها من المفاجآت 

 
كافية للتعامل مع معدالت التغتر العالية ف

اتيجية والتهديدات الرسيعة ،والفرص المتالحقة ،ومن ثم فان القرارات اال  اتيجية البد وأناالستر  ستر
ي .  اتيج   تتعدى خارج حدود دورة التخطيط باستنادها عىل منهج التفكتر االستر

 

اتيجية لكونها أشمل وأكتر حداث ي مفاهيم االدارة االستر
كتر  اآلن يعتمد نهج تبت 

ن ة ولكوعليه فان التر

ي  اتيج  اتيجية او االكثتر يستخدم التخطيط االستر كز عىل لعكس . ولذا فاننا ست  لالشارة اىل االدارة االستر

 
ُ
ي ثم نعود مرة أ اتيج  اتيجية. التخطيط االستر  خرى لالدارة االستر
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 : 
ً
ي        التخ -ثانيا اتيخ   Strategic planningطيط االستر

 
ي الجامعة      

 
 ان المقصود بالتخطيط التقليدي هو محاولة التنبؤ باالتجاهات المستقبلية المؤثرة ف

يمكن عمله قبل أن يحدث ذلك المستقبل ؟ فهو اتخاذ قرارات مسبقة قبل الحاجة ،وتحديد ما الذي 
 . 
ً
 اليها فعال

 

ي المستقبل وتحقيق هذا 
 
ي فهو عبارة عن التبرص بالشكل المثاىلي للجامعة ف اتيج  اما التخطيط االستر

ي اذن هو :  اتيج   الشكل. فالتخطيط االستر
 

 كشف حجب المستقبل الخاص بشكل الجامعة .  -1
ي المستقبل .  -2

 
 التبرص بمالمح الجامعة ف

ي المستقبل.  -3
 
 تصور توجهات ومسار الجامعة ف

4-  .
ً
 رؤية ورسالة وأهداف الجامعة مستقبال

 
 : 
ً
ي  -ثالثا اتيخ   مالمح التخطيط االستر

 

 يمكن القول انه يتضمن       
ً
ي البداية ولكن عموما

 
ي غامضة ف اتيج  قد تبدو مالمح التخطيط االستر

 -السمات التالية : 
 هو نظام متكامل يتم بشكل متعمد وبخطوات متعارف عليها .  -1
ي المستقبل ويتضمن ذلك تحديد رسالة الجامعة  -2

 
هو نظام لتحديد مسار الجامعة )هنا( ف

 الالزمة لتحقيق ذلك والجهود الموجه نحو تخصيص الموارد .  وأهدافها والترصفات
ي المستقبل وتحديد مجال االعمال و  -3

 
هو نظام يتم من خالله تحديد مجاالت تمتر  الجامعة ف

 . 
ً
 االنشطة مستقبال

ي  -4
 
ي أداء الجامعة وللتهديدات والفرص الموجودة ف

 
هو رد فعل لكل من نقاط القوة والضعف ف

ي المستقبل. البيئة وذلك لتطوير م
 
 جاالت التميتر  والتنافس المتاحة امام الجامعة ف

هو اسلوب علمي عىل مستوى مجلس الجامعة واالدارة التنفيذية فيها وبشكل يحدد ويمتر   -5
ي الجامعة. 

 
 مساهمة كل مستوى ووظيفة ف

 
ورة ي ض  اتيخ   : التخطيط االستر

ً
 رابعا

 

ي األداء وهذا ما      
 
 ألنه يؤدي اىل الكفاءة ف

ً
، نظرا

ً
ورة وليس ترفا ي ض  اتيج  تجمع  يعد التخطيط االستر

رات استخدام  ي وفيما يىلي بعض مت  اتيج  ي تستخدم التخطيط االستر
علية كل المنظمات العالمية التر

ي  اتيج   : التخطيط االستر
 يزود الجامعة بمرشد حول ما الذي تسىع لتحقيقه؟ -1
ي الجامعة ككل. يزود  -2

