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تقدمي:

إن الحمد هلل فبفضله وتوفيقه تتم النعم وتتحقق األمنيات والطموحات.

ولقــد كان فضــل هللا علينــا عظيمــا بــأن وفقنــا لالنتهــاء مــن إعــداد الخطــة الثالثــة لجامعــة املجمعــة، وهــي جامعــة لهــا علينــا الفضــل فــي 

توفيــر كافــة ســبل الدعــم واملســاندة خــالل كافــة مراحــل إعــداد هــذه الخطــة.

وتوضح هذه الوثيقة حجم الجهد املبذول خالل عام كامل، تعددت فيه اللقاءات واالجتماعات وورش العمل وفق نهج تشاركي لم 

 ومنسوبين ومجتمع محلي.
ً
 دور ذوي العالقة واملستفيدين من خدمات الجامعة، طالبا

ً
يغفل أبدا

 مــن مرحلــة مــا قبـــل التخطيــط، ثــم مرحلــة إعــداد 
ً
ولعــل دراســة مراحــل عمليــة التخطيــط تتطلــب تحليــل العمليــات التخطيطيــة بــدءا

 مرحلة التقويم. ويجب التأكيد على أن هذه املراحل ليست مستقلة بعضها عن 
ً
هيكل الخطة، فمرحلة تنفيذ الخطة ومتابعتها، وأخيرا

البعض اآلخر، ولكنها مراحل مترابطة ومتداخلة ومتسلســلة.

إن كافــة مراحــل إعــداد هــذه الخطــة ســارت وفــق منهجيــة علميــة ونمــوذج تخطيطــي واقعــي احتــاج إلــى جمــع وتحليــل كــم هائــل مــن 

 لتحديــد التوجــه االســتراتيجي وبنــاء ســيناريوهات املســتقبل 
ً
 هامــا

ً
البيانــات واملعلومــات كمــا أن املعلومــات املســتقبلية كانــت أساســا

املتضمنــة فــي األهــداف واملبــادرات.

 إن مالحــق الخطــة تعبــر عــن كــم املدخــالت التــي تــم االعتمــاد عليهــا، ومــن هــذا املنطلــق أوجــه كل الشــكر والتقديــر لفريــق العمــل 
ً
أخيــرا

ولكافــة مــن ســانده مــن قيــادات ومنســوبين وطــالب.

للجميع الدعاء بدوام التوفيق والسداد في التخطيط سواء كان للعمل أو الحياة.

رئيس لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثة 	

أ.د. محمد بن عثمان الركبان 	
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امللحق رقم 1
تقرير التحليل البييئ وتشخيص واقع الجامعة
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املقدمة: 
 للمنظمات التي تعمل على تقديم خدمات متميزة من حيث النوع والجودة، ذلك أن بقاء املنظمة 

ً
 رئيسا

ً
تعد عملية التطوير منهجا

دون حراك تطويري، ســيجعل مخرجاتها عاجزة عن مواكبة الواقع. 

 مــع هــذا التوجــه عملــت الجامعــة علــى التحديــث الــدوري لخططهــا االســتراتيجية حيــث انطلقــت مــن الخطــة االســتراتيجية 
ً
وتماشــيا

األولــى بعيــد تأســيس الجامعــة، ثــم عملــت علــى بنــاء خطتهــا االســتراتيجية الثانيــة والتــي أتــت فــي إطــار التطويــر للخطــة االســتراتيجية األولــى، 

 لخطتهــا االســتراتيجية الثانيــة. 
ً
واليــوم تعمــل الجامعــة علــى بنــاء الخطــة االســتراتيجية الثالثــة والتــي تعــد تطويــرا

وألن الخطــة االســتراتيجية الثالثــة تأمــل أن تكــون مــن أجــل جميــع املؤثريــن واملتأثريــن بخدمــات الجامعــة ســواء كانــوا مــن املجتمــع 

الداخلــي للجامعــة مــن قيــادات أو أعضــاء هيئــة التدريــس أو اإلدارييــن أو الفنييــن أو الطلبــة، أو ســواء كانــوا مــن املجتمــع الخارجــي للجامعــة 

واملتمثــل فــي املجتمــع املحلــي بمكوناتــه املختلفــة, أقــول مــن أجــل كل ذلــك كان ال بــد أن تنطلــق الخطــة مــن جميــع هــؤالء، ولــذا فقــد عملــت 

الجامعــة فــي طريقهــا لبنــاء الخطــة االســتراتيجية الثالثــة علــى إطــالق عــدد مــن ورش العمــل املوجهــة ملجتمــع الجامعــة الداخلــي والخارجــي 

بمكناتــه املختلفــة، حيــث خرجــت الجامعــة مــن هــذه الــورش بالعديــد مــن املدخــالت الهامــة التــي تأمــل أن تكــون أســاس فــي بنــاء الخطــة. 

 ألبــرز مــا توصلــت لــه هــذه الــورش مــن نتائــج، تحــت مســمى »نتائــج التحليــل البيئــي لواقــع الجامعــة« 
ً
 تنفيذيــا

ً
وفيمــا يلــي نقــدم ملخصــا

آمليــن أن تســهم هــذه النتائــج فــي تمكيــن الجامعــة مــن أن تســتفيد مــن كل آراء املؤثريــن واملتأثريــن بالجامعــة.
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Swot Analysis تحليل البيئة
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحليل االستراتيجي، يمكن تحديد أهم عناصر القوة والضعف بالبيئة الداخلية لجامعة املجمعة، 

 علــى وضعهــا 
ً
والتــي تؤثــر علــى أدائهــا املؤس�ســي العــام وتطورهــا املســتقبلي، باإلضافــة إلــى أفضــل الفــرص املتاحــة وأكثــر التحديــات تأثيــرا

املســتقبلي، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي الجــدول التالــي:

أهم متغريات البيئة الداخلية والخارجية للجامعة 

أهم عناصر الضعفأهم عناصر القوة

- تحقيق الجامعة لالعتماد املؤس�سي.

- تحقيق الجامعة لعدد من الجوائز الوطنية والدولية.

- استكمال العديد من املرافق الجامعية ومشاريع البنية التحتية

- اهتمام القيادات العليا ببناء السمعة املؤسسية املتميزة.

- تميز منظومة الخدمات اإللكترونية للطلبة واملنسوبين.

- توافر العديد من الكوادر املتميزة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين.

- إعداد كافة الوحدات ألدلة تنظيمية وإجرائية.

- تزايد االهتمام بتعزيز أخالقيات وقيم الوظيفة العامة.

- دعم العديد من املشاريع البحثية النوعية والتطبيقية.

- وجود شراكات متعددة مع الجامعة على املستوى الوطني والدولي.

- ضعف مواءمة مخرجات بعض البرامج ملتطلبات سوق العمل.

- عدم ربط بعض املبادرات واملشاريع باألولويات االستراتيجية.

- وجود بعض أنواع املقاومة للتغيير والتطوير.

- ضعف فعالية نظام اإلرشاد األكاديمي ومنظومة األنشطة الطالبية.

- حاجة عدد من الكليات واألقسام العلمية إلى إعادة هيكلة تنظيمية.

- ضعف الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس عن بعض الخدمات.

- ضعف أثر البحث العلمي على املجتمع املحلي وقضايا التنمية

- ضعف جاهزية بعض البرامج الستيفاء متطلبات االعتماد.

- تدني عناصر االستمرارية واالستدامة لبعض مبادرات خدمة املجتمع 

- ضعف كفاية بعض التجهيزات التعليمية والبحثية.
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أهم التحديات املؤثرةأهم الفرص املتاحة

- وجود رؤية اململكة 2030 كموجه لبرامج التطوير وخطط اإلصالح.

- دعم الدولة للتعليم الجامعي وتطويره.

- وجود عدد من الهيئات الداعمة للجودة واالعتماد.

- التوجه الوطني نحو اقتصاد املعرفة ودعم االبتكار.

- وجود استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

- عودة العديد من املبتعثين بعد االنتهاء من برامجهم.

- توافر الخطط التنموية كداعم لالستشراف وتوجيه خطط الجامعات.

- وجود العديد من املؤسسات الصناعية والقطاع الخاص في املجتمع.

- التوجه الوطني نحو دعم التمايز والتنوع في برامج الجامعات.

- وجود برامج لرأس املال البشري واالجتماعي وجودة الحياة في الرؤية.

- تأثير وسائل التواصل االجتماعي على منظومة القيم لدى الشباب.

- متطلبات الوفاء بتطلعات واحتياجات املجتمع املحلي والوطني.

- التنافس في استقطاب الكفاءات األكاديمية املتميزة.

- تغيير احتياجات ومتطلبات سوق العمل واالنتاج.

- التغير السريع في التخصصات العلمية واألكاديمية.

- مستوى التأهيل العلمي ملخرجات التعليم قبل الجامعي.

- الحاجة الستكمال البنية التحتية واملشاريع اإلنشائية.

- متطلبات تحقيق املواءمة مع توجهات رؤية اململكة 2030.

- حدة التنافس للترتيب والتصنيف الوطني والدولي للجامعات.

- تدني إسهام قطاع الصناعة واألعمال في تمويل البحث العلمي.
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: رؤية قيادات الجامعة
ً
أوال  
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يقصد بالقيادات في هذا التقرير القيادات العليا في الجامعة واملتمثلة في معالي مدير الجامعة، وأصحاب السعادة وكالء الجامعة، 

)وكيــل الجامعــة، ووكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، ووكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة، ووكيلــة الجامعــة لشــؤون 

الطالبــات(، وتعــد فئــة القيــادات فــي الجامعــة مــن أهــم املكونــات اإلداريــة فيهــا، وذلــك ملــا يكتنــزه هــذا املكــون مــن خبــرة كبيــرة واطــالع علــى 

دقائــق األمــور فــي الجامعــة، األمــر الــذي يســهم فــي أن يتمكــن قياديــو الجامعــة مــن تقديــم رؤيــة محــددة يتــم توظيفهــا لتكــون أحــد املدخــالت 

الهامــة لبنــاء الخطــة االســتراتيجية الثالثــة.

ومــن أهــم مميــزات فئــة القيــادات فــي الجامعــة أن هــذه الفئــة عاصــرت الخطــة االســتراتيجية األولــى والثانيــة فــي الجامعــة، ممــا أعطاهــا 

قــدرة علــى الحكــم علــى مــدى فعاليــة هاتيــن الخطتيــن، ومــا اكتنفهمــا مــن إيجابيــات وســلبيات، وهــذا بــال شــك يؤمــل منــه أن يصــب فــي 

صالح الخطة االستراتيجية الثالثة، بحيث تستطيع الجامعة االنطالق من آراء هذه الفئة في تعزيز الجوانب اإليجابية التي حصلت في 

الخطــط الســابقة والعمــل علــى تالفــي الجوانــب الســلبية التــي تحصلــت فــي هاتيــن الخطتيــن. 

كما تتميز هذه الفئة بأنها عاصرت مشروع الجامعة في الوصول إلى االعتماد األكاديمي الكامل، بدأ من خطة التقديم على االعتماد 

 بمشــروع االعتمــاد نفســه، ومــا تضمنــه مــن إجــراءات مختلفــة وانتهــاء بحصــول الجامعــة علــى 
ً
ومــا تالهــا مــن مشــاريع تطويريــة، مــرورا

االعتمــاد األكاديمــي املؤس�ســي، وهــذه ميــزة كبيــرة لــدى هــذه الفئــة حيــث أطلعهــا هــذا املشــروع علــى خفايــا واقــع الجامعــة مــن حيــث نقــاط 

القــوة والضعــف وخطــط التحســين. 

كل مــا ســبق جعــل هنــاك ضــرورة إلــى أن يتضمــن مشــروع بنــاء الخطــة االســتراتيجية الثالثــة االطــالع علــى آراء قيــادات الجامعــة التــي 

تصــف تاريــخ الجامعــة بمشــاريعها التطويريــة املختلفــة، وتصــف واقــع الجامعــة، وتقــدم رؤيــة للمقترحــات التطويريــة التــي تأمــل الخطــة 

االســتراتيجية الثالثــة أن تكــون مختلفــة مــن خــالل انطالقهــا مــن واقــع الجامعــة . 
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وقــد تضمنــت آراء القيــادات محــاور أساســية وهــي، محــور الحوكمــة، ومحــور التعليــم والتعلــم، ومحــور الدراســات العليــا والبحــث 

العلمــي، ومحــور، خدمــة املجتمــع، ومحــور املــوارد املاليــة، والخدمــات والتجهيــزات، حيــث تناولــت آراء القيــادات هــذه املحــاور مــن خــالل 

نقــاط القــوة، ونقــاط الضعــف، والتوجهــات املســتقبلية، 

وذلك على النحو التالي:  

رؤية القيادات 

ملخص ألبرز النقاط املثارة يف لقاء قيادات الجامعة )معايل املدير/ أصحاب السعادة الوكالء(

 محور الحوكمة

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1. اعتماد الخطط االستراتيجية في بناء ها على الكوادر من 
	أبناء الجامعة.

	2. مشاركة كافة جهات الجامعة في بناء وتنفيذ الخطة.
	3. تطوير األداء املؤس�سي واملنظومة اإلدارية.

	4. مرونة الهياكل التنظيمية.

	5. االلتزام بمبادئ الحوكمة .
	6. املشاركة الواسعة في اتخاذ القرارات .

	7. توفير قنوات تواصل موثوق بها مع املواطنين واملراجعين .
8. وضع سياسة واضحة لكل املوضوعات التي تحال إلى 

	مجلس الجامعة للبت فيها.

1. مراجعة الهيكل التنظيمي للتطوير وتحسين اإلمكانات 
وتقليل الفجوات والتغلب على الصعوبات ومسايرة 

	ديناميكية التغيرات .
2. الحاجة إلى مزيد من  نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي في 

	وحدات الجامعة املختلفة.
3. الحاجة إلى  متابعة الخطة االستراتيجية والربط بين 
أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة بخطة وأهداف 

	الجهات املتعددة في الجامعة.
	4. تأثير بعض القرارات السيادية على التخطيط.

5. تضخم الهياكل اإلدارية في بعض الكليات مقارنة 
	باالحتياجات وأعداد الطلبة.

6. الحاجة إلى تطوير أداء املوظفين واالرتقاء به.

1. تحكيم الخطة من جهات ذات اختصاص.
2. ربط املبادرات النوعية بميزانية محددة.

3. ترتيب املبادرات حسب األهمية والتكلفة.
4. إعادة النظر في األهداف التفصيلية للخطة حيث لوحظ 

وجود أهداف تفصيلية تصلح كهدف عام كالهدف التفصيلي 
األول من الهدف االستراتيجي األول.

5. تعزيز مستوى القيم في مجال سرية املعلومات 
6. الشفافية وإتاحة الفرصة لجميع املتقدمين للتقديم على 

الوظائف الشاغرة ؛ لتمكين صاحب الصالحية من اتخاذ 
القرار الصحيح .

7. أتمتة قياس مؤشرات األداء وجعلها أساس التخاذ القرار.
8. إشراك أصحاب املصلحة الداخلية والخارجية لتوجيه 

رؤية التغيير الخارجي.
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	9. نشر ثقافة التخطيط .

	10. وجود فريق إلدارة التغيير خاصة في النواحي املالية.

	11. قلة اإلشكاليات في مقاومة التغيير.

12. االستجابة السريعة من قبل الجامعة فيما يتعلق 

	بمبادرات التحول الوطني.

13. وجود هياكل تنظيمية فعالة في الوكاالت والعمادات 

	والكليات والبرامج.

	14. وجود مجلس استشاري طالبي .

	15. وجود نظام فعال للجودة .

16. تطبيق الخطة االستراتيجية من خالل الخطط 

التنفيذية للوكاالت والعمادات والكليات .

7. تأثير التغييرات الخارجية من )الوزارة(التي تطرأ على 
	التخطيط.

	8. قلة الكفاءات. 
9. في مجال تقنية املعلومات وتسرب املوجود منها لجهات 

	أخرى للحصول على امتيازات مالية.
	10. قلة املوظفين املهنيين.

11. وجود إشكالية في االرتباط التنظيمي لعمادة املوارد 
	البشرية والشؤون املالية واإلدارية ملكتب معالى املدير.
12. ضعف وصعوبة استقطاب أعضاء هيئة التدريس 

	املميزين.
13. عدم وجود توأمة أو شراكة مع جامعات عاملية يتم 

	استشارتها في بناء الخطة .
	14. قلة نسب التوظيف من املتخرجين من الجامعة.

	15. ضعف التواصل مع الخريجين.
16. زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس في تخصصات ليس 

	عليها إقبال طالبي.
17. قلة أعضاء هيئة التدريس من النساء في جميع 

	التخصصات.
	18. وجود ضعف في نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي.

19. عدم وضع الخطط التنفيذية بجميع مستوياتها 
من خالل تكامل هرمي يوحد األهداف ومؤشرات األداء 

	واملبادرات.
20. ضعف الدعم التقني فيما يتعلق باملبادرات املقدمة من 

	بعض جهات الجامعة. 
	21. ضعف لغة الحوار في بعض اللجان واملجالس 

22. عدم وضوح آلية التقييم لألداء الوظيفي ومعايير ترقية 
	املوظفين. 

23. بعض منسوبي الجامعة يجهل حقوقه وال يعرف كيف 
	يوصل صوته. 

24. قلة مشاركة األقسام العلمية والكلية في وضع امليزانيات 
الخاصة بها. 

9. إنشاء وحدة لقياس سمعة الجامعة.

10. مرونة الخطة كي تستوعب املعطيات.

11. الوصول بالسعودة في أعضاء هيئة التدريس إلى %85 .

12. استثمار أعضاء هيئة التدريس من ذوي األنصبة 

املنخفضة في خدمات إدارية وبحثية ومجتمعية 

13. زيادة التواصل مع الخريجين وجهات التوظيف .

14. زيادة نسبة التوطين في الجامعة من النساء .

15. توفيرقبول للمعيدات وإتاحة اإلشراف املشترك .

16. تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل من خالل تطوير 

الخطط الدراسية وزيادة النسب العملية في التخصص 

17. وضع آلية حاسوبية تضمن إنسيابية الخطط التنفيذية 

وتكاملها من خالل وضوح األهداف وقياس مؤشرات األداء

18. ان تحدد اإلدارات والعمادات والكليات امليزانيات 

الخاصة
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محور التعليم والتعلم

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1. ساهمت الخطة االستراتيجية في االرتقاء بقدرات ومهارات 
	الكوادر األكاديمية واإلدارية.

2. حصول  الجامعة على االعتماد املؤس�سي الكامل ملدة سبع 
	سنوات والعمل على تهيئة البرامج لالعتماد البرامجي.

3. املراجعة املستمرة للبرامج األكاديمية وللخطط الدراسية 
	كي تتسق مع تطلعات الدولة.

