
 (االسرتاتيجية)اخلطة  واألهداف والغايات الرسالة: األول املعيار

 تكون وأن أولوياتها، حتدد أن وجيب ،اجلامعة أهداف مناسب وبشكل تام بوضوح اجلامعة رسالة حتدد أن جيب

 :التالية الفرعية املعايري خالل من ذلك حتقيق ويتم .اجلامعة داخل والعمل التخطيط توجيه يف مؤثرة الرسالة

 

 :اجلامعة رسالة مناسبة -1

 . السعودية العربية اململكة بيئة وهي فيها، اجلامعة تعمل اليت البيئة يف للجامعة مناسبة الرسالة تكون أن جيب

 :األسئلة املتوقعة ملعيار

 أو اللوائح، أو األنظمة حتددها أهداف أية ذلك )ويشمل اجلامعة تأسيس )وثيقة( قرار مع الرسالة تتوافق هل-1

 .املشابهة( الوثائق من ذلك غري أو األهلية، العالي التعليم مؤسسات حالة يف سسة املؤ اجلهة أهداف

 اجلامعة طبيعة مع تتناسب أن: املثال سبيل على ) منها يتوقع ما ومع ،اجلامعة طبيعة مع الرسالة تتناسب هل-2

 .هكذا( و...إقليمية منطقة يف للبنات كلية أو حبثية، جامعة أو احلجم، صغرية أهلية كلية كانت إذا فيما

 .اإلسالمية والقيم املعتقدات مع الرسالة تتوافق هل-3

 .اجلامعة ختدمها اليت اجملتمعات أو اجملتمع باحتياجات الرسالة ترتبط هل-4

 . السعودية العربية للمملكة واالقتصادية الثقافية املتطلبات مع الرسالة تتوافق هل-5

 تعمل اليت البيئة من املهمة اجلوانب على التعليق مع مناسبتها، مدى للمستفيدين يوضح بيان الرسالة يصحب هل-6

 دولية أو وطنية أو حملية بقضايا تتعلق قد واليت اجلامعة فيها

 

 :اجلامعة رسالة صياغة -2

 . اجلامعةب القرارات وصنع التخطيط توجيه يف مفيدًة الرسالة صياغة تكون أن جيب

 :األسئلة املتوقعة ملعيار

 من واالختيار القرار صنع عمليات توجيه يف مؤثرة تكون حبيث كاف بقدر حمددة الرسالة صياغة تكون هل-1

 .البديلة التخطيط إسرتاتيجيات بني

 .اجلامعة يف الرئيسة )املهام( األنشطة جبميع الرسالة صياغة ترتبط هل-2

 اجلامعة موارد حدود يف تطبيقها ميكن فعالة إسرتاتيجيات خالل من التحقيق ممكنة الرسالة تكون هل-3

 .توفريها املتوقع

 غايات حتقيق مرجعا لتقويم التقدم حنو تكون حبيث كاف بشكل واضحة الرسالة صياغة تكون هل-4

 وأهدافها اجلامعة

 

 

 



 :ومراجعتها الرسالة وضع - 3

  تـعتمد رمسيا وأن تراجع دوريا أن وجيب استشارية، عمليات خالل من اجلامعة رسالة صياغة توضع أن جيب

 :األسئلة املتوقعة ملعيار

 الذي اجملتمع ويف ذاتها، اجلامعة يف األساسيني العالقة( )ذوي املستفيدين مع بالتشاور الرسالة ُتحدد هل-1

 .منهم وبدعم ختدمه،

 . اجلامعة رمسيا من قبل جملس اجلامعة رسالة اعتماد يتم هل-2

 الظروف ضوء يف –األمر يقتضي حسبما – تعديلها أو اعتمادها تأكيد ويتم للرسالة الدورية املراجعة تتم هل-3

 .املتغرية

 عليها تطرأ تغريات أية إعالن ويتم ،اجلامعة برسالة املستفيدين تعريف يتم هل-4

 

 :الرسالة استخدام -4

 يف الرئيسة املتعلقة  بالسياسات القرارات واختاذ للتخطيط - منتظمة بصورة - الرسالة استخدام يتم أن جيب

 .اجلامعة

 :األسئلة املتوقعة ملعيار

 .للجامعة سرتاتيجياإل للتخطيط أساسا الرسالة تستخدم هل-1

، وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان إملام  اجلامعةواسعا يف مجيع وحدات  ناإعال معلنة الرسالة تكون هل-2

 .هلا ودعمهم وتأييدهم بالرسالة والطلبة واملوظفني التدريسهيئة 

لتوزيع املوارد واختاذ القرارات املتعلقة بالربامج أو املشاريع أو  موجها بصفتها بانتظام الرسالة ُتستخدم هل-3

 اجلامعةالسياسات املهمة ب

 

 :واألهداف والغايات الرسالة بني العالقة -5

وللوحدات  اجلامعةأساسا لوضع الغايات واألهداف الرأمية لتطوير  تكون حبيث اجلامعة رسالة تستخدم أن جيب

 مية فيهايالتنظ

 :األسئلة املتوقعة ملعيار

 مع التنظيمية ووحداتها وبراجمها اجلامعة لتطوير ترمي اليت املدى والطويلة املتوسطة الغايات تتوافق هل-1

 .وتدعمها الرسالة،

 تتوافق أساليب وفق وصنع القرار التخطيط عمليات يف استخدامها من ميكن بوضوح الغايات صياغة تتم هل-2

 .الرسالة مع

 مناسبتها استمرار لضمان املتغرية  الظروف ضوء يف دورية مراجعًة للجامعة التطويرية الغايات مراجعة تتم هل-3

 .هلا ودعمها للرسالة



 وحدات ختص اليت وأللنشطة عام بشكل املؤسسية للمبادرات وضعت اليت احملددة األهداف تتوافق هل-4

 .منها واملشتقة الرئيسة التطويرية وغاياتها الرسالة مع فيها تنظيمية

 حتقيق مدى على للحكم يستخدم للقياس، قابل أداء، مؤشر بوضوح حيدد بيان الرئيسة األهداف يصحب هل-5

 .هدف كل

 

 

 :األداء ومؤشرات األدلة

 نفسها، صييغة الرسالة فحص خالل من -املعيار هذا يف - اجلامعة رسالة جودة على األدلة على احلصول ميكن

إىل  إضافة عليها، أجريت تعديالت أية وفحص وصياغتها، الرسالة اقرتاح عملية ُتوِثق اليت األوراق نسخ وفحص

 معرفتهم مدى على للتعرف العمل؛ وأرباب واخلرجيني، والطلبة، التدريس واملوظفني،املقابالت مع أعضاء هيئة 

 وتتضمن. أساسَا الختاذ القرارات الرسالة استخدام مدى لتقويم ؛ أية تقارير آخرى  يف والنظر هلا، ودعمهم بالرسالة

 مدى من للتحقيق الرأي؛ استطالعات أسئلة عن اإلجابات تقويم السياق هذا يف استخدامها ميكن اليت املؤشرات

 أحد بصفتها الرسالة على اعتمدت اليت بالسياسات املتعلقة القرارات نسبة أو هلا، ودعمهم بالرسالة املعنيني معرفة

 .القرار صنع يف املستخدمة احملكات