 
 المسؤولير  بأسلوب ومالمح للتفكتر ف

ي البيئة المحيطة بها وكيفية التأقلم معها.  -3
 
ات ف  يساعد الجامعة عىل توقع التغتر

 . يساعد الجامعة عىل تخصيص )أي توزي    ع( الموارد المتاحة وتحديد طرق استخدامها  -4
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 والفرص المحيطة.  د وعي وحساسية اإلدارة الجامعية لرياح التغيتر والتهديداتزيي   -5
ي  -6

 
ي تقدمها اإلدارة الجامعية.  اعداد يقدم المنطق السليم ف

 الموازنات التر
ي الجهود التخطيطية عت  المستويات اإلدارية المختلفة.  -7

 
 ينظم التسلسل ف

ي اإلدارة الجامعية خالقير  ومبتكرين ومبادرين بصنع االحداث ال متلقير   -8
 
يجعل من العاملير  ف

 لها. 
 

 : 
ً
اتيجية :  -خامسا  -االدارة االستر

اتيجية  ي : وبعد هذا االستعراض نرجع مرة اخرى اىل التعريف باالدارة االستر
 عىل النحو اآلنر

 

 

اتيجية بأنها فن وعلم تشكيل وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية  -1 يمكن تعريف االدارة االستر
ي تمكن الجامعة من تحقيق اهدافها . 

 المتداخلة التر
ي تتخذها األنشطة والخط -2

ي تقرها الجامعة عىل المدى البعيد أو القرارات االدارية التر
ط التر

ي المجتمع . 
 
 الجامعة لضمان بقائها وتفوقها ف

ي صياغة وإعداد وتنفيذ الخطط لتحقيق  -3
 
ي تساهم ف

مجموعة من القرارات والترصفات التر
 أهداف الجامعة . 

بأنها بمثابة تحديد المسار المستقبىلي للنواة  Strickland and Tompsonعرفها كل من  -4
ي المناس اتيج  ي اآلجل الطويل ثم اختيار االسلوب االستر

 
ب )الجامعة( من حيث غاياتها واهدافها ف

ات الداخلية والخارجية ثم متابعة تنفيذ تلك  ي ضوء المتغتر
 
لتحقيق تلك األهداف والغايات ف

اتيجية ومتابعتها وتقييم مستوى تنفي  ذها . االستر
ها بأنها ))صياغة رسالة المنظمة )الجامعة( وغاياتها وأهدافها وسياساتها وبرامج  Ansoffوعرفها -5

اتيجية حققت األهداف ي تحتاجها للتأكد من ان االستر
اتيجية من أجل تحقيقها والطرق التر  االستر

 . التنظيمية((
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ي : العناض الرئيسية ألنموذج االدارة 
 
اتيجيةالجزء الثان  االستر

 

اتيجية       ي اطار علمي محكم تعتمد أنموذج االدارة االستر
 
اتيجية لجامعتنا ف  إلنجاز الخطة االستر

كون بمكوناتِه لزيادة فهمنا لها والتعامل عند صياغتها او وضعها بوعي ألبعادها واستيفاء متطلباتها لت
 لتحقيق أهداف الجامعة وكل ةمقبول

ً
ياتها ومراكزها برؤية مستقبلية تستخدم ويمكن اعتمادها وصوال

ات وقراءة  اف المتغتر ات تستطيع استرسر ات والتوصية بالتكيف معها واتخاذ الأدوات وتقنيات وخت  تأثتر
ي الجامعة وترصير  

 
ما يلزم الستغالل الفرص ومواجهة التهديدات بتوظيف نقاط القوة الموجودة ف

ي منها وكما مو 
ي تعان 

 ( . 2( و)1ضح الشكلير  )وتقوية نقاط الضعف التر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقييم

 والرقابة

 تحليل 

 البيئة

 صياغة

اتيجية  االستر

 تنفيذ

اتيجية  االستر

 ( العناصر الرئيسية لعملية االدارة االستراتيجية1شكل رقم )
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 : 
ا
ي :  -أول

 -التحليل البيئ 
 

 تقوم االدارة الجامعية بمراجعة وتحليل البيئة الخارجية الستكشاف الفرص والتهديدات ،كما تقوم
ي 
 
 بمراجعة وتحليل البيئة الداخلية للتعرف عىل نواحي القوة والضعف ويشار اىل العوامل ذات األهمية ف

اتيجية تحديد مستقبل الجامعة او الكلية والمراكز بالعوامل االس  ي  Strategic Factorsتر
تم والتر

وبعد تحديد هذِه العوامل فأن اإلدارة الجامعية تقوم بتقييم  SWOTتضمينها فيما يعرف بتحليل 
 لصياغة رؤية ورسالة الجامعة او الكلية والمركز. 