4. التخلص التدريجي من البرامج األكاديمية التي ثبت عدم 
	جدواها

5. تقليل معدالت القبول في بعض الكليات الستيعاب أعداد 
	الطالب خاصة بعد تقليص عدد البرامج.

	6. استحداث نظام التسريع للطالب.
	7. وجود وحدات للخريجين.

	8. افتتاح قسم قانون خاص بالنساء في املجمعة
	9. حصول الجامعة على االعتماد املؤس�سي

10. توقيع الجامعة اتفاقية مع املركز الوطني للتقويم 
	واالعتماد العتماد 10 برامج أكاديمية.

11. حصول 15 برنامج أكاديمي على االعتماد الدولي.

1. ضعف القدرات التنافسية للطلبة وفق متطلبات سوق 
	العمل ومجتمع املعرفة.

2. ضعف استقطاب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس 
	واملحافظة عليها.

	3. ضعف التطوير املنهي ألعضاء هيئة التدريس.
	4. ضعف اإلرشاد األكاديمي في الجامعة.

	5. ضعف تنويع مصادر التعلم وأساليب التقويم.
	6. قلة األنشطة الطالبية.

7. الضغط املجتمعي للتوسع في استيعاب الطلبة وخاصة 
	الطالبات

	8. قلة اهتمام أعضاء هيئة التدريس باألنشطة الطالبية .
	9. ضغف مخرجات التعلم في بعض التخصصات

10. عدم وجود اتفاقيات مع املؤسسات وسوق العمل لتوفير 
	فرص تدريبية للطالب 

	11. ضعف اإلنتاج البحثي الطالبي 
12. ضعف املهارات الشخصية ومهارات التفكير الناقد وحل 

	املشكالت لدى الطالب.
13. ضعف موائمة مخرجات التعلم والتدريب مع احتياجات 

	سوق العمل.
	14. ضعف البنية التعليمية املحفزة على االبداع واالبتكار.

	15. وجود فجوة بين الجامعة وجهات التدريب.
	16. ال يوجد نظام محدد لتقويم عضو هيئة التدريس.

17. عدم وجود أنظمة إلكترونية ضابطة متصلة بقطاعات 
خارج الجامعة لتعطي قراءات وتقارير للملتحقين بالدراسات 

العليا بالجامعات وخريجي الجامعة املوظفين بالقطاع 
الخاص والحكومي.

1. استمرار بناء الكفاءات الوطنية.
2. منافسة خريجي الجامعة مع أقرانهم في سوق )التنافسية 

املحلية( من خالل العناية باملهارات.
3. املحافظة على مكتسبات الجودة واالعتماد األكاديمي.

4. ترشيد القبول وعدم إيقاف البرامج األكاديمية.
5. التوجه نحوالتعليم اإللكتروني في التخصصات العلمية 

مثل املعامل االفتراضية.
6. تحديث الخطط الدراسية ملواجهة متطلبات العصر.

7. احتساب إحصائيات غياب الطالب بعد الفصل األول 
لتقليل الفجوة بين أعداد الطالب املسجلين واملتخرجين.

8. التوسع في املقررات اإللكترونية.
9. التوجه إلنشاء قسم علوم رياضية

10. عمل مذكرات تفاهم مع القطاع الحكومي والخاص 
لتوفير فرص تدريبية للطالب.

11. العمل على التركيز على القيمة البحثية والعلمية في 
مشاريع التخرج الطالبية.

12. زيادة فرص مشاركة الطالب في املؤتمرات واللقاءات 
الطالبية.

13. فتح برامج مسارات تخصصية جديدة مثل التخصصات 
الهندسة بفروعها والتخصصات اللغوية )اللغات األساسية 

في العالم( والتخصصات اإلدارية الدقيقة.
14. وضع آليات الستبقاء هيئة التدريس األكفاء.

15. استحداث أنظمة إلكترونية مرتبطة بهيئات التوظيف 
والدراسات العليا يتم من خاللها معرفة وقياس مؤشرات 

أداء مخرجات الجامعة.
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محور الدراسات العليا والبحث العلمي

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

	1. مناسبة أعداد املجالت والدوريات العلمية بالجامعة.
2. وجود لجنة متخصصة ملتابعة مالئمة تخصصات أعضاء 
هيئة التدريس باملقررات التي يدرسونها في برامج الدراسات 

	العليا.
	3. وجود برامج للدراسات العليا

4. امتالك الجامعة أدوات التوسع في برامج الدراسات العليا 
من خالل توافر الرغبة لدى الكليات واإلمكانات البشرية 

	واملادية للتنفيذ .
 للتوسع في برامج دعم 

ً
5. وجود خطة واضحة ومميزة حاليا

	البحث العلمي في الجامعة 
6. امتالك الجامعة لباحثين مميزين في مختلف التخصصات 

	وخاصة العلمية 
	7. وجود دعم من قيادة الجامعة ملحور البحث العلمي.

	8. وجود عدد من الكرا�سي البحثية.
9. وجود عدد من املجموعات البحثية من التخصصات في 

	الجامعة.
	10. وجود مكتبة مركزية.
	11. وجود مركز االبتكار.

	12. مبادرة النشر العلمي.
	13. وجود عدد من برامج الدراسات العليا املطروحة.

14. وجود جائزة التميز البحثي

1. ضعف االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار 
 ألولويات التنمية .

ً
	وفقا

	2. قلة مشاركات أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات الدولية. 
3. صعوبة إتاحة البيانات الخاصة بأغراض البحث العلمي 

	على املستوى الدولي.
4. قلة عدد البرامج في التخصصات الطبية والعلمية 

	والهندسية واملهنية
5. عدم وجود خطة طويلة املدى للتوسع في برامج الدراسات 

	العليا وفي برامج دعم البحث العلمي
6. عدم وجود مقرات ) خاصة ( ومستقلة ملراكز البحوث 

	العلمية في الجامعة .
7. ضعف البنود املالية في ميزانية الجامعة لدعم البحث 

	العلمي .
8. قلة عدد الكادر األكاديمي املهيء لتدريس طالب الدراسات 

	العليا )أستاذ مشارك – أستاذ(
9. استهداف الوقت املناسب للفئة املستهدفة للدراسات 

	العليا . 
10. عدم وجود برامج تدريبية موجهة للعضوات بدون 

	شبكات تفاعلية او بث.
11. ضعف التعاون املشترك بين أعضاء هيئة التدريس 
والطلبة في مجال البحث العلمي واملشروعات البحثية 

	املشتركة. 
	12. ضعف ثقافة االبتكار وريادة االعمال.

13. عدم إتاحة الفرصة للنساء للدخول املراكز البحثية/
	املعامل.

14. عدم توفر الدعم املادي لوحدات البحث العلمي/االبتكار 
داخل الكليات.

	1. التوسع في برامج الدراسات العليا املرتبطة بسوق العمل.
	2. الحضور العاملي في التصنيف الدولى. 

3. عدم التوسع في برامج الدراسات العليا لألقسام غير 
	املهيأة والتركيز على البرامج املميزة.

4. توفير الدعم الكبير للبحث العلمي مما ينعكس على 
	التصنيف الدولي.

5. تحفيز الكليات على دراسة واقتراح برامج دراسات عليا 
	)ماجستير( وإدخالها ضمن خططها التنفيذية السنوية

6. وضع مؤشر أداء يبين نسبة برامج الدراسات العليا في 
	الجامعة

7. عمل دراسة تبين فعالية البرامج الدراسية الحالية من 
خالل قياس مؤشرات نسب التوظيف  وقياس مخرجات 

التعلم ومعدالت النشر  العلمي والبحثي املتعلقة بالدراسات 
	العليا.

8. التوسع وتفعيل الشراكات مع الجامعات العاملية في 
	البرامج املشتركة في الدراسات العليا.

9.  عقد شراكات مع الجهات الداعمة للبحث العلمي في 
	القطاع الخاص.

	10. استقطاب الداعمين لبرامج البحث العلمي.
11. دمج التقنية في التعليم )استخدام تطبيقات التعليم 
اإللكتروني ( في برامج الدراسات العليا مما يعين على رفع 

الكفاءة وترشيد ااالنفاق ، كما يعين في استقطاب الكفاءات 

	العلمية خارج اململكة للتدريس عن بعد في هذه البرامج.
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محور خدمة املجتمع

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1. تعزيز املسؤولية والشراكة املجتمعية.

2. سمعة الجامعة املتميزة في أوساط الدوائر الحكومية.

3. توجيه الدراسات واألبحاث نحو خدمة املجتمع.

4. الربط بين نوعية األبحاث ومشاكل املجتمع املحلي .

5. تأهيل خريجين مدربين من خالل برامج الدراسات العليا 

بما يتناسب مع احتياجات املجتمع

6. استفادة بعض الجهات الحكومية باململكة من البرامج 

التقنية بالجامعة

7. وجود معهد امللك سلمان لالستشارات لتقديم خدمات 

للمجتمع.

8. وجود برامج تعليم املستمر تتوافق مع احتياجات املجتمع.

9. وجود شراكات مجتمعية مع املؤسسات الغير ربحية 

والقطاعين الحكومي والخاص.

10. انشاء مركز تأهيل واألطراف الصناعية واالهتمام 

بحسابات التواصل االجتماعي.

11. جائزة خدمة املجتمع لفئاتها وبرامج ذوي االحتياجات 

الخاصة ودعم الجنود في الحد الجنوبي وحمالت التبرع 

بالدم.

1. ضعف ثقافة العمل التطوعي لدى بعض الطلبة 

ومنسوبي الجامعة.

2. ضعف موائمة قضايا التنمية املستدامة في البرامج 

التعليمية واملشاريع البحثية.

3. البرامج ال تغطي جميع املناطق الجغرافية ويوجد قصور 

في االرشاد األكاديمي لبرامج التعليم املستمر.

4. عدم التوافق بين احتياج القطاع الصناعي ومخرجات 

التعليم بجامعة املجمعة وقصور في املواصالت وبعد 

املسافات.

5. ضعف الدافعية للمسؤولية االجتماعية والعمل 

التطوعي وعدم وجود تحفيز واضح للمبادرين وعدم وجود 

خطط للشركات.

6. عدم وجود مشاريع تنموية خاصة للجامعة وعدم وجود 

سياسة واضحة للتواصل واستخدام القنوات الرقمية 

للرصد.

7. ضعف مشاركة املعلومات وقلة الشفافية والتشدد في 

إجراءات وتسهيالت التطوع ملوظفات الجامعة والطالبات.

1. تعزيز الشراكة مع املصانع والقطاع الخاص.

2. االستمرار في بناء ثقة املجتمع بالجامعة.

3. الشراكة املجتمعية الفاعلة.

4. توحيد آليات التطوع .

5. االهتمام بإعالن مؤشرات األداء مثل

6. نسبة الطلبة املشاركين في أنشطة تطوعية لخدمة 

املجتمع. 

7. دمج قضايا التنمية في املقررات .

8. اعداد جلسات تفاعلية بين الجامعة والقطاع الصناعي 

وعمل زيارات تعريفية وانشاء موقع يخدم هذا الهدف.

9. انشاء منصة تطوعية لحفظ بينات املتطوعين وتسهيل 

التواصل مع املجاالت والجهات األخرى وعمل استطالع 

الحتياجات العمل.

10. عمل صفحة الكترونية تعرض الشراكات وشعاراتها 

وعقد لقاءات وبرامج إعالمية وتحسين املشاركة في قضايا 

املجتمع والحمالت الوطنية.

11. انشاء مركز لدعم املبادرات املجتمعية للمجتمع املحلي 

وانشاء منصة تطوع وإلزام الطالب بساعات عمل تطوعية 

ملتطلب التخرج.

12. توفير البنية األساسية للشراكات املجتمعية والتنوع في 

الشراكات.
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محور املوارد املالية والخدمات والتجهيزات

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1. تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءتها التشغيلية.
2. االهتمام باملوقع اإللكتروني لجهات الجامعة في تقديم 

املعلومات.
3. فاعلية منظومة األمن والسالمة.

4. استكمال املباني والتجهيزات واالنتهاء من املباني 
املستأجرة

5. توفيرالخدمات الطالبية اإللكترونية.
6. وجود بوابة إلكترونية لخدمة الخريجين

7. وجود معهد امللك سلمان لالستشارات كمورد مالي ذاتي 
للجامعة.

8. إتاحة تراخيص باسم الجامعة )بيت خبرة( لتقديم 
االستشارات والخبرات املدفوعة

9. وجود البرامج التعليمية املدفوعة
10. توفير خدمات نقل مجهزة للطالبات ومدعمة بنظام 

سالك.
11. توفر خدمات إلكترونية متطورة في مختلف مرافق 

الجامعة.

1. عدم الوضوح والشفافية في التخطيط املالي.
2. قلة مصادر تمويل البحث العلمي.

3. قلة تمويل اتفاقيات التعاون البحثي.
4. عدم وجود ميزانية للمشاركات البحثية مع الجامعات 

ومراكز البحوث على املستوى الوطني والعاملي .
5. ضعف التخطيط املالي للموازنة وترشيد اإلنفاق.

6. تطوير منظومة األمن اإللكتروني.
7. قلة املوارد املالية الذاتية.
8. تذبذب ميزانية الجامعة.

9. قلة تفعيل التجهيزات املعملية في بعض الكليات
10. قلة املرافق الداخلية  في بيئة الجامعة.

11. قلة املنشآت الرياضية بالجامعة.
12. قلة املوارد املالية للجامعة

13. قلة توفر مراكز للخدمات الطالبية بالكليات.
14. يوجد نقص في أجهزة املعامل الطبية.

15. ضعف تدر�سي لدى فنيين املعامل إن وجد.
16. عدم توفر صاالت طعام للطلبة واألعضاء.

17. قلة توفر كوادر نسائية في بعض عناصر الجامعة )األمن 
– التقنية – الصيانة(. 

18. ضعف خدمة األنترنت في املباني الحديثة.
19. ضعف اإلمكانات في الخدمات الطبية وعدم توفير 

خدمات طبية داخل كليات الطالبات

1. تنمية املوارد املالية الذاتية  للجامعة
2. الشفافية والوضوح في التخطيط املالي للجامعة.

3. االهتمام باملرافق والتجهيزات البحثية )زيادة تمويلها(.
4. تسويق املنتجات التقنية عن طريق معهد امللك سلمان.

5. تطوير البيئة الداخلية للجامعة.

6. إنشاء مشروع لإلسكان الطالبي.
7. إنشاء محطة وأسواق وحضانة ومنتزه بري.

8. االستغالل األمثل للموظفين اإلداريين.
9. تطوير منظومة األمن إلى األمن اإللكتروني.

10. التوسع في تقديم الخدمات واالستشارات املدفوعة.
11. التوسع في توفير مراكز للخدمات الطالبية بالكليات.

12. التنسيق مع شركات االتصال لتطوير برامج البث في 
املبنى الجامعي الرئي�سي ) املجمعة – الزلفي(.
13. توفير و تطوير إمكانيات الخدمات الطبية.

14. طرح مواعيد عمل مسائية للكوادر الطبية في الخدمات 
الجامعية.

15. تدريب الكوادر بتشكيل لجان داخلية لألشراف على 
التجهيزات وصيانتها.

16. إنشاء معامل افتراضية جامعية.
17. إنشاء تجهيزات بحثية.

18. تفعيل دور املرأة في النقل الجامعي- استقطاب سائقات 
مؤهالت.

19. فتح مدرسة لتعليم السواقة للنساء.
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: رؤية العمداء ومدراء اإلدارات بالجامعة
ً
ثانيا
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تنطلــق الجامعــة فــي بنــاء خطتهــا الثالثــة مــن مســلمة أن الخطــط الناجحــة للمنظمــات هــي تلــك التــي تنبــع مــن واقــع ممارســات املنظمــة 

اليوميــة، وال شــك أن أصــدق مــن يعبــر عــن واقــع هــذه املمارســات هــي القيــادات التنفيذيــة فــي امليــدان، والتــي تتولــى إدارة جهــات املنظمــة 

املختلفــة. 

ومــن هــذا املنطلــق عملــت الجامعــة فــي بنــاء خطتهــا الثالثــة علــى إشــراك عمــداء الكليــات والعمــادات املســاندة، ومــدراء اإلدارات فــي 

الجامعــة فــي بنــاء هــذه الخطــة. 

وفــي هــذا اإلطــار قامــت لجنــة الخطــة االســتراتيجية وبالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للتخطيــط االســتراتيجي فــي تنفيــذ ورشــة عمــل موجهــة 

لهــذه الفئــات الثــالث، وذلــك بتاريــخ األحــد 26/ 6 / 1440هـــ حيــث حضــر هــذه الورشــة عمــداء الكليــات والعمــادات املســاندة وفــق آليــة 

توزيــع محــددة تضمــن االســتفادة مــن تنــوع الخبــرات. 

وتتميــز فئــات عمــداء الكليــات والعمــادات املســاندة ومــدراء اإلدارات بكونهــا تتولــى إدارة جهــات هــي أذرع الجامعــة فــي تنفيــذ أهدافهــا 

بشكل يومي، مما أعطاها قدرة على الحكم على مدى تحقق أهداف الجامعة في امليدان، و ما يتعلق بتنفيذ هذه األهداف من إيجابيات 

وســلبيات، وهــذا بــال شــك يؤمــل منــه أن يصــب فــي صالــح الخطــة االســتراتيجية الثالثــة، بحيــث تســتطيع الجامعــة انطــالق مــن آراء هــذه 

الفئــات فــي تعزيــز الجوانــب اإليجابيــة والعمــل علــى تالفــي الجوانــب الســلبية. 

وقــد قامــت هــذه الفئــات الثــالث، بمناقشــة محــاور، الحوكمــة، والتعليــم والتعلــم، والدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وخدمــة 

املجتمــع، واملــوارد املاليــة، والخدمــات والتجهيــزات، حيــث تناولــت آراء القيــادات هــذه املحــاور مــن خــالل نقــاط القــوة، ونقــاط الضعــف، 

والتوجهــات املســتقبلية، حيــث خرجــت الورشــة بعــد النقــاش الــذي تــم فيهــا بالعديــد مــن املخرجــات تتمثــل فــي امللخــص التالــي:  
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رؤية العمداء ومدراء االدارات

محور خدمة املجتمع

املقترحات والتوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1- وجود نظام فعال للحوكمة بالجامعة.

2- وجود إدارتي املراجعة الداخلية واملتابعة.

3- مساندة القيادات بالجامعة لعملية التطوير املستمر بما 

يتواكب مع التطورات الحديثة.

4- وجود برامج تدريبية تطويرية في الجامعة ألعضاء هيئة 

التدريس واإلداريين والطلبة.

5- املوقع اإللكتروني املتميز للجامعة.

6- وجود أنظمة الكترونية فعالة للجامعة.

7- وجود تحسن في نسبة تمثيل العنصر النسائى في املناصب 

القيادية حيث تم تعيين وكيلة للجامعة.

8- انخفاض نسبة املخالفات اإلدارية للموظفين. 