ً
اتيجية تمهيدا  العوامل االستر

ي تحديد 
 
اتيجية ،انما تكمن ف ي صياغة االستر

 
ي ضوئها تح ان الخطوة االوىل ف

 
ي ف

دد الرؤية والرسالة والتر
اتيجيات والسياسات اتيجيات والسياسات، االهداف واالستر امج  ذ تنف هذِه االستر من خالل الت 

 والموازنات واالجراءات. 
ي النهاية 

 
ي احكام الرقابة واعادة االتزان و  يجريوف

 
ي تفيد ف

جاع المعلومات التر ة الفاعليتقييم االداء واستر
 لألنشطة. 

 
 تحليل البيئة الخارجية -1

 

ات  تقع او العوامل وفيها الفرص والتهديدات وهذِه العوامل تتكون البيئة الخارجية من المتغتر
. وتنطوي البيئة الخارجية بدورها عىل جزأين او مستويير  هما :  ي المدى القصتر

 
 خارج سيطرة االدارة ف

  . الكليةاو البيئة العامة و بيئة المهام
ي تؤثر او تتأثر بعمليات وأنشطة الجامعة بيئة المهام وتشمل 

تلك العناض او المجموعات التر
 .  بشكل مباشر

ي عمليات وانشطة ا البيئة الكلية العامةاما  
 
ي ال تؤثر ف

ات التر لجامعة فتشمل تلك القوى او المتغتر
ي القرارات طويلة األجل. 

 
ي االجل القصتر ، ولكنها تؤثر ف

 
 بشكل مباشر ف

 
يعية ...اومن  ات القوى االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية والترسر  . لخأمثلة هذِه المتغتر

 
 تحليل البيئة الداخلية -2
  

ي تقع داخل الجامعة او الكلية والمركز وتعد مصدر         
ات التر  لقوتها تتكون البيئة الداخلية من المتغتر

ً
ا

ات االطار العام ال ة لسيطرة االدارة الجامعية .وتشكل هذِه المتغتر ذي أو ضعفها. كما تخضع بدرجة كبتر
ات البيئة الداخلية  يةيتم فيه أداء االنشطة المختلفة ، ومن أمثلة متغتر   الموارد البرسر

ً
كون فقد ت مثال
 مصدر قوة او نقطة ضعف واالدارة الجامعية وفلسفتها قد تكون مصدر قوة او نقطة ضعف. 

 

ي وامكن تقسيمه اىل تحليل للبيئة الخارجية ويقصد بها     
مما تقدم عرفنا ماذا يقصد بالتحليل البيت 

ها مباشر او غتر مباشر  ات او عوامل غتر مسيطر عليها  ما يحيط بالجامعة وقد يكون تأثتر وفيها متغتر
والبد للجامعة ان تتكيف معها وهذِه البيئة تعطي الفرص وهي حاالت ايجابية او التهديدات وهي تمثل 
 كمعوق او معرقل لوصول الجامعة ألهدافها. اما البيئة الداخلية فيقصد بها ما 

ً
جوانب ممكن ان تؤثر سلبا
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والمركز من نقاط قوة يمكن توجيهها نحو الفرص او نقاط ضعف البد من تتمتر  به الجامعة او الكلية 
ي عملها وانشطتها. 