9- توفر أدلة تنظيمية وأدلة أسترشادية لجميع  وحدات 

الجامعة مما يساعد على العمل وفق إجراءات محددة 

وواضحة ويحقق متطلبات اآليزو9001.

1- ارتباط ميزانية الجامعة بجهات أخرى

2- ضعف التواصل بين األقسام النسائية والعمادة 

املختصة في مجال الخريجين واألنشطة الطالبية

3- قلة املوارد الذاتية للجامعة

4- عدم وجود جهة مستقلة الستطالع اآلراء بالجامعة

5- ضعف تفعيل مركز اإلحصاء

1- دمج او الغاء اإلدارات غير الفعاله.

2- مراجعة هيكلة الجامعة بما يتوافق مع تطلعاتها 

املستقبلية.

3- تنويع املوارد املالية لدعم ميزانية الجامعة )إستشارات 

– خدمات مجتمعية – شراكات مع مؤسسات قطاع خاص 

واعمال(.

4- العمل على توفير البيانات بشكل مؤس�سي مع ضرورة 

وجود كل مستويات البيانات التفصيلية.

5- مراجعة الهيكل التنظيمي للجامعة لتوحيد اإلشراف على 

عمليات التطوير املنهي لكل منسوبي الجامعة )قيادات – 

أعضاء هيئة تدريس – موظفين(.

6- تفعيل مركز اإلحصاء بالجامعة وتزويدها باملتخصصين 

للعمل على مراجعة كل إدوات القياس املستخدمة حاليا 

وتوفير البيانات اإلحصائية الالزمة.

7- زيادة تفعيل املؤشر الخاص بنسبة التمثيل النسائي في 

املناصب األكاديمية واإلدارية واللجان واملجالس.
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محور التعليم والتعلم

املقترحات والتوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1- تنوع خبرات أعضاء هيئة التدريس.

2- تنوع البرامج األكاديمية ومراجعتها باستمرار كي تتسق مع 

متطلبات سوق العمل.

3- االلتزام نحو تحقيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي في 

مختلف البرامج األكاديمية.

4- توفر 12 برنامج للدراسات العليا.

.
ً
 وخارجيا

ً
5- توفر منح للدراسات العليا داخليا

6- اتمتة نماذج املركز الوطني للتقويم واالعتماد.

7- تحقق معدل أعداد الطلبة إلى اعضاء هيئة التدريس في 

جميع التخصصات العلمية والتقنية واإلنسانية بمعدل 

جيد.

1- ضعف تنويع استراتيجيات التدريس وطرق التقويم.

2- قلة عدد أعضاء هيئة التدريس املتميزين الذين ينتمون أو 

تخرجوا في مؤسسات عريقة أو حصلوا على جوائز عاملية.

3- قلة أعداد الطالب املتخرجين من الجامعة مقارنة 

باملقبولين.

4- التغير التكنولوجي املتسارع مما يؤدى الى تغير احتياجات 

البرامج.

5- ضعف تفعيل التواصل مع الخريجين.

6- ضعف التواصل مع أرباب العمل.

7- ضعف تمثيل الطالب في اللجان واملجالس.

8- قلة الطالب األجانب في الجامعة.
9- الحاجة آللية أتمتة لقياس مخرجات التعلم على املستوى 

املؤس�سي.

10- قلة الدعم املادي لتطوير ومراجعة الخطط الدراسية.

11- كثرة التكليفات اإلدارية واألكاديمية للعنصر البشري 

دون مراعاة التخصص.

12- ضعف مشاركة الطالب في األنشطة الطالبية.

13- كفاءة التحدث باللغة اإلنجيزية خاصة لطالب البرامج 

العلمية والهندسة 

1- استشراف مستقبل سوق العمل لربط برامج ومخرجات 
التعليم بالتوقعات املستقبلية. 

2- إنشاء مركز للخريجين لتعزيز وتطوير الطالب في مراحل 
التخرج.

3- تعزيز التدريب في املقررات الدراسية ودعم التعاون مع 
الشركات والقطاعات األخرى لتدريب طالب الجامعة. 

4- التوسع في البرامج املهنية في الدراسات العليا. 
5- تطوير طرق التدريس لتتواكب مع األساليب الحديثة 

والتعلم النشط. 
6- تفعيل املقررات املفتوحة لتعزيز املشاركة املجتمعية 

للجامعة في نشر املعرفة. 
7- تبني برنامج وقفي لدعم املشاريع الصغيرة لخريجي 

الجامعة. 
8- تبني جدارات وظيفية ملوظفي الجامعة.

9- توفير ألية ذات مصداقية عالية لقياس نسب توظيف 
الخريجين ملا لها من أهمية في هيكلة البرامج التخصصات 

بالجامعة وفق الحاجيات الفعلية للمجتمع.
10- تفعيل إدارة الخرجين بالجامعة لضمان تواصل فعال 

مع كل خريجي الجامعة كما يتم اآلن تفعيل موقع الخريجين 
اإللكتروني. 

11- اإلستفادة من البرامج متابعة الخرجين املتوفرة باململكة 
)جدارة – نطاقات – تكامل(.

12- مراجعة األلية املتبعة حاليا في إدارة البرامج املتناظرة 
لضمان توحيد املخرجات التعليمية لهذه البرامج مع ضمان 

إتساق معايير التحصيل العلمي للطالب.
13- ضرورة تحفير الطالب على املشاركة في كل اإلستبنات 

لضمان نتائج ذات مصداقية عالية في مؤشرات الرضا.
14- العمل على إستقطاب أعضاء هيئة تدريس سعودين 

لتحسين قيمة املؤشر »معدل أعضاء هيئة التدريس 
املتعاقدين«

15- تفعيل مركز إلعداد القيادات اإلدارية واألكاديمية 
بمعهد امللك سلمان للدراسات والخدمات االستشارية. 

16- ضرورة إعداد برنامج تطوير مهارات املوظفين في 
االتصال الفعال واللغة اإلنجليزية لتمكينه من التفاعل مع 
كل منسوبي الجامعة وخاصة الغير ناطقين باللغة العربية.
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محور الدراسات العليا والبحث العلمي

املقترحات والتوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1- زيادة عدد األبحاث واملشاريع البحثية التي تخدم قضايا 

التنمية املستدامة للبيئة.

2- توافر األدلة التنظيمية واإلرشادية لقواعد وأخالقيات 

البحث العلمي ولوائحه.

3- ارتفاع نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن شفافية 

وعدالة ممارسات البحث العلمي.

.ISI 4- نشر علمي متميز في املجالت املصنفة ضمن قواعد

5- زيادة عدد املراكز البحثية الى 5 مراكز بزيادة عن 

املستهدف 3.

6- توزيع ميزانية البحث العلمي على جميع كليات الجامعة 

بما يتناسب واحتياجاتهم البحثية.

1- صعوبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات 

وامللتقيات العلمية.

2- ضعف التسويق لألبحاث العلمية واالبتكارات.

3- ضعف ارتباط رسائل الدراسات العليا ومشاريع التخرج 

بسوق العمل.

4- عدم وجود معامل بحثية خاصة باألقسام النسائية.

5- قلة أعداد الفنيين بالجامعة وعدم تفعيل وظيفة باحث.

6- ضعف امليزانية السنوية للبحث العلمي.

7- دم توفر مبنى للمراكز البحثية.

8- قلة دخل البحوث من مصادر خارجية بالنسبة لعدد 

أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله

1-   تسويق االبتكارات واألبحاث.

2- العمل على ايجاد مصادر تمويل خارجية لزيادة ميزانية 

الحث العلمي.

3- تخصيص ميزانية للمشاركة في املؤتمرات املحلية 

واالقليمية والدولية.

4- انشاء معامل مركزية للبحث العلمى وإتاحة استخدامها 

لألقسام النسوية.

5- تفعيل املجموعات البحثية وبمشاركات طالبية.

6- أضافة عدد من املؤشرات التفصيلية:

7- نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس )حضور( في 

املؤتمرات العلمية والندوات املحلية والدولية.

8- نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على ترقية 

علمية خالل العام.

9- عدد املجالت والحوليات الصادرة عن الجامعة.
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محور خدمة املجتمع

املقترحات والتوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1. وجود برامج توأمة واتفاقيات شراكة وتعاون بين 

الجامعة ومؤسسات املجتمع. 

2. وجود برامج  للتعليم املستمر.

3. تفعيل وحدات الشراكة املجتمع بكليات الجامعة 

وربطها من خالل بوابة الكترونية لحصر جميع األنشطة 

املجتمعية التي تقوم بها الجامعة.

1- ضعف برامج التسويق والتوجيه اإلعالمي الستقطاب 

الطلبة الجدد للجامعة.

2- ضعف التعاون والشراكة مع النوادي الرياضية.

3- عدم وجود مركز مستقل متخصص بالتعليم الطبي 

املستمر.

4- عدم تقديم برامج للتعليم املجتمعي ومحو االمية وتعليم 

الكبار.

1- تعزيز الظهور اإلعالمي للجامعة من خالل إنشاء مركز 

اعالمي متخصص.    

2- تحفيز أعضاء هيئة التدريس والطالب على املشاركة في 

أنشطة خدمة املجتمع التطوعية.

3- إعتبار األنشطة التطوعية للطالب ضمن أساليب 

التعلم الذاتي ودراسة إمكانية إستخدامها من ضمن 

أدوات تقييم الطالب خاصة فيما يتعلق باملهارات 

الشخصية وتحمل املسؤولية )املجال الثالث من اإلطار 

الوطني للمؤهالت(.

محور املوارد املالية والخدمات والتجهيزات

املقترحات والتوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1- توفر خدمات أكاديمية وصحية مالئمة

2- وجود معامل حديثة مزودة ببرامج تعليمية تفاعلية 

لطالب البكالوريوس.

3- االرتقاء بمستوى البيئة التعليمية.

4- توفر املباني والتجهيزات املناسبة

5- وجود الية واضحة للنقل الجامعي ومتابعته الكترونيا

6- توفر أدوات مفعلة لألمن والسالمة

7- أتمته الخدمات الصحية بالجامعة

8- ارتفاع نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها الجامعة 

في مجال توافر وسائل األمن واالستجابة لشكاوى الصيانة 

وتفعيل التقنية الحديثة. 
9- تحقيق معدل أسرع بوابة إلكترونية على مستوى 

اململكة )بمتوسط سرعة 2.02 ثانية(.

1- قلة التجهيزات العلمية باألقسام النسائية.

2- قلة أماكن ممارسة األنشطة الالصفية.

3- عدم وجود مستشفى تعليمي بالجامعة.

4- عدم توفر إسكان للطالب.

5- عدم توفر إسكان جامعي برماح والحوطة والغاط.

6- ضعف الصيانة الدورية لألجهزة واملعدات.

7- تسرب موظفي التقنيات لقلة الحوافز.

8- عدم وجود مبنى مستقل للمكتبة املركزية.

9- عدم وجود مرافق دينية ورياضية مستقله في الجامعة.

1- تنمية املوارد املالية الذاتية للجامعة.

2- تفعيل املعامل االفتراضية لتعويض نقص املعامل.

3- انشاء مكتبة مركزية لشطر الطالبات.

4- انشاء مسجد في الحرم الجامعي.

5- إنشاء سكن طالبي.
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: رؤية قيادات الجامعة
ً
أوال  

: نتائج قياس االستبانات 
ً
ثالثا

)أعضاء هيئة التدريس – الطالب – املوظفني – جهات التوظيف(
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 ملعرفة رأي وتوجه العناصر املؤثرة في تنفيذ خطتها، والذين يمثلون في الوقت ذاته 
ً
تولي الجامعة في بناء خطتها الثالثة اهتماًما كبيرا

العناصر التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بنتائج وإنجازات خطة الجامعة االستراتيجية.

لذلــك عمــدت الجامعــة إلــى إجــراء اســتبانات لقيــاس أراء وتوجهــات كل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، والطــالب، واملوظفيــن، وجهــات 

التوظيــف. وذلــك فيمــا يخــص محــاور، الحوكمــة، والتعليــم والتعلــم، والدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وخدمــة املجتمــع، واملــوارد 

املاليــة، والخدمــات والتجهيــزات. حيــث ترتبــط هــذه املحــاور بواقــع ممارســات الجامعــة اليوميــة، ممــا يعطــي لهــذه االســتبانات قــدرة علــى 

الحكم على مدى تحقق أهداف الجامعة في امليدان، وما يتعلق بتنفيذ هذه األهداف من إيجابيات وســلبيات، وهذا بال شــك يســهم في 

تعظيــم االســتفادة مــن تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية الثالثــة، بحيــث تســتطيع الجامعــة مــن خــالل االســتعانة بــآراء وتوجهــات هــذه الفئــات 

العمــل علــى تعزيــز الجوانــب اإليجابيــة وتالفــي الجوانــب الســلبية.

وفيما يلي نتائج تلك االستبانات:
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محور الحوكمة

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1. يوجد دليل تنظيمي واضح للجامعة يحدد املهام 

واالختصاصات.

2.  يوجد أدلة إرشادية لجهات الجامعة توفر املعلومات 

واإلجراءات االدارية.  

3. يلتزم املوظفون بالواجبات واملسؤوليات املنوطة بهم.

4. تستجيب ادارة الجامعة ايجابيا للشكاوى واملقترحات 

املرفوعة لها.

5. تتسم اإلجراءات والخدمات بالعدالة وعدم التحيز.

6. تتسم الجامعة بالسمعة الطيبة.

7. حرص الجامعة على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة 

والوالء واالنتماء. 

8. سهولة التواصل مع مسؤولي االدارة العليا بالجامعة

9. تحقق الجامعة طموحات املوظف الوظيفية وال أيفكر 

في االنتقال ملكان آخر.

10. العمل بروح الفريق في الجامعة.

11. يتعامل خريج الجامعة بأخالقيات مهنية عالية.

12. يمتلك خريج الجامعة القدرة على إدارة وقته وإنجاز 

املطلوب منه بوقت مناسب.

1. عدم وضوح آليات تعيين واختيار القيادات

2. ضعف دراية 50 % من  عينة الطالب بالهيكل اإلداري

3. ضعف التعامل اإليجابي مع  الشكاوى واملقترحات 

املقدمة من الطالب.

4. قلة الكفاءات في نواحي تقنية املعلومات.

5. قلة املوظفين املهنيين  في املعامل والصيانة.

6. ال يعمل معظم املوظفين في الوظيفة التي تتناسب مع 

املؤهل األكاديمي

7. قلة الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي 

تتناسب مع  تنمية مهاراة املوظف.

8. تضخم الهياكل اإلدارية مقارنة باالحتياجات 

9. ضعف التمكين اإلداري للموظفين.

10. ضعف نشر سياسات وإجراءات الحوكمة للمجتمع 

للشفافية.

1. نشر نظام تقييم القيادات من رؤساء األقسام ووكالء 

الكليات والعمداء

2. إعادة هيكلة الوظائف بناء على  التخصصات 

األكاديمية

3. زيادة أعداد املوظفين من خريجي الجامعة
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محور التعليم والتعلم

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1. تتوافق برامج الجامعة األكاديمية مع احتياجات سوق 

العمل.

2. تساعد البرامج األكاديمية على تنمية مهارات املستقبل 

كالتعلم الذاتي واالبتكارات وحل املشكالت والتواصل 

والعمل الجماعي. وغيرها.

3. يستخدم نظام التعليم االلكتروني في العملية التعليمية 

بفاعلية.

4. تشجع الجامعة برامج التوأمة املحلية. 

5. تكرم الجامعة املتميزين من أعضاء هيئة التدريس في 

النواحي املختلفة.

6. وجود تقييم ألعضاء هيئة التدريس دوريا.

7. يستخدم أعضاء هيئة التدريس أساليب تدريس وتقويم 

تنمى مهاراة الطلبة التنافسية.

8. يستخدم نظام التعليم االلكتروني في العملية التعليمية 

بفاعلية

9. تنمى الجامعة قيم الوالء واالنتماء الوطني .

10. يبادر خريج الجامعة لتطوير عمله من واقع تخصصه.

11. يتمكن خريج الجامعة من التعامل مع املشكالت 

وحلها. 

 
ً
12. لدي خريج الجامعة القدرة على التواصل شفهيا

وكتابيا.

13. يتمكن خريج الجامعة من العمل مع فريق للوصول إلى 

أهداف مشتركة.

1. التقدم التغذية الراجعة لعضو هيئة التدريس عن 

تقييمه من قبل املسؤولين.

2. ضعف برامج التوأمة العلمية مع الجامعات العاملية. 

3. قلة البرامج النوعية التخصصية للتطوير املنهي 

واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس.

4. توقف القبول ببعض البرامج األكاديمية.

5. قلة الجوانب التطبيقية في املقررات الدراسية.

6. ضعف التدريب امليداني وعدم وجود مستشفى جامعي.

7. قلة البرامج املقدمة للمتميزين التي تساعدهم على 

التميز العلمي واالبتكارات.

8. ضعف استخدام التكنولوجيا في البرامج. املشتركة 

)طلبة وطالبات( والتي يتم التدريس فيها عن طريق 

الشبكات.

9. وجود ضعف في  بعض النواحي  التخصصية عند قيام 

خريج الجامعة بالعمل.

10. قدرت خريج الجامعة قليلة على تحمل أعباء العمل.

 
ً
11. قلة حرص خريج الجامعة على تطوير ذاته مهنيا

.
ً
وعلميا

12. قلة املهارات الالزمة التي يمتلكها خريج الجامعة في 

مجال استخدام تقنية املعلومات.

13. قلة برامج االرشاد األكاديمي القبلي ملساعدة طالب 

املرحلة الثانوية في اختيار التخصص املناسب لهم.

14. ضعف الرقابة على التدريب امليداني.

1. التوسع في البرامج املهنية التي تواكب متطلبات منطقة 

سدير الصناعية.

2. اتاحة الجامعة  للموظفين استكمال الدراسة 

للبكالوريوس.

3. عدم إيقاف البرامج األكاديمية.

4. فتح برامج تأهيلية بكلية املجتمع تتناسب مع متطلبات 

سوق العمل )كالتسويق – الدعاية – الصيانة ........(.

5. عقد شراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطالب 

خاصة املستشفيات.

6. استفادة الجامعة من منطقة سدير – محطة القطار 

سار – كلية امللك فيصل الجوية التي سوف تنشأ قريبا.
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محور الدراسات العليا والبحث العلمي

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1. تشجع الجامعة على اجراء البحوث العلمية والنشر في 

مجالت علمية محكمة.

2. مناسبة أعداد البحث العلمي.

3. وجود برامج ماجستير متنوعة التخصصات.

1. ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات 

واملحافل العلمية الداخلية والخارجية.

2. قلة األبحاث العلمية الجماعية.

3. ضعف االستفادة من األبحاث العلمية املنشورة.

4. صعوبة النشر العلمي على املستوى الوطني والخليجي 

5. ال تساعد. بيئة العمل املوظف على االبداع واالبتكار.

6. عدم نشر األبحاث العلمية للمجتمع.

7. عدم وضعها في مكتبات الجامعة.

8. قلة األبحاث العلمية عن البيئة وتدوير النفايات

9. قلة عدد املبتعثين داخليا وخارجيا.

10. قلة مشاركات الطالب في املؤتمرات. 

11. ندرة األساتذة املتخصصين في برامج الدراسات العليا. 

12. ضعف استخدام التقنية في برامج الدراسات العليا. 

13. قلة أعضاء هيئة التدريس املتخصصين لإلشراف على 

رسائل الطالب.

14. قفل بعض برامج املاجستير على الرغم من حاجة 

الطالب اليه مثل برنامج إدارة مستشفيات

15. قلة املشاركات البحثية الطالبية.

1. التوسع في برامج الدراسات العليا املرتبطة بسوق 

العمل.

2. املنافسة العاملية في التصنيف الدولى. 

3. اتاحة الجامعة استكمال الدراسات العليا.

4. فتح برامج دراسات عليا للدكتوراه.

5. انشاء معامل بحثية للجانب الزراعي والبيئي.

6. تقليل املصروفات الدراسية واملساوة فيها بين الدفع 

املختلفة.

7. فتح برامج للدكتوراه.

8. توقيع اتفاقية لبرامج الدراسات العليا مع وزارة الصحة 

إلتاحة التفرغ العلمي على غرار الجامعات السعودية 

األخرى.

9. اتاحة التعليم عن بعد في بعض مقررات الدراسات 

العليا.

محور خدمة املجتمع

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

-4

1. االهتمام بوسائل التواصل االجتماعي.

2. تحفز الجامعة الطالب على املشاركة في األنشطة 

املختلفة )الثقافية – التطوعية – الرياضية...(.

3. تساعد الجامعة على تيسيير خدمات املستفيدين 

4. وجود شركات مع املجتمع.

1. عدم وجود آلية محددة معلنه لتنظيم التطوع وخدمة 

املجتمع.

2. اقتصار املشاركات الطالبية في األعمال التطوعية على 

قلة من الطالب.

3. قلة مشاركات  املوظفين في أعمال خدمة املجتمعة.

4. ضعف متابعة الشراكات مع املجتمع.

5. تفعيل دور العالقات العامة بالجامعة لخدمة املجتمع.

6. ضعف تدريب وتأهيل املتطوعين.

1. عقد شراكات مع املصانع والقطاع الخاص.

2. اإلعالن عن آليات التطوع  

3. انشاء مكتب للتواصل مع املجتمع.

4. استحداث مبادرة أو برنامج قدوة للطالب للقضاء على 

الظواهر السلبية.
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5-املوارد املالية والخدمات والتجهيزات

التوجهات املستقبليةنقاط الضعفنقاط القوة

1. تعتمد الجامعة نظام أتمته لجميع خدماتها.

2. يسهم نظام األتمته بالجامعة في االستفادة من 

الخدمات بسهولة ويسر.

3. توفر املكتبة الكتب واملراجع وخدمات االطالع 

واالستعارة.

4. توافر الخدمات والتجهيزات الالزمة لذوي االحتياجات 

الخاصة كاملواقف والتجهيزات الخاصة باملباني.

5. تحفز الجامعة أعضاء هيئة التدريس على املشاركة في 

األنشطة املختلفة )الثقافية – التطوعية – الرياضية ...(.

6. تتسم الخدمات اإللكترونية للجامعة بالسهولة واليسر 

)التسجيل -الحذف واالضافة -الخدمات الشخصية.... 

وغيرها.

7. يتسم نظام اإلرشاد األكاديمي بالفاعلية.

8. توفر املكتبة الكتب واملراجع وخدمات االطالع 

واالستعارة.

9. توافر الخدمات الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة.

10. املرافق والتجهيزات التعليمية مالئمة وفعالة وآمنة.

11. توفر الجامعة التجهيزات والتقنيات الحديثة.

12. توفر الجامعة التجهيزات والتقنيات الحديثة.

1. قلة املرافق املناسبة ألداء األنشطة املختلفة.

2. قلة الخدمات الصحية املناسبة.

3. قلة األنشطة الطالبية.

4. قلة أماكن ممارسة األنشطة الدينية والرياضية 

والثقافية.

5. عدم توافر األنشطة الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة.

6. ضعف صيانة األجهزة.

7. قلة املرافق الداخلية  في بيئة الجامعة كاملساحات 

الخضراء والكافتيريا والنوادي وأماكن ممارسة األنشطة 

الرياضية.

8. ضعف صيانة األجهزة.

1. اتاحة الفرص ألعضاء هيئة التدريس لتقديم خدمات 

استشارية مدفوعة.

2. تسويق البحث العلمي.

3. توفير سكن طالبي.  للبكالوريوس وللدراسات العليا.

4. تقديم مكافآت مالية لطالب املجتمع خاصة بعد رفع 

مستوى القبول بها.

5. رعاية املواهب الطالبية وتسويقها.

6. االستغالل األمثل لكفاءات املوظفين اإلداريين.

7. بناء فندق 5 نجوم كوقف للجامعة.
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: رؤية املجمتع املحيل 
ً
رابعا
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يعد املجتمع هو املستهدف الرئيس بالخطط التنموية املختلفة، وبالتالي فهو ركن أساس في أي خطة من خطط املنظمات، وتزداد 

أهميــة املجتمــع للمنظمــة فيمــا يخــص الجامعــة، حيــث جــاءت وظيفــة كاملــة مــن وظائــف الجامعــة الثــالث لتؤكــد علــى أن خدمــة املجتمــع 

نشــاط أسا�ســي للجامعــة، كمــا أن الوظيفتيــن األخريتيــن تتضمنــان موجهتــان للمجتمــع وإن لــم يتــم النــص عليهــا. 

ومــن هــذا املنطلــق تعمــل الجامعــة علــى أن تقــدم الخدمــة النوعيــة املتميــزة للمجتمــع، وهنــا تــرى الجامعــة أن املجتمــع ال بــد وأن يكــون 

 فــي بنــاء خططهــا املختلفــة، ســواء فيمــا يتعلــق بتحديــد احتياجاتــه، أو فيمــا يتعلــق بدعــم املجتمــع للجامعــة. 
ً
حاضــرا

 مع ذلك حرصت الجامعة على االهتمام بآراء املجتمع في بناء خطتها االستراتيجية الثالثة، حيث قامت لجنة إعداد الخطة 
ً
وتماشيا

بعقد ورشتي عمل موجهة للمجتمع، األولى أقيمت في محافظة رماح واألخرى أقيمت في محافظة املجمعة. 

وقد عملت هاتان الورشتان على استطالع آراء املكون املجتمعي تجاه الجامعة ونشاطها من خالل مناقشة عدد من املحاور تمثلت 

فيمــا يلي: 

 املحــوراألول تقييــم الواقــع: أداء ومخرجــات الجامعــة، وتضمــن مناقشــة عناصــر، الطلبــة الخريجــون، و الشــراكة املجتمعيــة، و 

األبحــاث العلميــة.

املحور الثاني: حاجة املجتمع املحلي املستقبلية: وتضمن مناقشة عناصر، التعليم، والبحث العلمي، والخدمات والتجهيزات، 

والحوكمة، وخدمة املجتمع. 

املحــور الثالــث: حاجــة املجتمــع املحلــي املســتقبلية: وتضمــن مناقشــة عناصــر، التعليــم، والبحــث العلمــي، والخدمــات 

املجتمــع.  وخدمــة  والحوكمــة،  والتجهيــزات، 

املحــور الرابــع: دور املجتمــع املحلــي فــي دعــم الجامعــة: وتضمــن مناقشــة عناصــر، التعليــم، والبحــث العلمــي، والخدمــات 

والتجهيــزات، والحوكمــة، وخدمــة املجتمــع.
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وفيما يلي نشير إلى ملخص نقاش هذه املحاور بعناصر في هاتين الورشتين :

العناصر
تقييم الواقع: أداء ومخرجات الجامعة

مقترحات تطويريةالفرص املتاحة التي يمكن أن تستثمرها الجامعةمرئيات املشاركين حول أداء ومخرجات الجامعة:

الطلبة الخريجون

1. يوجد خرج جيد ومتمكن في تخصصه في 
الغالب.

2.يوجد حاجة كبيرة لخريجين في تخصصات 
نوعية. 

1.وجود برامج تدريبية تطويرية مثل 
الدبلومات. 

2.وجود برامج أكاديمية عليا مثل املاجستير.
3.االستفادة من التحوالت الحالية الفتتاح 

تخصصات جديدة.

1. إضافة تخصصات تواكب تحوالت سوق 
العمل.

2. التوسع في برامج التطوير النوعية. 
3. التوسع في برامج الدراسات العليا النوعية.

الشراكة املجتمعية
1. يوجد شراكة مع مكونات املجتمع املحلي، 

لكنها في الغالب غير مفعلة 

1. وجود مراكز أعمال قريبة من الجامعة مثل 
املن الصناعية.

2. تركز نسبة جيدة من رجال األعمال في نطاق 
الجامعة الجغرافي.

1. إيجاد حلقة وصل بين الجامعة ومؤسسات 
املجتمع املحلي مثل مكتب االتصال.

2. تفعيل دور املسؤولية االجتماعية بشكل 
أكبر. 

األبحاث العلمية
1. األبحاث العلمية املوجهة لخدمة املجتمع، 

إما أنها منعدمة أو ضعيفة على أحسن 
األحوال. 

1. الشركات البحثية مع القطاعات 
االقتصادية. 

2. التجارب الناجحة لبعض الجامعات املحلية 
والدولية 

1. تنفيذ برامج لتحديد األولويات البحثية 
للمجتمع

2. تنفيذ دورات تتعلق بضرورة البحث العلمي 
ملنسوبي الجامعة واملجتمع املحلي.

3. العمل على جلب املنح املالية التي تدعم 
البحث العلمي املوجه الحتياج املجتمع.
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حاجة املجتمع املحلي املستقبليةالعناصرتحديد االولويات
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التعليم

1. ربط القرارات التطويرية للشؤون التعليمية بحاجة املجتمع والتوجهات الوطنية.

2. تطوير نظام القبول من خالل ربط إتاحة الرغبات في التخصصات بالقياسات وليس بالدرجات.

3. تطوير برامج تعليم اللغات إليجاد مخرجات قوية فيها.

4. إيجاد تخصصات جديدة في دراسة اللغات مثل اللغة الصينية. 

5. التوسع في عملية القبول وربطها بقياسات دولية مقننة. 

البحث العلمي

1. توعية طالب وطالبات التعليم العام بأهمية لبحث العلمي. 

2. فتح املعامل واملختبرات لتمكين املهتمين بالبحث العلمي من أفراد املجتمع لالستفادة منها. 

3. توجيه أبحاث ترقيات أعضاء هيئة التدريس لخدمة احتياج املجتمع املحلي. 

4. االتجاه إلى األبحاث امليدانية التي تبين الواقع كما هو. 

5. إقامة أبحاث مشتركة بين منسوبي الجامعة ومكونات املجتمع املحلي. 

6. تمكين مكونات املجتمع املحلي من االستفادة من املراكز البحثية. 

7. العمل على معالجة مشاكل التنمية املجتمعية مثل دعم األبحاث التي تتعلق بالثروة الحيوانية. 

الخدمات والتجهيزات

1. تفعيل دور املكتبة بشكل أكبر في خدمة املجتمع.

2. تطوير نظام النقل الحالي، من خالل وضع مقرات وخدمات موجهة ملنسوبي النقل.

3. تطوير خدمة األمن الجامعي.

4. إيجاد مباني مخصصة للطالبات تشتمل على بهو وتزويده بكافة الخدمات وذلك في جميع مقرات الجامعة.

الحوكمة

1. إيجاد آلية لتوعية الطلبة بأهداف الجامعة ورؤيتها ورسالتها.

2. التطوير املستمر لهيكلة الجامعة بما يتما�سى مع التحوالت الحاصلة في املجتمع.

3. إيجاد مقرات للقبول مكتملة في كل املحافظات تغني عن الذهاب للمقر الرئيس للجامعة.

خدمة املجتمع

1. إيجاد املزيد من البرامج التطويرية التخصصية املوجهة للمجتمع.

2. ربط برامج التطوير املوجهة للمجتمع باحتياج سوق العمل.

3. العمل على دفع القطاع الخاص لدعم البرامج التطويرية املوجهة للمجتمع.

4. إنشاء جهة تنسيقية بين الجامعة واملجتمع املحلي.
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العناصر
تقييم الواقع: أداء ومخرجات الجامعة

مقترحات تطويريةالفرص املتاحة التي يمكن أن تستثمرها الجامعةمرئيات املشاركين حول أداء ومخرجات الجامعة:

. التعليم
ً
- ال يزال دور املجتمع في دعم الجامعة ضعيفا

- توفر العديد من املكونات املجتمعية متنوعة 
القدرات، علمية، مالية، إدارية. 

- وجود انفتاح من الجامعة على املجتمع 
وشعور بأهميته.

- االستفادة من خبرات املتقاعدين من 
أفراد املجتمع في جانب الشؤون التعليمية 

وتطويرها. 

البحث العلمي
- يوجد قصور كبير من قبل املجتمع املحلي في 

دعم األبحاث التي تخدم املجتمع املحلي. 
- هناك فرص كبيرة في إمكانية إيجاد آلية لدعم 

مكونات املجتمع للبحث العلمي في الجامعة. 

- التأكيد على أهمية بناء استراتيجية إلشراك 
املكونات املجتمعية املختلفة في مجال تطوير 

البحث العلمي. 

الخدمات والتجهيزات

- ال تزال العالقة بين مؤسسات املجتمع املحلي 
والجامعة فيما يعود على تطوير التجهيزات التي 
تخدم الجامعة واملجتمع ال يرقى للمأمول، وفي 

الغالب يقتصر على تفير الخدمة املدفوعة. 

- توجد مجاالت كبيرة لدعم املجتمع املحلي 
للجامعة في مجال توفير الخدمات والتجهيزات، 

مثل توفير خدمات اإلسكان للطلبة. 

- إيجاد مراكز منغلقة بالبحث العلمي.
نرجو من تعليم املؤسسات.

الحوكمة
- ال يوجد تعاون مناسب بين الجامعة ومكونات 

املجتمع فيما يتعلق ببناء أنظمة الحوكمة في 
الجامعة. 

- وجود خبرات مجتمعية متنوعة وإمكانات 
كبيرة مما يتيح إمكانية دعم الجامعة فيما 

يتعلق ببناء نظام حوكمة.

- تشكيل فريق متخصص للعمل على دعم 
الجامعة في مجال بناء الحوكمة بما يسهم في 

تحقيق احتياجات املجتمع.

خدمة املجتمع

- يوجد عمل مجتمعي جيد من جهة الجامعة 
لكن ال يزل هناك حاجة كبيرة إليجاد آلية 

لدعم املجتمع للجامعة في تقديم خدمة 
مجتمعية متميزة.

- السمعة املجتمعية الكبيرة للجامعة فرصة 
لبناء شراكة بين املجتمع والجامعة لدعم 

جهودها املجتمعية.
- نقترح إيجاد مجلس تنسيقي 
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ملحق رقم 2
مقارنة بني الخطة االسرتاتيجية الثانية 

والخطة االسرتاتيجية الثالثة
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مقدمة:

تحــرص جامعــة املجمعــة علــى تحســين وتطويــر خطتهــا االســتراتيجية بشــكل مســتمر، وبصــورة دوريــة وتعنــى الخطــة االســتراتيجية 

باهتمــام بالــغ مــن معالــي مديــر الجامعــة ومتابعــة دقيقــة مــن ســعادة الــوكالء وكافــة القيــادات حيــث تعــد الخطــة االســتراتيجية هــي الركيــزة 

االساســية لنجــاح أي منشــأة وتطورهــا وفــق مــا ترســمه مــن أهــداف وقيــم.

ولقــد كان دائمــا مــن ســمات التخطيــط االســتراتيجي لهــذه الجامعــة العزيــزة أن يلتــزم بالواقعيــة فــي تحديــد القضايــا الفعليــة التــي تهــم 

جميــع األطــراف بمــا فيهــا املجتمــع املحلــي لجامعــة املجمعــة، واختيــار نمــوذج تخطيطــي مبســط )الخطــة األولــى كانــت نمــوذج بطاقــة األداء 

املتــوازن- الثانيــة نمــوذج ثالثــي املراحــل )أيــن وإلــى أيــن وكيــف نصــل( 

وإذا تحدثنــا باختصــار عــن الخطــة االســتراتيجية الثانيــة للجامعــة والتــي كانــت أحــد الشــروط األساســية للحصــول علــى االعتمــاد 

املؤس�ســي وفــق عــدة معاييــر منهــا اتســاق الرســالة وواقعيتهــا، وممارســات التخطيــط ودعــم القيــادة واإلدارة العليــا؛ فإنــه يمكــن اإلشــارة 

، تــم متابعتهــم مــن خــالل 89 
ً
 تفصيليــا

ً
بإيجــاز أنهــا ارتكــزت علــى ســبعة أولويــات تــم صياغــة 7 أهــداف اســتراتيجية، انبثــق عنهــم 38 هدفــا

 بالجامعــة(.
ً
 خاصــا

ً
فــاق, 33 مؤشــرا

َ
 مــن خطــة ا

ً
 مــن مؤشــرات هيئــة التقويــم, 25 مؤشــرا

ً
مؤشــر أداء كان منهــم )31 مؤشــرا

كمــا ان جامعــة املجمعــة بصــدد اعــداد الخطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة )2020- 2025( فإنــه مــن الضــروري معرفــة مــا تــم فــي 

الخطــة الســابقة ومــا يجــب ان يتــم تجــاوزه أو اســتمرار العمــل فيــه.