 
 تقويتها ألنها تمثل نقاط رخوة تعيق الجامعة ف

 
 
 
 

 الفرص و التهديدات ونقاط القوة والضع          
ً
ي لكليتك او المركز محددا

 ف . قم بالتحليل البيت 
 
 

 التهديدات الفرص ت
1   
2   
3   

 
 نقاط الضعف نقاط القوة ت
1   
2   
3   

 

 
 
ً
اتيجية:  -: ثانيا  -صياغة االستر
 

ي ض       
 
وء يقصد بها اعداد خطط طويلة االجل لتحقيق اإلدارة الفعالة للفرص والتهديدات البيئية ف

 ما تمتلكه الجامعة او الكلية والمركز من نواحي القوة والضعف. 
اتيجية: و         صياغة الرؤية والرسالة لتحديد االهداف ووضع تشمل عملية صياغة االستر

 : ي
اتيجيات والسياسات. ويمكن بيانها بإيجاز عىل النحو االنر    -االستر

 
 

 Vision  -: الرؤية  -1

، وهي ت ي
ملير  ور مستقبىلي لإلدارة الجامعية وللعاصهي فكرة عامة مجردة قريبة من الحلم اإلنسان 

ي إ
 عشفيها، وتتضمن أكتر المعان 

ً
ي المستقبلشكل الجامعة او الكلية او المر  . بمعت  هي تصور اعا

 
ل كما كز ف

 القائمير  عىل اإلدارة والعاملير  فيها والمستفيدين من خدماتها.  صورهي
 
ً
  تعد الرؤية من الناحية الفنية مكونا

ً
اضيا ي افتر

 
ة وهو ف الوقت ، ال يمكن ان يالحظ بصورة مباشر

وتعطي روح  نفسه يحمل معت  يتجاوز الوصف المنفرد البسيط. ان الرؤية تخلق الشعور باألجماع

. وتتسم  التماسك للنشاطات المتنوعة، لذلك يصبح العمل جزءا من السىعي وراء تحقيق غرض أكت 

سؤال  

 واجبو 
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ات صياغة ي يتسم الرؤية بالحماس والجاذبية والمثالية والشاعرية، بينما نرى ان التخطيط االستر يج 

كتر  عىل أمور واقعية للتنفيذ. 
 بالمنطقية والعقالنية والتر

 

 

   

            راجع رؤية الكلية والمركز واعد رؤية بالتعاون مع العمادة او إدارة المركز باالتفاق                 

 .مع رؤية الجامعة          

 

 Mission -الرسالة:  -2

و المركز او المهمة الجوهرية لها، الغرض األساسي الذي وجدت من أجله الجامعة او الكلية  هي 

ر وجودها واستمرارها، وهي توصيف أكتر تفصيال ألنشطة ومصالح الجامعة وقيمها األساسية.   مت 

اتيجية المطلوب تحققيها، ي ضوء رسالة الجامعة او الكلية والمركز يتم تحديد األهداف االستر
 
 وتتمتر   وف

ة او تجري عليها تعديالت، ولكن ممكن  ي تكون متغتر
ي عىل خالف األهداف التر الرسالة بالثبات النست 

ة الستمرارها.  ة لصالح الجامعة او ظهور تهديدات خطتر ي حالة ظهور فرص كبتر
 
 أيضا ان تتغتر الرسالة ف

 

الواضحة الفهم إضافة اىل البد ان تتسم الرسالة بالشموولية والعموم. وتتضمن الكلمات الدقيقة 

ورة نرسر  انها مكونة من فقرة واحدة تصف سبب كينونة الجامعة وماهي اهم اعمالها وانشطتها وض 

تلك  بانها ))الرسالة وايصالها اىل العاملير  من جهة والمتعاملير  معها من جهة أخرى. وتعرف الرسالة أيضا 

ها من ها عن غتر ي تمتر 
الجامعات المماثلة وعرفت كذلك بأنها صياغة  الخصائص الفريدة للجامعة والتر

 . ((لفضية تعكس التوجه /التوجهات األساسية للجامعة )الكلية او المركز( سواء كانت مكتوبة ام ضمنية

   

 :  تحاول الرسالة اإلجابة عىل األسئلة التالية
  

 لماذا اوجدت الجامعة )الكلية او المركز(؟ 

  الجامعة؟ما هو نوع النشاط الذي تمارسه 

 ماذا ستكون علية الجامعة؟ 

 من هم المستفيدون من الجامعة؟ 

 ماهي قيم الجامعة واسبقيتها؟ 

 كيف تؤدى اعمال الجامعة؟ 

 

سؤال  

 واجبو 

 