لذا وجب االمر لعمل مقارنة مرجعية بين الخطتين من جميع الجوانب.
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 / من حيث مراحل الخطة:
ً
أوال

الجدول التالي يوضح املراحل التي مرت بها اعداد الخطة االستراتيجية الثانية والثالثة:

مراحل الخطة االستراتيجية الثالثةمراحل الخطة االستراتيجية الثانية

1- التخطيط للخطة
2- تشخيص واقع الجامعة

3- تحديد وصياغة التوجه االستراتيجي العام
4- اصدار الخطة االستراتيجية

5- اعتماد الخطة

1- التخطيط للخطة
2- دراسة تجربة الجامعة في التخطيط االستراتيجي

3- تشخيص واقع الجامعة
4- تحليل التوجهات الوطنية والعاملية

5- بناء التوجهات العامة
6- اصدار الخطة االستراتيجية

7- اعتماد الخطة

من حيث املنهجية والمنوذج التخطيطي

الثالثة 2020- 2025الثانية 2015- 2019الخطة األولى 2012- 2015

475املحاور االستراتيجية

475األهداف االستراتيجية

413827األهداف التفصيلية

437114192املبادرات

1078920املؤشرات
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منهجية إعداد الخطة
ومنظوراتهــا  املتــوازن  األداء  بطاقــة 
ونمــو-  تعلــم  مســتفيدون-   ( األربعــة 
واقتصــادي( مالــي  داخليــة-  عمليــات 

نموذج كوفمان ومراحله الثالثة

) أين نحن- إلى أين- كيف نصل(

 ledo املالءمــة  أو  املحــاذاة  نمــوذج 
tnemngilA الغــرض الكلــي لهــذا النمــوذج 
هــو التأكيــد علــى التوافــق التــام بيــن رســالة 
الجامعــة واملــوارد املتاحــة التــي تجعلهــا قــادرة 
علــى األداء بفاعليــة، ولهــذا النمــوذج فائــدة 
كبيــرة للمنظمــات التــي تحــاول أن تركــز علــى 
اســتدامة نجاحهــا ومكامــن قوتهــا وتميزهــا مــع 
االهتمــام بعــالج جوانــب الضعــف التي ظهرت 
فــي خططهــا الســابقة، وتحســين األداء بشــكل 

. مســتمر

رؤية الجامعة

بيئــة  املجمعــة  جامعــة  تكــون  أن   “
أكاديميــة عاليــة الجــودة لتهيئــة مســتقبل 
منافــس لخريجيهــا يحقــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة”

مؤسســة  املجمعــة  جامعــة  تكــون  أن   “
تعليميــة متميــزة فــي أدائهــا وجــودة برامجهــا، 
والوطنــي،  املحلــي  املجتمــع  بتطلعــات  تفــي 
التنمويــة  توجهاتــه  تحقيــق  فــي  وتســهم 

فســية لتنا وا

رسالة الجامعة

خدمــات  املجمعــة  جامعــة  تقــدم   “
خــالل  مــن  متطــورة  وبحثيــة  تعليميــة 
منظومــة أكاديميــة قــادرة علــى املنافســة 
فــي إطــار مــن املســؤولية املهنيــة والشــراكة 

الفاعلــة”. املجتمعيــة 

“ تلتــزم جامعــة املجمعــة بتقديــم برامــج 
تعليميــة نوعيــة، ودعــم املشــاريع البحثيــة 
فــي  تســهم  التــي  املجتمعيــة  واملبــادرات 
تحقيــق التنميــة املســتدامة وتعزيــز الــوالء 
واالنتمــاء للوطــن بقيمــه الثقافيــة وتراثــه 

“ الحضــاري 

الخريطة االستراتيجية
األبعــاد  مــع  األهــداف  ترابــط  توضــح 
الجامعــة ورســالة  للبطاقــة  األربعــة 

والتمكيــن  الدعــم  عناصــر  توضــح 
التركيــز  وبعــدي  املؤسســية  واملرتكــزات 

الجامعــة لرســالة  وصــوال 
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القيم املؤسسية للجامعة

1. اإلتقان والجودة.
2. العمل بروح الفريق.

3. األصالة.
4. اإلبداع.
5. العدالة.
6. املبادرة.

1. االحترام والتقدير   
2. اإلبداع واالبتكار 

3. الوالء واالنتماء املؤس�سي 
4. االلتزام واملهنية  

5. املشاركة والعمل املؤس�سي 
6. الشفافية والنزاهة

7.   املساءلة واملسؤولية  

ثانيا / من ناحية املحاور:

محاور الخطة االسرتاتيجية الثالثةمحاور الخطة االسرتاتيجية الثانية

1- التعليم والتعلم
2- أعضاء هيئة التدريس

3- البحث العلمي
4- حوكمة الجامعة

5- املقررات االكاديمية
6- تقنية املعلومات

7- التوجهات الوطنية في محور الطالب
8- الجوانب املالية واالستثمار

9- البنية التحتية
10- املسؤولية االجتماعية

11- املوهبة واالبداع واالبتكار
12- ريادة األعمال

13- الجودة واالعتماد االكاديمي

1- الحوكمة
2- التعليم والتعلم

3- الدراسات العليا والبحث العلمي
4- الشراكة وخدمة املجتمع

5- املوارد املالية والخدمات واملرافق 
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الرؤية والرسالة والقمي يف الخطتني األوىل والثانية لجامعة املجمعة

الخطة الثالثة ) مبدئية(الخطة الثانيةالخطة األولى

رؤية

 الجامعة

“ أن تكــون جامعــة املجمعــة 
بيئــة أكاديميــة عاليــة الجــودة 
منافــس  مســتقبل  لتهيئــة 
أهــداف  يحقــق  لخريجيهــا 

املســتدامة” التنميــة 

املجمعــة  جامعــة  تكــون  أن   “
مؤسســة تعليميــة متميــزة فــي أدائهــا 
بتطلعــات  تفــي  برامجهــا،  وجــودة 
املجتمــع املحلــي والوطنــي، وتســهم 
التنمويــة  توجهاتــه  تحقيــق  فــي 

فســية لتنا وا

1.أن تكــون جامعــة املجمعــة أحــد النمــاذج الوطنيــة املعتمــدة فــي برامجهــا التعليميــة 
وتأثيرهــا البحثــي واملجتمعــي بمــا يســهم فــي تحقيــق التوجهــات الوطنيــة والتنمويــة.

التعليميــة  البرامــج  فــي  نوعيــة مضافــة  قيمــة  لتحقيــق  والنمــو  النجــاح  2.اســتدامة 
واملشــاريع البحثيــة  واملبــادرات املجتمعيــة الداعمــة للوفــاء بتحقيــق رؤيــة اململكــة 0302.
3.اإلســهام فــي تحقيــق األولويــات التنمويــة لرؤيــة اململكــة 0302 مــن خــالل تعليــم متميــز 

وبحــث علمــي عالــي األثــر فــي خدمــة املجتمــع وجــودة الحيــاة.

رسالة 

الجامعة

املجمعــة  جامعــة  تقــدم   “
وبحثيــة  تعليميــة  خدمــات 
متطــورة مــن خــالل منظومــة 
أكاديمية قادرة على املنافســة 
املســؤولية  مــن  إطــار  فــي 
املهنيــة والشــراكة املجتمعيــة 

. علــة” لفا ا

“ تلتــزم جامعــة املجمعــة بتقديــم 
ودعــم  نوعيــة،  تعليميــة  برامــج 
واملبــادرات  البحثيــة  املشــاريع 
املجتمعيــة التــي تســهم فــي تحقيــق 
التنميــة املســتدامة وتعزيــز الــوالء 
واالنتمــاء للوطــن بقيمــه الثقافيــة 

“ الحضــاري  وتراثــه 

الطــالب واملنســوبين لتحقيــق الطموحــات األكاديميــة  أمــام  الفــرص  1.إتاحــة كافــة 
والوظيفية، من خالل توفير تعليم عالي الجودة، وبحث علمي يعزز التنمية املستدامة 

للمجتمــع املحلــي والوطنــي
2.االلتــزام باســتدامة النجــاح والنمــو فــي البرامــج التعليميــة والبحــث العلمــي عالــي األثــر 

لالســهام فــي تنميــة املجتمــع.
3.إن جامعــة املجمعــة ملتزمــة بالوفــاء بتطلعــات مجتمعهــا املحلــي والوطنــي مــن خــالل 

تعليــم متميــز، ونشــر املعرفــة، وخدمــة املجتمــع واإلســهام فــي جــودة الحيــاة.

القيم 
املؤسسية 
للجامعة

1. اإلتقان والجودة.
2. العمل بروح الفريق.

3. األصالة. 
4. اإلبداع. 
5. العدالة. 
6. املبادرة.

1. االحترام والتقدير   
2. اإلبداع واالبتكار 

3. الوالء واالنتماء املؤس�سي 
4. االلتزام واملهنية  

5. املشاركة والعمل املؤس�سي 
6. الشفافية والنزاهة

7. املساءلة واملسؤولية  

Institutionalization1.املؤسساتية
االلتزام بجماعية العمل املؤس�سي في كافة املجاالت والبرامج واملبادرات.

Professionalization 2.املهنية
اتباع القواعد املهنية ومعايير السلوك الوظيفي في أداء املوارد البشرية

 Transparency 3. الشفافية
راء في كافة اإلجراءات اإلدارية وصنع القرار.

َ
إتاحة املعلومات ومشاركة اال

 Integrity4.النزاهة
والواجبــات  الحقــوق  مقتضيــات  وفــق  واملحاســبية  باملســؤولية,  الشــعور  تنميــة 

. لوظيفيــة ا
Sustainability 5.االستدامة

تعزيز استمرارية النجاح والنمو للبرامج املتميزة  واملبادرات النوعية واالبتكار.
loyalty 6.الوالء

ترسيخ الشعور بالوالء املؤس�سي واالنتماء الوطني لدي الطلبة واملنسوبين.
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مقارنة املحاور االسرتاتيجية بني الخطتني الثانية والثالثة

الخطة الثالثةالخطة الثانيةاملحورم

1
التعليم

 والتعلم

 بوظيفــة الجامعــة الرئيســة فــي 
ً
 وثيقــا

ً
ترتبــط هــذه القضيــة ارتباطــا

التعليــم وتطويــر املهــارات وبنــاء القــدرات. وتقــع مســؤولية الجامعــة فــي 

بنــاء املهــارات وتطويــر الكفايــات لكافــة املســتفيدين مــن الطلبــة، وتعد 

جامعــة املجمعــة إحــدى الفــرص النــادرة التــي يمكن للمجتمع املحيط 

بهــا أن يســتغلها فــي تطويــر املهــارات والكفايــات، إذ ال يقــدم خدمــات 

التعليــم العالــي وخدمــات التطويــر والتأهيــل العامــة ســواها. ومــن 

خــالل الرصــد والتحليــل تظهــر الحاجــة لزيــادة الطاقــة االســتيعابية 

فــي بعــض املجــاالت, مــع ثباتهــا أو تقليصهــا فــي مجــاالت أخــرى, والتركيــز 

خاصــة علــى املجــاالت العلميــة والتقنيــة والتطبيقيــة.

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي:

للكليــات  والخارجيــة  الداخليــة  الكفــاءة  مســتوى  تحســين   .1

دات. لعمــا وا

2. هيكلــة التخصصــات العلميــة فــي ضــوء احتياجــات ســوق العمــل 

واملجتمــع.

3. إكساب الطلبة املهارات الوظيفية وريادة األعمال.

4. تطوير برامج رعاية الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

5. تطوير منظومة اإلرشاد الطالبي في الجامعة.

6. تنويع مصادر التعلم وتطوير أساليب التقويم.

7. االرتقاء بمستوى الخدمات واألنشطة الطالبية.

8. تعزيز الوالء واالنتماء املؤس�سي والوطني لدى الطلبة.

مــن العوامــل التــي تســاعد الجامعــة فــي االرتقــاء بالقــدرات التنافســية 

واألداء األكاديمي للطالب تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي ومساعدتهم 

في اختيار التخصصات املالئمة مليولهم وقدراتهم, والتركيز على تنمية 

مهــارات ريــادة األعمــال وااللتحــاق بالتوظيــف, مــع توفيــر خدمــات 

دعــم الطلبــة فيمــا بعــد التخــرج. ويمكــن للجامعــة فــي هــذا الصــدد 

إنشــاء مركــز لتطويــر املهــارات الطالبيــة أســوة بالعديــد مــن الجامعــات 

والخبــرات الدوليــة وأفضــل املمارســات.

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي:

1.التحسين املستمر لبيئة التعليم واالبتكار

 لتوجهات املستقبل
ً
2. هيكلة البرامج األكاديمية وفقا

3. تطوير منظومة القياس والتقويم

4. . تعزيز التميز في برامج الدراسات العليا

5. تطوير التعليم املستمر

6. تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة.
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2

األداء اإلداري 
واملؤس�سي

لقــد قامــت الجامعــة منــذ نشــأتها بجهــود حثيثــة فــي ســبيل النهــوض 

بالجامعة وتحقيق هويتها وبنائها املؤس�سي، مع وجود كليات وأقسام 

، كمــا 
ً
علميــة علــى رقعــة جغرافيــة كبيــرة وتتبــع لثــالث جامعــات ســابقا

أن تأســيس املنظومــة اإلداريــة للجامعــة بكافــة وحداتهــا التنظيميــة 

يحتــاج إلــى املزيــد مــن الجهــود الكبيــرة.

حاجــة  هنــاك  أن  الفعلــي  للواقــع  واملعايشــة  التقاريــر  تشــير  كمــا 

بعــض الوحــدات األكاديميــة واإلداريــة إلــى اســتكمال بنيتهــا وهيكلهــا 

املهــام واالختصاصــات بوضــوح علــى  لتحديــد  الداخلــي  التنظيمــي 

أقســامها.  مختلــف 

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي

1.تحديــث الهيــاكل التنظيميــة لوحــدات الجامعــة واســتكمال بنائهــا 

اإلداري.

2.تطوير التخطيط املالي للموازنة وترشيد اإلنفاق وفق األولويات.

3.التطبيــق املتكامــل لنظــم اإلدارة االلكترونيــة فــي جميــع وحــدات 

الجامعــة.

4.تطوير نظام املعلومات اإلدارية وقواعد البيانات واإلحصاءات.

5.الحوكمة املؤسسية للمنظومة اإلدارية.

تنتقــل الجامعــة فــي خطتهــا اإلســتراتيجية الثالثــة مــن مرحلــة النشــأة 

، وهــذا 
ً
تــم اعتمادهــا مؤسســيا مــا  بعــد  النمــو والتميــز  إلــى مرحلــة 

يقت�ســي وجــود بنــاء تنظيمــي مؤس�ســي يتصــف باملرونــة والقابليــة 

يدعــم  بمــا  والتمكيــن,  بالجــودة  يتصــف  كمــا  واالمتــداد،  للتوســع 

املؤسســية واالســتمرارية واالســتدامة فــي األداء, باإلضافــة إلــى حاجــة 

بعــض الوحــدات األكاديميــة واإلداريــة إلــى التنســيق والدمــج لتحقيــق 

التناغــم فــي األدوار واألهــداف.

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي:

1. هندسة نظم وإجراءات العمل

2. تعزيز املشاركة  في صنع القرار

3. تطوير املنظومة القانونية واملحاسبية.

4. تمكين الكفاءات األكاديمية واالدارية

5. تطوير القدرات البشرية

6. تحسين كفاءة االنفاق 

7. تحقيق استمرارية األعمال والوقاية من املخاطر
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البحث العلمي3

وكالــة  علــى  بالجامعــة  العلمــي  للبحــث  التنظيميــة  البنيــة  ترتكــز 

الدراســات العليــا والبحــث العلمــي, وعمــادة البحــث العلمــي, ووجــود 

ثالثــة مراكــز بحثيــة للعلــوم اإلداريــة واإلنســانية, والعلــوم الصحيــة, 

والعلــوم األساســية والهندســة. وفيمــا يتعلــق بالنشــر العلمــي, تصــدر 

الجامعــة ثــالث دوريــات علميــة محكمــة لزيــادة االنتاجيــة العلميــة 

ألعضــاء هيئــة التدريــس, كمــا تســعي الجامعــة لزيــادة عــدد الكرا�ســي 

البحثية, ودعم دور مركز النشر والترجمة في نشر وترجمة العديد من 

اإلصــدارات العلميــة عــن القضايــا ذات األولويــة.

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي:

ا ونوًعا. 1.تطوير البحث العلمي كمًّ

2.استكشاف ورعاية املوهوبين ودعم االبتكار وبراءات االختراع.

3.توجيه البحث العلمي وفق األولويات التنموية والبحوث البينية.

4.حوكمة منظومة البحث والنشر العلمي وتعزيز أخالقياته.

5.تحسين كفاءة املراكز والكرا�سي البحثية بالجامعة.

6.تنويع مصادر تمويل البحث العلمي.

يرتبــط اهتمــام جامعــة املجمعــة بالبحــث العلمــي باحتياجــات البيئــة 

املحيطــة بالجامعــة، ولذلــك تســعى الجامعــة لزيــادة ارتبــاط أبحــاث 

أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن بالقضايــا املحليــة واحتياجــات 

املنطقــة، كمــا تســعى الجامعــة إلــى تطويــر القــدرات البحثيــة للطــالب 

وأعضــاء هيئــة التدريــس, بمــا يكفــل إيجــاد الحلــول لكافــة القضايــا 

املجتمعيــة مــن خــالل أســاليب علميــة رشــيدة.

وعلــى الرغــم مــن جهــود دعــم وتطويــر البحــث العلمــي علــى مســتوى 

الجامعــة خــالل الســنوات املاضيــة, إال أن هنــاك العديــد مــن فجــوات 

األداء التــي ترتبــط فــي نوعيتهــا بكفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس, وعــدم 

التركيــز علــى األولويــات والقضايــا التنمويــة بينيــة التخصصــات التــي 

تحتــاج للمعالجــة مــن عــدة زوايــا علميــة, مــع ضعــف اســهام قطــاع 

البحثيــة تخــدم الجامعــة  فــي برامــج للشــراكة  الصناعــة واألعمــال 

واملجتمــع بشــكل مشــترك.

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي:

1.  تنويع مصادر دعم البحث العلمي

2. تطوير البنية املؤسسية للبحث العلمي 

3. تطوير قدرات انتاج  ونشر املعرفة 

4. تسويق مخرجات البحث واالبتكار

5. تطوير منظومة ريادة األعمال
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خدمة املجتمع4

تنطلــق جامعــة املجمعــة فــي مســؤولياتها املجتمعيــة مــن رؤيــة غيــر 

املحيــط، وتعكــس  تجــاه مجتمعهــا  تقليديــة ملســؤولياتها وأدوارهــا 

، وإحــداث 
ً
هــذه الرؤيــة مــدى التــزام الجامعــة بتطويــر األفــراد فكريــا

حــراك ثقافــي واجتماعــي كبيــر فــي املنطقــة املحيطــة بالجامعــة، وتكمــن 

املحيــط  املجتمــع  تفــرد  فــي  واملســؤوليات  األدوار  هــذه  خصوصيــة 

بالجامعــة بخصائــص واحتياجــات تختلــف بشــكل كبيــر مــع غيرهــا مــن 

املناطــق؛ ولذلــك فــإن الجامعــة بحاجــة إلــى العمــل بمبــادئ الشــراكة 

حاجــات  إلــى  لالســتجابة  والخاصــة  العامــة  القطاعــات  كافــة  مــع 

املجتمع املختلفة والعمل على إيجاد الحلول املثالية لكافة ملشكالته 

وقضايــاه. ومــن الجديــر بالذكــر أن مجــال فجــوة األداء هــذه يتفــق مــع 

واحدة من املهام الرئيســة التي من أجلها أنشــأت الجامعة وهي: دعم 

جهــود تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي املنطقــة املحليــة.

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي:

1. تطوير برامج التعليم املستمر في ضوء احتياجات املجتمع.

الربحيــة  غيــر  املؤسســات  مــع  املجتمعيــة  الشــراكة  تفعيــل   .2

والخــاص. الحكومــي  والقطاعيــن 

3. تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة ومنسوبي الجامعة.

4.االسهام في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للمجتمع.

5. دمــج قضايــا التنميــة املســتدامة فــي البرامــج التعليميــة واملشــاريع 

والبحثيــة.

وعلــى الرغــم مــن انتشــار الجامعــة الجغرافــي, ووجــود كليــات فــي خمــس 

مواقــع جغرافيــة ممتــدة, مــع اهتمــام الجامعــة بامتــداد بعــض برامــج 

التعليــم املســتمر فــي الريــاض وحفــر الباطــن, إال أن مســتوى الجانــب 

التوعوي املجتمعي يظل دون املستوى املأمول الذي تسعى الجامعة 

إلــى تحقيقــه. كمــا أن عــدد برامــج ومبــادرات الشــراكة بيــن الجامعــة 

 مقارنة بإمكانات الجامعة. وعلى 
ً
واملؤسسات املجتمعية ما زال قليال

ضــوء ذلــك تحتــاج الجامعــة إلــى مزيــد مــن املبــادرات النوعيــة لتعزيــز 

مســؤوليتها االجتماعيــة تجــاه املنطقــة الجغرافيــة املحيطــة وجميــع 

األطــراف ذات العالقــة, كمــا أنــه يجــب توجيــه كافــة الكليــات بالقيــام 

بمزيــد مــن األنشــطة والبرامــج واملبــادرات تجــاه املجتمــع املحيــط بهــا.

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي:

1. االرتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليا

2. الوفاء بمعايير االعتماد املؤس�سي والبرامجي 

3. استدامة نمو اإلنجازات النوعية

4- االلتزام باملسؤولية االجتماعية  

5- تحقيق أهداف التنمية املستدامة
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5
البنية التحتية 

واملرفق والخدمات

النوعــي  والنمــو  اإلنجــاز  إلــى  املجمعــة جاهــدة  ســعت جامعــة  لقــد 

ت وتحسين جاهزية املرافق الجامعية من 
َ
املتسارع في تأسيس املنشا

مبانــي وقاعــات دراســية ومختبــرات ومعامــل ومكتبــة مركزيــة. ونختص 

وكالة الجامعة بمتابعة كافة العمليات واإلجراءات في هذا الشأن من 

خــالل العديــد مــن الجهــات التابعــة لهــا مثــل: اإلدارة العامــة للتشــغيل 

املشــروعات  وإدارة  والســالمة,  لألمــن  العامــة  واإلدارة  والصيانــة, 

والشؤون الفنية. وتختص عمادة تقنية املعلومات بتحسين جاهزية 

البنيــة التقنيــة وشــبكات املعلومــات علــى مســتوى جهــات الجامعــة.

وتظــل بعــض املبانــي املســتأجرة أحــد املعوقــات تجــاه تحقيــق الكفــاءة 

التشــغيلية املتميــزة, ومــن ثــم تحتــاج الجامعــة خــالل الفتــرة القادمــة 

تعزيــز مهــام وأدوار مكتــب إدارة املشــاريع, وإدارة األمــن والســالمة, 

وإدارة التشــغيل والصيانــة بمــا يعالــج أي أوجــه قصــور فــي املرافــق 

ت والتقنيــة.
َ
واملنشــا

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي:

1. اســتكمال التوســعات األفقيــة للبنيــة التحتيــة وفــق املواصفــات 

القياســية.

والخدمــات  واملرافــق  املنشــآت  لكافــة  التشــغيلية  الكفــاءة  رفــع   .2

الجامعيــة.

واألنشــطة  للخدمــات  االعتماديــة  عاليــة  التقنيــة  البنيــة  توفيــر   .3

. لتعليميــة ا

4. الصيانة الوقائية والتأهيلية للمنشآت واملرافق والتجهيزات.

علــى الرغــم مــن اإلنجــازات النوعيــة التــي حققتهــا الجامعة فيما يتعلق 

بالبنيــة التحتيــة وتحســين كافــة املرافــق علــى مســتوى كافــة وحــدات 

الجامعــة, إلــى أن مؤشــرات الواقــع تظهــر الحاجــة ملزيــد مــن الجهــود 

ت بمــا يجعــل الجامعــة مركــز 
َ
مــن أجــل اســتثمار كافــة املرافــق واملنشــا

مــن  ومؤسســاته  املحلــي  املجتمــع  يخــدم  ومجتمعــي  ثقافــي  إشــعاع 

مــدارس وإدارات تعليــم ومجالــس بلديــة وجمعيــات تنمويــة. 

وتضمنت أهداف هذا املحور ما يلي:

1. تحقيق متطلبات الجامعة الذكية

2. استكمال البنية التحتية االستراتيجية

3. تحسين الكفاءة التشغيلية للمرافق والتجهيزات.

4. تطوير منظومة األمن والسالمة والصحة املهنية
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 / من ناحية األهداف االسرتاتيجية :
ً
ثالثا

اعتمدت الخطة االستراتيجية الثانية على 7 أهداف استراتيجية اساسية وهي :

1- بناء القدرات الثنائية للطلبة .

2- االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر االكاديمية واالدارية .

3- تطوير االداء املؤس�سي .

4- العمل على ضمان الجودة والتهيئة لالعتماد املؤس�سي .

5- تطوير البنية التحتية 

 ألولويات التنمية .
ً
6- االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وفقا

7- تعزيز املسؤولية والشراكة املجتمعية.

أما األهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية الثالثة كتالي :

1- االلتزام بالحوكمة الشاملة

2- االرتقاء بمكانة الجامعة

3- تحقيق التنافسية في مخرجات التعليم

4- تعزيز إنتاج املعرفة

5- تحسين جودة الخدمات
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وفــي ضــوء اســتعراض األهــداف االســتراتيجية للخطــة الثانيــة والثالثــة مالحظــة  تغيــرات فــي التوجــه العــام للجامعــة حيــث أن كثيــر مــن 

األهــداف االســتراتيجية تــم تحقيقهــا فــي الخطــة االســتراتيجية الثانيــة للجامعــة كتقديــر ألداء املؤســس والبينــة التحتيــة والتهيئــة لالعتمــاد 

األكاديمــي واالداريــة .

وجــاءت الخطــة االســتراتيجية الثالثــة بأهــداف جديــدة مثــل تعزيــز إنتــاج املعرفــة وتحســين جــودة الخدمــات وتعزيــز ســمعية الجامعــة 

لــدى املجتمــع املحلــي والدولــي .

وهــذا يبيــن لنــا توجــه الجامعــة الــى تحقيــق أهــداف نوعيــة فــي الخطــة االســتراتيجية الثالثــة مــن خــالل 141 مبــادرة , بينمــا مبــادرات 

الخطــة االســتراتيجية الثانيــة 114 مبــادرة موزعــة علــى 89 مؤشــر اداء .

من املبادرات املشاريع واملؤشرات املستمرة للخطة االستراتيجية الثالثة :

. 
ً
 ودوليا

ً
1- زيادة عدد البرامج املعتمدة محليا

2- عدد البرامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات املجتمع املحلي والقطاع الخاص .

3- برامج الدراسات العليا النوعية .

4- تعزيز نسبة اعضاء هيئة التدريس السعوديين .

5- معدل رضا جميع املستفيدين من االجراءات االدارية .

6- معدل رضا مؤسسات املجتمع عن مستوى خريجي الجامعة .

7-نسبة املخالفات االدارية . 

8- املستفيدين من برامج التدريب .

9-  نسبة تسرب الطلبة .

10- تطوير نظام القبول والتسجيل.
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11- تطوير البحث العلمي .

12- تفعيل دور الكرا�سي املجتمعية .

)املبادرات واملؤشرات املستحدثة في الخطة االستراتيجية الثالثة(

1- برامج نوعية لتطوير قدرات أفراد املجتمع .

2- انشاء وحدة لقياس سمعة الجامعة .

3- مجلس لخبراء املجتمع .

4- تفعيل املقارنات املرجعية 

5- تعزيز استخدام التقنية في التعليم .

6-  اتمتت املقررات .

7- برامج التطوع .

8- إنشاء مركز الكفايات

9- اتاحة املزيد من الفرص للعنصر النسائي في البحث العلمي .

10- اتاحة املعامل واملختبرات للمجتمع .

11- بناء جسور التعاون مع الجمعيات الخيرية .

12- تطوير الشراكة مع القطاع الخاص واالهلي والريا�سي .

13- التوسع في أنشطة محو االمية .

14- دعم النشر العلمي للطلبة

15- تحسين جودة البيئة الجامعية .

16- توفير كوادر نسائية في مجال االمن والصيانة .



49

*قضايا ومبادرات مشتركة بين الخطتين :

1- االهتمام بتحقيق معدالت عالية في مستوى الرضا للطلبة واالكاديمين واالداريين .

2- تطوير البنية التحتية في مجال )االكاديمي – اتقني ( .

3- تطوير الكادر االداري .

4- استقطاب اعضاء هيئة تدريس متميزين .

5- االعتماد االكاديمي .

6- البحث العلمي .

7- االرشاد الطالبي .

8- اتمتة األنظمة

9- تحسين الخدمات واملرافق
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ملحق رقم 3
املقارنة املحلية والدولية لألهداف االسرتاتيجية
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املجال: الحوكمة وتنمية املوارد املالية

االلتزام بالحوكمة الشاملةجامعة املجمعة

رفع الكفاءة املالية وتنمية املوارد الذاتية جامعة الطائف

	UKجامعة اكسفورد

الحوكمة: تعزيز كفاءة وفعالية خدمات الدعم من خالل تبسيط األنظمة اإلدارية والعمل التعاوني.
املوارد املالية:

• إدارة املوارد املالية لضمان استدامة الجامعة على املدى الطويل.
• رفع املوارد املالية )مصادر الدخل( لدعم الطالب املتفوقين، واالستثمار في تطوير املوظفين.

• توفير مصادر مالية وبنى تحتية جديدة.

USA تعزيز التنوع والشموليةجامعة بتسبرغ

جامعة قرطاج

التطلع ألن يكون املركز هو وجهة العمل املفضلة في علم نظام األرض من خالل تبني ثقافة االبتكار والشمولية التي ترفع من مستوى 
املوهبة واملهارة والتنوع في هذا العلم.

- ان يكون نموذجا يحتذى به في التنوع والشمولية والتعلم واملشاركات التطبيقية في املجتمع املحلي والعاملي.
- توفير نظام وممارسات عادلة وشاملة ومثمرة تقدر وتكافئ اإلنجازات لدى األفراد.

	The	University	of
Alabama

توفير الفرص واملوارد املالية التي تزيد من نسبة  في  التوازن بين العمل والحياة وتساهم في التوظيف واالحتفاظ باملوظفين املتميزين.
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املجال: سمعة الجامعة وخدمة املجتمع

االرتقاء بمكانة الجامعةجامعة املجمعة

املشاركة الفعالة في تقديم الخدمات املجتمعية وتطويرهاجامعة الطائف

	UKالتأكد من أن األبحاث والتعليم يخدم املجتمع املحلي والوطني والعاملي.جامعة اكسفورد

USA دعم املجتمع املحلي والعاملي من خالل التوسع في الشراكات والدعم التعاوني واالهتمام بالقضايا الدولية جامعة بتسبرغ

جامعة قرطاج
دعم املجتمع وتعزيز التقدم العلمي بحل املشكالت املعقدة.

- تطوير قدرات األعضاء ومد نطاق الخدمات بحيث تتجاوز نطاق املؤسسة.
- تسهيل عقد الشراكات.

جامعة مونتانا
Montana	State	Uni-

versity
تحسين الحياة واملجتمع من خالل البحث اإلبداعي  واملنح الدراسية

جامعة ميتشيغان الطبية
University	of	Michi-
	gan	Medical	School

))UMMS

تقديم رعاية فائقة للمر�سى وتحسين الصحة للسكان املحليين والوطنيين والعامليين مع االهتمام ببعضهم البعض
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املجال: التعليم والتعلم

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية جامعة املجمعة

االرتقاء بجودة ومخرجات التعليم.جامعة الطائف

UK توفير التعليم الجيد والخبرة التي تزود الطالب بالقيم واملهارات التوجه الفكري الذي يمكنهم من املساهمة اإليجابية في مجتمعهم.جامعة أكسفورد

USA جامعة بتسبرغ
الريادة في التعليم املتميز  بإعداد طالب قادرين على إحداث التغيير من خالل توفير بيئات داعمة للتعلم الشامل والفردي داخل وخارج 

الصف الدرا�سي.

جامعة قرطاج
نشر وتعزيز تعليم وابحاث علوم األرض

- توفير أنشطة تعزز التعليم والتدريب لدى الجيل القادم، وتبني بيئات تساهم في التوسع والتنوع في املواهب في مجال علوم األرض.

جامعة مونتانا
Montana	State	Uni-

versity
تحويل خبرات التعلم باتجاه خلق نتائج تعليمية متميزة لجميع الطالب

	The	University	of
Alabama

جامعة ميتشيغان الطبية
University	of	Michi-
gan	Medical	School	

)UMMS(

توفير تعليم متميز بمنظور عاملي محدد بالتدريس املتميز واملنح الدراسية عالية الجودة والبرامج املميزة واملناهج الدراسية املشتركة 
رعاية مجتمع تعليمي متيح للجميع فرص التعليم من أجل  تطور العلوم والصحة والرعاية الصحية.
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املجال: البحث العلمي واالبتكار

تعزيز انتاج املعرفةجامعة املجمعة

املشاركة الفعالة بالبحث العلمي في تنمية املجتمع املحليجامعة الطائف

UK جامعة أكسفورد

تعزيــز حيــاة البشــر و حــل مشــكالت العالــم مــن خــالل الشــركات والتعــاون بيــن تخصصــات البحــث العلمــي لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم فــي 
املعرفــة والفهــم واالبتــكار واالبــداع.

تعزيز تمكين األبحاث الطموحة بجودة استثنائية.
االستثمار في األشخاص ودعم البيئة البحثية لتحقيق النمو البحثي املستدام.

تغيير العالم نحو األفضل.

USA االهتمام باألبحاث التطبيقية ذات التأثير الفعلي.جامعة بتسبرغ

جامعة قرطاج
تمكين تحول األبحاث نحو التطبيقية والعملية لدعم الحياة وحماية املمتلكات وتطوير االقتصاد واملحافظة على األمن القومي 

توسيع رقعة األبحاث العلمية لتحسين مستوى التعليم العام واملسارات الوظيفية.

جامعة ميتشيغان الطبية
University	of	Michi-
	gan	Medical	School

))UMMS

خلق املعرفة و توجيهها نحو  تقدم العلم و تحسين الصحة

	The	University	of
Alabama

زيادة إنتاجية الجامعة وابتكاراتها في مجال البحوث واملنح الدراسية واألنشطة اإلبداعية التي تؤثر على التنمية االقتصادية واملجتمعية
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املجال: الخدمات املساندة

تحسين جودة الخدمات جامعة املجمعة

رفع كفاءة املنظومة اإلدارية  ,   رفع كفاءة املوارد البشرية والبنية التحتيةجامعة الطائف

جامعة اكسفورد
-مواصلة التطوير في اإلمكانيات التكنولوجية لتحسين جودة البحوث والتعليم وتسهيل العمليات اإلدارية 

-االستمرارية في جذب وتوظيف ودعم األشخاص املوهبين وتوفير بيئة متنوعة وشاملة وعادلة ومفتوحة تسمح للموظفين التطوير

USA توفير بنى تحتية داعمة وقويةجامعة بتسبرغ

UCAR جامعة

توفير اإلدارة النموذجية 
- توفير بنية تحتية فعالة وحديثة.

- توفير نظام إدارة وتطبيقات األعمال الداعمة لألبحاث وتنمية الشراكات وخدمة املجتمع.
- توفير بيئة حاضنة لإلبداع والشمولية واالحترام

- توفير قواعد بيانات محوسبة تمكن الباحثين من االطالع على مشاريع الطقس، املاء والهواء.
- التوسع في أبحاث علم األرض من خالل زيادة االستثمار  في الشراكات والتعاون.

جامعة مونتانا
Montana	State	Uni-

versity
التوسيع في املشاركات ذات النفع املتبادل مع االستجابة  ملتطلبات التطوير.

جامعة ميتشيغان الطبية
University	of	Michi-
gan	Medical	School	

)UMMS(

-توظيف وتطوير واستبقاء أفضل أعضاء هيئة التدريس واملوظفين واملتعلمين الذين يعملون مًعا من أجل الصالح العام.
-الشراكة  وتعاون مع مجتمعاتنا املؤسسية واملحلية والوطنية والعاملية للنهوض بالصحة والعلوم.

	The	University	of
Alabama

إثراء بيئة التعلم والعمل من خالل توفير مجتمع مفتح وشامل يجذب ويدعم هيئة التدريس واملوظفين والطالب
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املجال: اخرى

الشراكات 
معظــم الجامعــات العامليــة تخصــص هدفــا مســتقال للشــراكات والتعاونــات املحليــة األجنبيــة ســواء كمصــدر دخــل او علــم أو خدمــة، وهــو 

مختلــف تمامــا عــن خدمــة املجتمــع، باعتبــاره أداة لتطويــر الجامعــة وليــس هــدف خدمــي للمجتمــع. 

املوارد البشرية والتوظيف 
والتطوير 

معظم الجامعات العاملية تخصص هدفا مستقال )elpoep( والذي يهتم باستقطاب واالحتفاظ وتطوير الكفاءات البشرية وعادة يدرج 
منفصال عن الخدمات املساندة .  

مصادر الدخل )املوارد 
املالية(

معظــم الجامعــات تخصــص هدفــا مســتقال )secruoser( والــذي يهتــم بتغذيــة املــوارد املاليــة للجامعــة وضمــان اســتمراريتها منصــال عــن 
الحوكمــة )مهــم خصوصــا فــي ضــوء النظــام الحديــد للجامعــات(.
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ملحق رقم 4
تحليل توجهات رؤية اململكة 2030 يف التعلمي
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نبذة عن رؤية اململكة 2030 

أقّر مجلس_الشؤون_االقتصادية والتنمية األهداف االستراتيجية لـ »رؤية اململكة العربية السعودية 2030«، لوضع أطر وأسس 

ــن تلــك األهــداف االســتراتيجية، متابعــة تقــدم الخطــط والبرامــج التنفيذيــة بشــكل مســتمر 
ّ
قابلــة للقيــاس والتقويــم والتنفيــذ، حيــث تمك

وفعال، ومراعاة أي مؤثرات سلبية على االقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات في كل املراحل التي يمر بها مسار التنفيذ. كما تم 

تحديــد آليــة واضحــة للمســاءلة عــن كل برنامــج واألهــداف االســتراتيجية املباشــرة وغيــر املباشــرة املرتبطــة بــه، وفهــم العالقــة بيــن مختلــف 

األهداف وإدارتها من خالل لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصين من مختلف الجهات ذات العالقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم 

ملراقبة مجلس الشــؤون االقتصادية والتنمية، وتجري مســاءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم املســتمر، والتصعيد في حال الحاجة.