 

 
 

Republic Of Iraq 

Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 

University Of Basrah 

Department of Quality Assurance and 

Academic Performance 

 10الصفحة  

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة البرصة

 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي 

 

  -:  لبيان الرسالة وظائف أساسية منها 

  ي يستحق السىعي وراء تحقيقه  القصد منة تحفتر  العاملير  من خالل تزويدهم بهدف خارح 

  ك بالغرض اىل االفراد العاملير  أي يوفر الشعور باالنتماء انه يمكن ان يوفر الشعور  . المشتر

  ي تعدها اإلدارة عىل انها تشكل اقىص الفرص
يمنح الشعور باالتجاه من خالل التقنيات التر

 القائمة 

  .اتيجيات والسياسات الالزمة  يحدد األهداف واالستر
 

يسية عىل غ أهدافها الرئغاياتها األساسية وتصا  وبناء عىل رسالة الجامعة )الكلية او المركز( تحدد        

ي والرسالة  هوعلي . الصعدةمختلف ا اتيج  ؤيا نتاج الر هي فان الرؤية هي النتاج الملموس من التفكتر االستر

ي ضوئها يمكن القيا
 
ي ف

 (SWOT)انسجاما ونتاج تحليل ها بوضع ملما تتوقعه الجامعة للمستقبل والتر

 تمثل الرسالة الواضحة و 
ً
ي الجامعة من اجل ز  مرشدا موجها وحافزا

 
ة ، إضافمادة كفاءة أدائهيللعاملير  ف

 . الستخدامها كمعيار لتقييم األداء الكىلي للجامعة 

 

 

عة اعد رسالة الكلية او المركز بالتعاون مع العمادة واإلدارة عىل ان تتوافق مع رسالة الجام

ها بير   . وحدد مبادرات لنرسر  التدريسيير  والعاملير 

 

 Objectives  -االهداف:  -3

ي تسىع الجامعة )الكلية والمركز(اىل تحقيقها خالل
 تعرف االهداف عىل أنها النتائج المحددة التر

 وراء رسالتها االساسية .وهي النتائج المرغوبة من ممارسة االنشطة المخططة أو ات،مدة زمنية 
ً
باع سعيا

اتيجيات المطبقة .  ي صورة االستر
 
  وتحدد االهداف ما الذي يجب انجازه؟ ومتر ؟كما يجب التعبتر عنها ف

 كمية . 

اتيجية وتنفيذها . ويمكن أستخدام هذة  توفر االهداف الواضحة القاعدة االساسية لصياغة االستر

ي بوصلتك ومن ثم تستخدمه كوسيلة 
 
 للنجم الشماىلي .أذ انك تراه ف

االهداف كمثل أستخدام المالحير 

ي حالة الضياع أو التيهان. لال 
 
 ستدالل ف

ومفهومة ،يجب ان تتصف االهداف بمجموعة من الخصائص منها ان تكون كمية وقابلة للقياس 

ض أن تكون محبطة ولكن ،ومحفزة لقدرات العاملير  ،وممكنة التحقيق  ،ودقيقة ومرمية ، فهي تفتر

 طموحة تتطلب جهد لتحقيق االداء فوق االعتيادي . 

سؤال  

 واجبو 
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ي تحقيقه دون أن  الغاية بأن Goalsهداف عن الغايات وتختلف اال
 
هي عبارة عامة لما ترغب الجامعة ف

 
ً
.  يكون ذلك محددا

ً
ي أو أن يتم التعبتر عنه كميا

 بأطار زمت 

 

 

 ة. كز مع مراعاة توفر الخصائص وبانسجام مع أهداف الجامعصنع أهداف لكليتك أو المر                   

 

اتيجيات :  -4      Strategies االستر

اتيجوس" وهي فنون الحرب وإدار  اتيجية اىل الكلمة اليونانية "أستر ة يرجع الكتاب أصل كلمة االستر

ي 
 
ي فن وعلم توجيه القوى العسكرية .فعرفها قاموس أكسفورد بانها "الفن المستخدم ف

المعارك وتعت 

ي تعبئة وتحريك المعدات الحربية " بما يمكن من الس
 
يطرة عىل الموقف والعدد بصورة شاملة وعرفت ف

ا هذا السياق أيضا بأنها "علم أو فن الحرب أو وضع الخطط وادارة العمليات الحربية ". واليوم فأن هذ

ي توضع إلنجاز االهداف والرسالة باختيار البديل االفضل من 
المصطلح يستخدم ليصف الخطوات التر

اتيجية الجامعة )الكلية أو المركز(تتمثل بتحديد وتقييم البدبير  البدائل المتاحة .وعليه فأن  ي استر
 ائل التر

ي أنجاز أهدافها ورسالتها واختيار البديل الذي يمكن ان تسلكه أو تعتمده. 
 
 تستخدمها الجامعة ف

ي تحدد طبيعة جامعة ما واتجاهاتها وتمثل برنا
مج وعليه فأنها تمثل االطار المرشد لالختيارات التر

ي توجه نحو تحقيق هدف أو مجموعة من  ،عامل يحتوي عىل عدد من المسالك 
وكذلك الترصفات التر

 االهداف . 

 

 

اتيجيات                          الكلية أو المركز وضع بضوء االهداف عدد من حدد ماذا نقصد باستر

اتيجيات المناسبة؟  االستر

 

 

 

سؤال  

 واجبو 

 

سؤال  

 واجبو 
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   Policies    -السياسات:  -5

اتيجية وتمثل االطار أو المرشد العملية اتخاذ القرارات داخل الجامعة )الكلية أو  تستمد من االستر

اتيجية وعمليات التنفيذ لها . هذه السياسات تعد  هي ف، المركز( طار اأداة الربط بير  عملية تكوين االستر

 يجب االهتداء به من ا
ً
اتيجية .وتمثل الدارات واالفراد واالقسام عند سعيمرجعيا هم لتنفيذ االستر

ي تضعها ادارة الجامعة أو الكلية والمركز ل
ا كي تستهدي بهالسياسة مجموعة من المبادئ والمفاهيم التر

ي نشاطهم 
 
شد بها المدراء عندما يتخذون قراراتهم ف المستويات الوسط والدنيا عند وضع خططها ويستر

ي نطاقه جميع الترصفات 
 
ي ،التشغيىلي .فالسياسة هي االطار الدائم الذي تتم ف

 
ي فلكه النشاط ف

 
 ويدور ف

ي انسجام وتوافق وصوال إىل االهداف ا،جميع مستويات االدارة 
 
وط المطلوب ف لمنشودة .ومن أهم الرسر

ي السياسة . 
 
 توفرها ف

  . أن تكون مستوحاة من الهدف وتؤدي اىل تحقيقه عند تنفيذه 

  . ي حقل التنفيذ للتقسيمات واالفراد
 
 أن تكون مقنعة ف

  أو واقعية من حيث اخذها بنظر االعتبار الموارد المتاحة 
ً
 أن تكون ممكنة التطبيق عمليا

. والمتوقعة اعتياد
ً
 يا

  .ي المستقبل
 
 أن تتصف بالمرونة لمواجهة أحتماالت التعديل ف

  .ابط السياسات الفرعية مع بعضها للوصول اىل االهداف  ان تتر

 

                    

ي كليتك أو المركز بعد تحديد المقص                  
 
اتيجيات ف  ؟ود بها ضع عدد من السياسات لتنفيذ االستر

 

 :
ً
اتيجية : -ثالثا  -تنفيذ االستر

اتيجيات والسياسات موضع التنفيذ من خالل  ي بمقتضاها يتم وضع االستر
هي تلك العملية التر

ي الثقافة العامة أو 
 
ات ف امج والموازنات واالجراءات .هذة العملية قد تتضمن أحداث تغيتر  تنمية الت 

ي األدارات الوسط
 
اتيجية بواسطة المديرين ف  الهيكل أو نظام األدارة .يتم تنفيذ األستر

اتيجية عىل أتخاذ  افية ومتابعة االدارة العليا)العمادة(وتنطوي عملية تنفيذ االستر ت قرارا )االقسام(واالشر

 Operational planningيومية فيما يتعلق بتخصيص الموارد وهو ماقد يعت  عنه بالتخطيط التشغيىلي 