 مــن 
ً
 واســعة

ً
وتعتبــر رؤيــة الســعودية 2030 ، مــن أهــم املبــادرات املعاصــرة واملســتقبلية علــى مســتوى اململكــة والتــي شــملت خططــا

بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تســتهدف تجهيز الســعودية ملرحلة ما بعد النفط , ولهذه الرؤية ما تســتحقه من أهمية , وما 

تحمله من قيمة , وما تعنيه من تأثير , كما أن هذه الرؤية بما تضمنته من تفاصيل تستوجب على جميع املؤسسات خاصة الجامعات 

التفاعــل الحقيقــي معهــا , حتــى يكونــوا شــركاء فيهــا باالرتقــاء بأعمالهــم , ومضاعفــة عطائهــم , وذلــك للوصــول إلــى أهدافهــا. وتعتمــــد الرؤيــة 

ــبيل تحقيــــق أهدافهــا  ــاور تتكامـــل فــي ســ ــاور ثالثــة: وهــــي املجتمــــع الحيــــوي، واالقتصــاد املزدهـــر، والوطـــن الطمـــوح، وهـــذه املحـ علــى محــ

وتعظيــــم االســتفادة مــن مرتكزاتهــا إذ يمثـــل املحـــور األول: »املجتمــع الحيــوي« مــن خــالل التركيــز علــى بنــــاء مجتمــــع حيــــوي، يعيــــش أفــــراده 

وفــــق املبــــادئ اإلســــالمية ومنهــــج الوســــطية واالعتــــدال، معتزيــن بهويتهــم الوطنيــة وفخوريــن بإرثهــم الثقافــي فــي بيئــة إيجابيــة جاذبــة. بينمــا 

يركز املحــــور الثــــاني: »االقتصاد املزدهـــر«، على توفير الفــــرص للجميــــع عبــــر بنــــاء منظومــــة تعليميــــة مرتبطــــة باحتياجــــات ســــوق العمــــل، 

وتنميــة الفــرص للجميــع وتنويــع االقتصاد وتوليــد فــرص العمــل للمواطنين، كما يركز املحـور الثالـث مـن الرؤيـة على الحكومــة الفاعلــة 
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مــــن خــــالل تعزيــــز الكفــــاءة والشـــفافية وتشــــجيع ثقافــة األداء لتمكيــن املــوارد والطاقــات البشــرية. 

وتضمنت 24 هدفا رئيسا في إطار ثالث مسارات أو محاور أساسية هي:

اقتصاد مزدهر. ) قيم راسخة, بيئة عامرة, بنيانه متين( 	.1

مجتمع حيوي ) موقعه مستغل, استثماره فاعل, تنافسية جاذبة, فرص مثمرة( 	.2

وطن طموح ) حكومة فاعلة, مواطنة مسؤولة( 	.3

وعلــى الرغــم مــن أن جامعــة املجمعــة قــد انتهــت مــن إعــداد خطتهــا االســتراتيجية الثانيــة قبــل تدشــين رؤيــة اململكــة, إال أن التوجــه 

االســتراتيجي للجامعــة يتوافــق ويتناغــم مــع رؤيــة اململكــة بشــكل اســتباقي مســتقبلي. واشــتملت أهــم أهــداف رؤيــة اململكــة, والتــي تتســق مــع 

تحســين مؤشــرات الجــودة والتنافســية للملكــة بشــكل عــام, علــى 4 أهــداف هــي كمــا يلــي:

1- االرتقاء بمؤشر رأس املال االجتماعي من املرتبة 26 الى املرتبة 10.

2- الوصول من املركز 36 إلى املراكز الـ 5 األولى في مؤشر الحكومات اإللكترونية.

3- الوصول من املركز 80 إلى املركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة.

4- االنتقال من املركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد املراكز الـ 10 األولى.

5- رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من 22٪ إلى ٪30.

6- تخفيض معدل البطالة من 11.6٪ إلى ٪7.

ولقد ورد في رؤية اململكة 2030 عددا من املحاور الواضحة التي يمكن أن يتفرع عنها العديد من األولويات التي يجب أخذها بعين 

االعتبــار مــن قبــل الجامعــات, كمــا أنــه البــد مــن جعــل كل مــن برنامــج التحــول الوطنــي 2020 ورؤیــة اململكــة2030 بمثابــة املرجعیة واملظلة 

العامــة التــي تنطلــق منهــا وتعمــل فــي إطارهــا كافــة مؤسســات الدولــة ومنهــا جامعــة املجمعــة فــي ســعيها إلــى دعــم التنميــة املســتدامة باململكــة. 
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وعــن التربيــة الرقميــة ودورهــا فــي بنــاء مجتمــع املعلومــات وفــق رؤيــة اململكــة 2030 فــإن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات فــي كافــة مجــاالت 

الحيــاة وفــي العمليــة التعليميــة أدى إلــى انتشــار أدوات وتقنيــات املعلومــات املســتخدمة مــن قبــل الطــالب, ممــا يفــرض اهتمــام الجامعــات 

بتنميــة الوعــي بقواعــد االســتخدام الســليم وتوظيــف مراكــز مصــادر التعلــم للقيــام بدورهــا نحــو متطلبــات التربيــة فــي العصــر الرقمــي. كمــا 

البد من تحسين االستعداد والجاهزية لتطبيق مبادئ حوكمة الجامعات في ضوء رؤية اململكة 2030 بتفعيل لجان املراجعة الداخلية 

والخارجيــة, وإقــرار نظــام للرقابــة يوضــح اليــة املحاســبية واملســاءلة, وتعزيــز فاعليــة الجامعــة وزيــادة كفاءتهــا مــن خــالل نشــر قيــم النزاهــة 

والعدالــة واملشــاركة والشــفافية.

ثالثة محاور بنيت عليها رؤية اململكة العربية السعودية 2030 من أجل تعزيز ركائز القوة لدى اململكة
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إن اململكة العربية السعودية هي إحدى دول العالم التي تسعى إلى تحسين عملية التعليم بشكل عام، وإلى تطوير وتأهيل املعلمين 

بشــكل خــاص. فقــد ورد ذلــك فــي وثيقــة برنامــج التحــول الوطنــي 2020 بمــا نصــه »تحســين اســتقطاب املعلميــن وإعدادهــم وتأهيلهــم 

 لرؤية اململكة 2030 التي تضمنت العبارة اآلتية »سنرسخ القيم 
ً
وتطويرهم«)وثيقة برنامج التحول الوطني،2020،62(، وذلك تحقيقا

اإليجابيــة فــي شــخصية أبنائنــا عــن طريــق تطويــر املنظومــة التعليميــة والتربويــة بجميــع مكوناتها«)رؤيــة اململكــة 2030،28(.

كمــا أن رؤيــة اململكــة 2030 ركــزت بشــكل محــدد علــى أهميــة مجــال تعلــم والتعليــم، فقــد وردت العبــارة اآلتيــة بالرؤيــة » ســــنواصل 

االســتثمار باملعــــارف واملهــــارات الالزمــة لوظائــــف املســــتقبل، وســــيكون هدفنـــا أن يحصـــل كل طفـــل ســـعودي - أينمـــا كان - عـــلى فـــرص 

ــــر، وعــــلى تأهيــــل املدرســين والقيــادات التربويــة 
ّ
التعليــم الجيــد وفــق خيــارات متنوعــة، وســـيكون تركيزنــا أكبــر علــى مراحــــل التعليــــم املبك

وتدريبهــم وتطويــر املناهــج الدراســية)رؤية اململكــة،2030،36(؛ لــذا يلــزم إعــداد البرامــج االكاديميــة بمــا يتوافــق مــع املهــارات التــي تضمنتها 

رؤيــة اململكــة 2030 ليحقــق مــا جــاء فيهــا مــن أهــداف.

وممــا يؤكــد أهميــة مواكبــة التطلعــات والــرؤى مراجعــة معاييــر البرامــج األكاديميــة وذلــك بهــدف  تطويــر البرامــج والخطــط الدراســية فــي 

 علــى تجويــد عمليــات التقويــم املتعلقــة بالبرامــج التدريبيــة الحاليــة وانتقــال أثــر التدريــب، والعنايــة 
ً
الجامعــات الســعودية، والتأكيــد أيضــا

بمهــارات البحــث العلمــي لطلبــة الجامعــات الســعودية، وتوظيــف برامــج التدريــب االلكترونــي والذاتــي نحــو تحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 

العربيــة الســعودية2030 .

وعلى ضوء ذلك تسعى جامعة املجمعة للمواءمة والتوافق  مع رؤية اململكة 2030.

ثالثة محاور بنيت عليها رؤية اململكة العربية السعودية 2030 من أجل تعزيز ركائز القوة لدى اململكة
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 أوجه التوافق بين منهجية خطة الجامعة ومنهجية رؤية اململكة

أ : منهجية رؤية 2030

تم تحديد األهداف االستراتيجية املنبثقة من رؤية اململكة العربية السعودية 2030 وفق منهجية واضحة  
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تم تحديد قائمة برامج تحقيق الرؤية عبر 3 مراحل

دراسة األهداف وتحليل
تشابهها  وضمها 

ملجموعات

:فيالتشابهأوجهوتحديدالثالثواملستوى الثانياملستوى أهدافدراسةتمت•
واملؤشراتوالخصائصاألهداف•
(الخبراءمعالتواصلخاللمن)املشتركةالفاعلةوالبرامجالتحديات•
املشتركيناملصلحةأصحاببينالتقاطع•

تحليل املجموعات 
برنامجًا 12وتحديد 

محققًا للرؤية

: تمت فرزها بناء على , مجموعة التي تم تحديدها في الخطوة السابقة 25انطالقًا من الـ •
( خرى وتمكين أهداف أ, األثر املباشر املتوقع , على سبيل املثال ) محوريتها في تحقيق الرؤية •
( بسبب كثرة الجهات ذات العالقة أو الحاجة إلى توجيه مركزي ) الحاجة لدور مركز الحكومة •

بناء وتطوير بطاقات 
وات البرامج وتحليل الفج

:  تم تطوير . بناًء على قائمة البرامج •
وأصحاب املصلحة , التغطية بشكل عام , املؤشرات , وتشمل الوصف , بطاقة البرامج •
, رنامج مسح الجهود القائمة وتقييم تغطية األهداف املنطوية تحت الب) وتشمل , تحليل الفجوات •

( تقييم كفاية املبادرات الحالية لتحقيق األهداف 
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مدى توافق مؤشرات االداء بين رؤية اململكة 2030 وجامعة املجمعة

تســعى جامعة املجمعة أن تكون رؤيتها وأهدافها منبثقه من أهداف ورؤية اململكة 2030 وذلك من خالل وضع مؤشــرات لألداء في 

خطتها االستراتيجية تواكب التوجه العام للتعليم في اململكة , حيث نالحظ في الجداول املرفق مدى التوافق بين مؤشرات األداء لوزارة 

التعليم وفق ما رسمة برنامج التحول الوطني لرؤية اململكة 2030 وبين مؤشرات األداء في الخطة االستراتيجية لجامعة املجمعة . 

علما ان هناك مؤشرات لوزارة التعليم بشكل عام وعددها 20 مؤشر بنسبة توافق تصل 53٪ وبعضها ال تتعلق بالتعليم الجامعي 

نظــرا لعــدة أســباب منهــا ارتبــاط املؤشــر بريــاض األطفــال او بالفئــة االميــة وهنــاك مؤشــرات تخــص التعليــم الجامعــي وعددهــا 6 مؤشــرات 

فقط ونســبة التوافق بينها وبين مؤشــرات الجامعة ٪100.

ت
مؤشر التعليم العالي )الجامعي (

لتحقيق رؤية اململكة 2030
مؤشر جامعة املجمعة

نسبة الطلبة املشاركين في أنشطة تطوعية لخدمة املجتمع.اجمالي عدد ساعات التطوع1

عدد البحوث املحكمة املنشورة2
عدد األبحاث املنشــورة في مجالت محكمة في العام املا�سي لكل عضو هيئة تدريس 

)بــدوام كامــل أومــا يعادله(

عدد مشاريع البحوث املشتركة مع مؤسسات املجتمع.عدد الشراكات البحثية3

معدل براءات االختراععدد براءات االختراع4

متوسط التكلفة اإلجمالية للطالب5

نســبة امليزانيــة التشــغيلية )بــدون املبالــغ ملكافــآت الطــالب والســكن( املخصصــة 
الطالبيــة الخدمــات  لتقديــم 

املصروفات التشغيلية الكلية لكل طالب )بدون املبالغ املخصصة ملكافآت الطالب 
والسكن(.

معدل أعضاء هيئة التدريس املتعاقديننسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس6
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عدد املؤشرات املتوافقة لجامعة املجمعةعدد مؤشرات التعليم الجامعي في برنامج التحول الوطني

66

100٪النسبة

مؤشر جامعة املجمعةمؤشر وزارة التعليم لتحقيق رؤية اململكة 2030ت

نسبة الطلبة ملستفيدين من خدمات النقل الجامعينسبة الطلبة ملستفيدين من خدمات النقل املدر�سي1

نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في أنشطة التطوير املنهيمتوسط عدد ساعات التطوير املنهي التي استكملها املعلم2

مستوى رضا القيادات عن البرامج التطويرية املقدمة لهممتوسط عدد ساعات التطوير املنهي للقيادات3

عدد امليداليات واالوسمة في املسابقات الدوليةعدد امليداليات واالوسمة في املسابقات الدولية4

معدل الطلبة مقدمين براءات االختراعنسبة الطلبة املستفيدين من البرامج الخاصة باملوهوبين5

نسبة الطلبة املشاركين في أنشطة تطوعية لخدمة املجتمعنسبة الطلبة املشاركين باألنشطة خارج اليوم الدرا�سي6

نسبة الطلبة املشاركين في أنشطة تطوعية لخدمة املجتمع.نسبة الطلبة املستفيدين من خدمات الحي7

نسبة الخريجين الذين توظفوا نسبة الخريجين امللتحقين بسوق العمل8

نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء هيئة التدريسمعدل ) طالب/معلم(9

عدد املباني املدرسية الحكوميةعدد املباني املدرسية الحكومية10

مستوي رضا الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة عن الخدمات املقدمة لهمنسبة الطلبة املستفيدين من برامج ذوي االعاقة11
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عدد املؤشرات املتوافقة لجامعة املجمعةعدد مؤشرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني

2011

53%النسبة

مصفوفة االتساق بين أهداف الجامعة خالل خطتها الثانية ومحاور رؤية اململكة 2030

املسارات أو املحاور الرئيسة لرؤية اململكة 2030
الهدف األول

الطالب

الهدف الثاني

الهيئة 

األكاديمية 

واإلدارية

الهدف الثالث

األداء املؤس�سي

الهدف الرابع

البنية التحتية 

والتقنية

الهدف 

الخامس

ضمان الجودة 

واالعتماد

الهدف 

السادس

البحث العلمي

الهدف السابع

املسؤولية 

والشراكة 

املجتمعية

اقتصاد مزدهر. ) قيم راسخة, بيئة عامرة, بنيانه 

متين(
√√√√

مجتمع حيوي ) موقعه مستغل, استثماره فاعل, 

تنافسية جاذبة, فرص مثمرة(
√√√√√√

√√√√√√وطن طموح ) حكومة فاعلة, مواطنة مسؤولة(

من الجدول السابق يتضح أن هناك اتساق بين محاور رؤية اململكة 2030 واألهداف االستراتيجية لجامعة املجمعة على 

الرغم من أن الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة بنيت قبل ظهور رؤية اململكة ، وهذا يؤكد أن خطة الجامعة واقعية 

وصادقة وراعت التنبؤ املستقبلي
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توصيات عامة:

فــي ضــوء مــا تــم معالجتــه وتحليلــه خــالل املحــاور الســابقة لهــذا التقريــر، ومــا تــم رصــده مــن توجيهــات لرؤيــة اململكــة 2030، وجوانــب 

املواءمة التي ظهرت في خطة الجامعة، يمكن اقتراح عدد من التوصيات التي تساعد في استمرارية وتعزيز عناصر املواءمة مع التوجهات 

االستراتيجية والتنموية للمملكة، وأهما ما يلي:

1- رفع الوعي العام لدى منسوبي الجامعة وطالبها بأبعاد رؤية اململكة وتوجهاتها االستراتيجية، بهدف تعزيز املسؤولية الفردية 

واملؤسسية نحو تحقيق أهداف الرؤية التي تتعلق بالتعليم الجامعي.

2- تشجيع أعضاء هيئة التدريس على القيام بأبحاث ودراسات علمية ترتبط محاورها وفق تخصصاتهم بتوجيهات رؤية اململكة، 

بما يدعم العالقة بين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس من جانب، ويعزز التحليل العلمي ملحاور الرؤية من جانب آخر

3-. توجيه عمادة البحث العلمي لتحديث األولويات البحثية وفق محاور وتوجيهات رؤية 2030وربط أهداف التنمية املستدامة 

بكافة التخصصات البحثية، خاصة لتلك األبحاث والدراسات التي تقوم الجامعة بدعمها.

4-. توجيه عمادة خدمة املجتمع بإعداد مخطط بأهم املبادرات املجتمعية التي يمكن تنفيذها والتي تتوافق مع توجهات الرؤية 

وتحقق أهدافها املرتبطة بدور الجامعات في خدمة املجتمع وتعزيز جوانب التنمية املستدامة.

5-. توجيه عمادة الجودة وتطوير املهارات بتنظيم عدد من البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس حول أهداف التنمية املستدامة 

وتوجهات رؤية 2030 وأهم أدوات أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الرؤية.