 

سؤال  

 واجبو 
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امج :  -1  programsالت 

نامج هو تحديد لألنشطة أو الخطوات المطلو  بة ألنجاز خطة واحدة أو محددة بعبارة أخرى هو الت 

ة من الفعاليات  اتيجية،خطة أحادية االستعمال تغطي مجموعة كبتر ، وهو أداة التوجه التنفيذي لألستر

ي : 
نامج عىل الوجه األنر  -والذي قد يتضمن أنجاز مهام محددة .وتتم صياغة الت 

  . تقسيم أنجاز الفعاليات اىل خطوات معنية 

  العالقات بير  الخطوات مع مالحظة التعاقب المطلوب فيها. دراسة 

  . ي كل خطوة
 
 تحديد وتخصيص الموارد المطلوبة ف

  . تقدير تواري    خ بدء واكمال كل خطوة 

  .تعيير  تواري    خ مستهدفة ألكمال كل خطوة 
 

 Budgets -الموازنات : -2

ي شكل نقدي أو ماىلي 
 
نامج ف وتستخدم كأداة ،الموازنة هي خطة مصاغة بشكل رقمي وهي ترجمة للت 

ي يتض      منها ك      ل برن      امج .تأخ      ذ الم      وارد او  . للتخط      يط والرقاب      ة 
اذ تظه      ر الكلف      ة التفص      يلية للعن      اض ال      تر

ي تسفر عنها اعم ال ،االستخدامات أو المدخالت والمخرجات 
الجامع ة ،خ الل مفصلة بحسب النتائج التر

جم اىل لغ  ة نقدي  ة مث     س  نة( والموازن   ات أن  واع منه  ا المادي  ة والبرسر  ية والمالي   ة ت  تر
ً
ل م  دة زمني  ة معين  ة)مثال

 االيرادات والنفقات . 

 

 proceduresاالجراءات :  -3

ي تصنف بشكل تفصيىلي كيفية تنفيذ مهمة أو 
هي نظام للخطوات المتتابعة أو االساليب التر

ي يجب القيام به لتنفيذ برامج النشاطات أو وظيف
ي العادة االنشطة التر

 
ة محددة .وتحدد االجراءات ف

الجامعة )الكلية أو المراكز (كما قد تحدد االشخاص الذين يجب االتصال بهم. وعليه فاالجراءات هي 

 
ً
ابطة ببعضها زمنيا  وهي الطرق التفصيلية المعتمدة للعمل الواجب تنفيذة، سلسلة من االعمال المتر

ي ،
ي كل مرحلة . ،جوهرها التسلسل أو التعاقب الزمت 

 
 وهي تحدد كيفية أنجاز العمل والمسؤول عنه ف
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 : 
ً
 Evaluation and control التقييم والرقابة :  -رابعا

ي ي         
ة االداء بمقتضاها متابعة أنشطة الجامعة )الكلية أو المركز (ونتائج ومقارن جريهي العملية التر

ات او معايتر معينةالمرغوب  ي جميع المستويات عىل من خالل اعتماد مؤشر
 
.ويعتمد المديرون ف

ي أتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة .وعىل الر 
 
غم المعلومات المستمدة من عملية المتابعة والرقابة ف

اتيجية ،اال  ي األدارة االستر
 
ن أن انها يمكمن ان عملية التقييم والرقابة تمثل العنرص الرئيسي األختر ف

ي العملية 
 
اتيجية السابقة ،ومن ثم التشجيع عىل أعادة النظر ف ي الخطط االستر

 
تظهرنقاط الضعف ف

 بأكملها مرة أخرى . 

 

 

حة كأنموذج واجراءات الزمة للتن                          فيذ ؟أعد برامج لكليتك )المركز(وموازنات مقتر

 

 

 

ي  ورقة بكل ماسبق عرضه كدليل أرشادي ألعداد التخطيأعد 
 
ي ف اتيج  ط االستر

اء والمختصير  أو بالرجوع لألدبيات المعنية كليتك)المركز(  وباألستعانة بالخت 

 بالموضوع. 

 

 

 

 

سؤال  

 واجبو 

 

 سؤال  

 