6- تضمين محاور رؤية اململكة 2030 للخطة االستراتيجية الثالثة للجامعة وأخذها بعين االعتبار
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ملحق رقم 5
تقرير إعالمي عن لقاءات وورش إعداد الخطة
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معايل مدير الجامعة يفتتح ورشة عمل دراسة واقع الجامعة ومستقبلها ) رؤية مجمتعية تشاركية (

افتتــح معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور خالــد بــن ســعد املقــرن ورشــة عمــل 

دراســة واقــع الجامعــة ومســتقبلها ) رؤيــة مجتمعيــة تشــاركية(، حيــث تحــدث 

ســعادة رئيــس اللجنــة األســتاذ الدكتــور محمــد بــن عثمــان الركبــان حــول فلســفة 

اإلســتراتيجية  الخطــة  حــول  إملاحــة  مــع  الجامعــة  فــي  اإلســتراتيجي  التخطيــط 

األولــى والثانيــة للجامعــة ، ثــم تحــدث معالــي مديــر الجامعــة حــول رؤيــة الجامعــة 

وماحققتــه مــن إنجــازات جعلتهــا تقــع فــي مــكان كبيــر بيــن كبــرى الجامعــات علــى 

املســتوى املحلــي واإلقليمــي , وداللــة ذلــك مــا حظيــت بــه مــن مكانــة لــدى أجهــزة 

الدولــة املختلفــة ومؤسســات املجتمــع املحلــي بداللــة عقــد الجامعــة للعديــد مــن 

الشــراكات واالتفاقيــات، ثــم اختتــم معالــي مديــر الجامعــة كلمتــه 

بالشكر الجزيل لجميع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص 

والخيري وممثلي املجتمع الذين شاركوا في هذه الورشة، ثم تحدث 

ســعادة الدكتــور فيصــل املطيــري حــول إنجــازات الجامعــة خــالل 

خطتها الثانية في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع ، 

: ثم بدأت فعاليات الورشة من خالل مناقشة محور تقييم الواقع 

أداء ومخرجات الجامعة من خالل الحديث عن الطلبة الخريجين 

والشــراكة املجتمعيــة واألبحــاث العلميــة , ثــم انتقــل الحديــث حــول 

املحــور الثانــي الخــاص بالحاجــة املســتقبلية للمجتمــع املحلــي مــن 

خــالل عنصــر التعليــم والبحــث العلمــي والخدمــات والتجهيــزات 

والحوكمــة وخدمــة املجتمــع , ثــم تــم تنــاول املحــور الثالــث الخــاص بــدور املجتمــع املحلــي فــي دعــم الجامعــة مــن خــالل عناصــر التعليــم 
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والبحــث العلمــي والخدمــات والتجهيــزات والحوكمــة وخدمــة املجتمــع ، ثــم تــم الحديــث عــن العديــد مــن الــرؤى والتوصيــات العامــة التــي 

للحضــور تذكاريــة  صــورة  بأخــذ  الورشــة  ثماختتمــت  الورشــة،  هــذه  خالصــة  تمثــل 

معايل مدير الجامعة يفتتح ورشة عمل دراسة واقع الجامعة ومستقبلها يف ضوء رؤية اململكة 2030

ولى جلسات ورشة عمل إعداد الخطة االستراتيجية 
ُ
برعاية وتشريف معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن ، افُتِتحت أ

الثالثة للجامعة ، حيث كانت الورشة بعنوان ) دراسة واقع الجامعة 

ومستقبلها في ضوء رؤية اململكة 2030 ( ، وابتدأت الجلسة بكلمة 

لســعادة رئيــس لجنــة إعــداد الخطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة 

األســتاذ الدكتــور/ محمــد بــن عثمــان الركبــان ، حيــث أشــار ســعادته 

للهدف من هذه الورشــة املتمثل في اســتطالع آراء منســوبي الجامعة 

حــول نقــاط القــوة والضعــف واملرئيــات ومقترحــات التحســين ، ثــم 

فــي الجامعــة  تطــرق ســعادته لتاريــخ إعــداد الخطــة االســتراتيجية 

ابتــداًء مــن الخطــة األولــى ، ثــم الثانيــة ، واملرتكــزات التــي قامــت عليهــا 

، وظــروف إعــداد تلــك الخطــط ، كمــا تطــرق ســعادته ملنهجيــة إعــداد 

الخطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة ، حيــث ركــز ســعادته علــى 

االنطالق مما قامت عليه الجامعة من أسس وقيم ، مع التركيز على 

الخطــط املرنــة املتوافقــة مــع املتغيــرات ، ثــم تحــدث ســعادة وكيــل 

الجامعة نائب رئيس لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثة األستاذ الدكتور/ مسلم بن محمد الدوسري عن أبرز منجزات الجامعة 
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فــي ضــوء الخطــة االســتراتيجية الثانيــة للجامعــة ، حيــث تطــرق 

ســعادته للعديــد مــن جوانــب النجــاح والتميــز للجامعــة ، والتــي 

تحققت في عمرها القصير ، وكان من أبرز تلك املنجزات الدالة 

علــى التميــز فــي العديــد مــن الجوانــب تحقيــق الجامعــة لالعتمــاد 

األكاديمــي املؤس�ســي ، وتحقيقهــا للموائمــة مــع رؤيــة اململكــة 

2030 ، كما أوضح ســعادته بأن هناك جوانب تســعى الجامعة 

الســتكمال تحقيــق الهــدف املنشــود . ثــم اســتمع الجميــع لكلمــة 

معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور/ خالــد بــن ســعد املقــرن ، حيــث 

تطــرق معاليــه ملــا تحقــق للجامعــة مــن منجــزات تفــوق ســنوات 

تأسيســها ، وأعــاد معاليــه الســبب فــي تميــز الجامعــة ونجاحهــا 

التركيز على العمل بروح الفريق الواحد وفق صالحيات واختصاصات محددة تضمن سالسة العمل واإلجراء ، مع التركيز على انطالق 

الجامعــة فــي عملهــا مــن قيــم محــددة ، ثــم تطــرق معاليــه ألبــرز أســباب نجــاح الجامعــة فــي خطتهــا االســتراتيجية ، وهــو بنــاء الخطــة مــن قبــل 

فريق العمل بالجامعة ، مع التركيز على مرونة الخطة ، وأن تكون ممارسة وثقافة لجميع منسوبي الجامعة . كما شكر معاليه العاملين 

علــى عقــد مثــل هــذه الورشــة املهمــة التــي تعمــل علــى رســم توجــه الجامعــة خــالل الخمــس ســنوات التاليــة لتدشــين الخطــة ، حيــث أشــاد 

معاليــه بالفريــق املميــز العامــل فــي لجنــة إعــداد الخطــة االســتراتيجية الثالثــة ، حيــث عرفــوا باإلخــالص والتميــز فيمــا يــوكل لهــم مــن أعمــال ، 

 علــى العمــل بــروح الفريــق ، ثــم غــادر معالــي مديــر 
ً
كمــا أشــاد معالــي مديــر الجامعــة بالحضــور الكثيــف فــي هــذه الورشــة والــذي يعــد شــاهدا

الجامعــة وابتــدأت الورشــة فــي جلســتها الثانيــة بكلمــة لســعادة رئيــس اللجنــة أوضــح أنــه تــم تقســيم املدعويــن قبــل وقــت عقــد الورشــة 

حســب املحاور املحددة ، والتي توزعت لخمســة محاور هي الدراســات العليا والبحث العلمي ، والخدمات املســاندة ، و التعليم والتعلم 

، و الشــراكة والتنميــة املجتمعيــة ، و املــوارد البشــرية واملاليــة . ثــم أوضــح ســعادة رئيــس اللجنــة الــدور املطلــوب مــن املشــاركين فــي املحــاور 
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املرســلة للجميــع ، وبعــد انتهــاء الوقــت املحــدد للجلســة الثانيــة تــم أخــذ اســتراحة قصيــرة تالهــا بدايــة الجلســة الثالثــة املخصصــة ملناقشــة 

النتائــج ، حيــث تولــى الدكتــور/ فيصــل املطيــري عضــو اللجنــة إدارة املناقشــة الجماعيــة والتــي انتهــت لعــدد مــن املخرجــات ، وفــي ذات 

الوقت تولى الدكتور عبدهللا الحربي والدكتور املتولي بدير والدكتور عدنان قطيط كتابة الخالصة النهائية وجمع األفكار املتفق عليها 

، ثــم اختتمــت الورشــة بكلمــة لســعادة رئيــس اللجنــة شــكر فيهــا املشــاركين علــى حضورهــم املشــرف وحرصهــم ومــا قدمــوه مــن مقترحــات 

 في رسم توجه الجامعة في خطتها الثالثة . كما شكر سعادة رئيس اللجنة سعادة وكيلة الجامعة لشؤون 
ً
 مؤثرا

ً
ومعلومات ستكون عامال

الطالبات الدكتورة/ جواهر بنت عبدالرحمن العمر على إشــرافها ومتابعتها لورشــة الكادر النســائي في الجامعة ، والتي عقدت بالتزامن 

مــع هــذه الورشــة ، ممثلــة مــن جميــع الجهــات ذات العالقــة بمحــاور الورشــة .

 من االجمتاعات
ً
لجنة إعداد الخطة اإلسرتاتيجية الثالثة للجامعة تعقد عددا

 مــن اجتماعاتهــا الدوريــة للعــام الجامعــي الحالــي , وذلــك برئاســة 
ً
عقــدت لجنــة إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة للجامعــة عــددا

ســعادة الدكتــور محمــد الركبــان رئيــس اللجنــة , وبحضــور ســعادة 

م بــن محمــد الدوســري وكافــة 
ّ
وكيــل الجامعــة األســتاذ الدكتــور مســل

 مــن املوضوعــات املدرجــة 
ً
أعضــاء اللجنــة ، وقــد ناقشــت اللجنــة عــددا

علــى جــدول األعمــال ، ومــن أبرزهــا مناقشــة موضــوع الهيــكل التنظيمــي 

للجامعــة , ومــدى توافقــه مــع الخطــة اإلســتراتيجية للجامعــة ، وتقريــر 

املواءمــة بيــن خطــة اإلســتراتيجية ورؤيــة اململكــة 2030م مــن خــالل 

اســتعراض التقريــر وتعديــل املالحظــات التــي توصلــت إليهــا اللجنــة . 

كمــا ناقشــت اللجنــة مؤشــرات وزارة التعليــم الخاصــة بالتعليــم العالــي 
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واملرتبطــة بمكتــب تحقيــق الرؤيــة بالجامعــة ، واســتعرضت اللجنــة اســتكمال مؤشــرات األداء لكافــة جهــات الجامعــة، واملالحظــات التــي 

رأتهــا اللجنــة لــدى هــذه الجهــات , والرفــع للجنــة بذلــك فــي اجتماعهــا القــادم. الجديــر بالذكــر أن هــذه الجهــود تأتــي بنــاًء علــى توجيهــات معالــي 

مدير الجامعة د. خالد بن ســعد املقرن بالعمل على اســتكمال بناء الخطة اإلســتراتيجية الثالثة للجامعة في املوعد املحدد لها ، والذي 

يتــواءم مــع نهايــة العــام الحالــي

لجنة إعداد الخطة اإلسرتاتيجية الثالثة للجامعة 2020-2025 تستأنف أعمالها

اســتأنفت لجنــة إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة للجامعــة 2020-2025 بمقــر اللجنــة بــاإلدارة العامــة للتخطيــط اإلســتراتيجي 

أعمالهــا بعــد التوقــف خــالل فتــرة اإلجــازة الصيفيــة ، حيــث تــم عقــد العديــد مــن اللقــاءات خــالل األســبوعين األوليــن مــن بدايــة العــام 

الجامعــي ، وتخلــل االجتماعــات مناقشــة عــدد مــن املوضوعــات 

تلــك  أهــم  مــن  وكان   ، حيالهــا  املناســبة  التوصيــات  واتخــاذ 

املوضوعــات اســتعراض تقاريــر اللجنــة خــالل املرحلــة األولــى مــن 

مشروع إعداد الخطة ، حيث تمت مناقشة تقرير طريقة العمل 

بمشــروع إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية ، باإلضافــة للمصفوفــة 

األوليــة ألهــداف ومبــادرات الخطــة ، وتقريــر أبــرز التوجهــات 

الوطنيــة والدوليــة ذات العالقــة باختصــاص الجامعــة، كمــا 

تمــت مناقشــة تقريــر نتائــج التحليــل البيئــي لواقــع الجامعــة ، 

باإلضافــة للســياق الديموغرافــي واملؤس�ســي للجامعــة، وتقريــر 

املســودة األوليــة لتحكيــم رؤيــة ورســالة الجامعــة، كمــا اتخــذت 
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 مــن التوصيــات كان مــن أبرزهــا اعتمــاد تكليــف بعــض األعضــاء بعــدد مــن التقاريــر املطلوبــة ومــن أهمهــا : تقريــر املقارنــة 
ً
اللجنــة عــددا

لت اللجنة فريق عمل إلعداد التصور 
ّ
املرجعية الداخلية والخارجية ، وتقرير املواءمة مع مؤشرات األداء املطلوبة من الوزارة ، كما شك

األولــي حيــال آليــة عــرض مصفوفــة األهــداف واملبــادرات ومناقشــتها مــع جهــات الجامعــة ، كمــا ناقشــت اللجنــة آليــات تنفيــذ الخطــة بعــد 

اعتمادهــا ، وجــرى تكليــف أحــد األعضــاء بتقديــم رؤيــة مقترحــة حيــال ذلــك ، كمــا تــم اســتعراض عــدد مــن األهــداف واملبــادرات ومقارنتهــا 

مــع مســودة مصفوفــة األهــداف واملبــادرات، كمــا تــم اســتعراض تقريــر خــاص بتوصيــات التحســين املقدمــة مــن الهيئــة الوطنيــة للتقويــم 

واالعتمــاد األكاديمــي ، كمــا تــم إقــرار خطــة عمــل اللجنــة فــي املرحلــة الثانيــة واألخيــرة مــن مشــروع إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة 

للجامعــة2025-2020.

 الزمالء أعضاء 
ً
وقد قدم سعادة رئيس اللجنة شكره هلل تعالى على ماتحقق من إنجازات كبيرة في املرحلة األولى من املشروع ، داعيا

 شكره وتقديره ملعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن على 
ً
اللجنة لبذل املزيد من الجهود خالل املرحلة الثانية ، ومقدما

مــا تحظــى بــه اللجنــة مــن دعــم ومتابعــة مســتمرة مــن معاليــه ، وألصحــاب الســعادة وكالء الجامعــة علــى تعاونهــم الدائــم مــع فــرق العمــل 

 للجميــع التوفيــق والنجــاح
ً
باملشــروع ، متمنيــا

لجنة إعداد الخطة اإلسرتاتيجية الثالثة للجامعة تقمي ورشة عمل

 مــن اللجنــة ملناقشــة وترتيــب األولويــات حيــال 
ً
ضمــن مشــروع إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة للجامعــة 2020-2025 ، وســعيا

 إلقرارها و عرضها على معالي مدير الجامعة – فقد أقامت 
ً
مصفوفة األهداف واملبادرات للخطة اإلستراتيجية الثالثة للجامعة - تمهيدا

اللجنــة ورشــة عمــل مختصــرة حيــال ذلــك بحضــور ورعايــة وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ، وبحضــور وكيلــة الجامعــة 

لشــؤون الطالبــات الدكتــورة جواهــر بنــت عبدالرحمــن العمــر ، حيــث بــدأت الورشــة بكلمــة لعضــو اللجنــة رئيــس الفريــق العملــي الدكتــور 

فيصــل بــن فــرج املطيــري أوضــح فيهــا الهــدف مــن هــذه الورشــة ومــا تــم إنجــازه فــي مشــروع إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة للجامعــة 



76

حتــى اآلن ، ثــم تحــدث عضــو اللجنــة الدكتــور محمــد 

فــي توزيــع  العبــودي ، حيــث أوضــح منهــج اللجنــة 

الجامعــة  جهــات  رأي  وأهميــة  الخمســة  املحــاور 

املختلفة في مراجعة األهداف واملبادرات واملؤشرات 

وإعــادة ترتيبهــا وتنقيحهــا بمــا يضمــن الخــروج بخطــة 

 ، للتحقيــق  وقابلــة  وفاعلــة  طموحــة  إســتراتيجية 

بعــد ذلــك اســتمع الجميــع لكلمــة وكيــل الجامعــة 

للدراســات العليــا والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور 

محمــد بــن عبــدهللا الشــايع شــكر فيهــا اللجنــة علــى 

جهودهــا ، وأوضــح أهميــة الشــراكة فــي مجــال إعــداد 

الخطــة اإلســتراتيجية مــع جميــع جهــات الجامعــة ، 

 عنها وعن رؤية إدارة الجامعة على بناء اإلستراتيجية بسواعد أبناء الجامعة ، كما أوضح سعادته األهمية 
ً
والذي يعد هذا اللقاء معبرا

البالغة لدور الكليات واألقسام العلمية في تبني تحقيق األهداف واملبادرات ضمن خططها التشغيلية بشكل يضمن التفاعل املطلوب 

لتحقيق املستهدفات ، ثم اختتم سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كلمته بالشكر والتقديم لكافة أعضاء اللجنة 

 للجميع دوام التوفيق 
ً
على جهودهم امللموسة وحرصهم الكبير على مشاركة كافة جهات الجامعة في شتى مراحل إعداد الخطة ، متمنيا

والعــون والســداد ، ثــم بــدأت فعاليــات الورشــة بــإدارة رئيــس الفريــق العلمــي الدكتــور فيصــل بــن فــرج املطيــري ، حيــث تناقــش الزمــالء 

الحضــور فــي محــور الدراســات العليــا والبحــث العلمــي ، وتــم إبــداء عــدد مــن املقترحــات ، كمــا تطــرق بعــض الزمــالء لبعــض الجزئيــات فــي 

املحــاور األخــرى ، وتــم رصــد تلــك امللحوظــات واملقترحــات ليتــم مناقشــتها وعرضهــا علــى اللجنــة ، ثــم اختتمــت الورشــة بالشــكر والتقديــر 

لكافــة الحضــور.
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لجنــة إعــداد الخطــة اإلســرتاتيجية الثالثــة للجامعــة تقــمي ورشــة عمــل متخصصــة ملناقشــة مصفوفــة األهــداف 

واملبــادرات مــع وكالــة الجامعــة للشــؤون التعلمييــة والجهــات ذات العالقــة

ضمــن مشــروع إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة للجامعــة 

 من لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية ملناقشة 
ً
2020-2025 ، وسعيا

وترتيــب األولويــات حيــال مصفوفــة األهــداف واملبــادرات للخطــة 

 إلقرارها و عرضها على معالي 
ً
اإلستراتيجية الثالثة للجامعة - تمهيدا

مديــر الجامعــة – أقامــت اللجنــة ورشــة عمــل مختصــرة حيــال ذلــك 

بحضور ورعاية سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور 

أحمــد بــن علــي الرميــح ، وبحضــور ســعادة وكيلــة الجامعــة لشــؤون 

الطالبــات الدكتــورة جواهــر بنــت عبدالرحمــن العمــر، حيــث بــدأت 

الورشــة بكلمــة لســعادة عضــو اللجنــة رئيــس الفريــق العملــي الدكتور 

فيصــل بــن فــرج املطيــري أوضــح فيهــا الهــدف مــن هــذه الورشــة وماتــم 

إنجازه في مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية الثالثة للجامعة حتى 

اآلن ، ثــم تحــدث ســعادة عضــو اللجنــة الدكتــور محمــد العبــودي ، 

حيث أوضح منهج اللجنة في توزيع املحاور الخمسة ، وأهمية رأي جهات الجامعة املختلفة في مراجعة األهداف واملبادرات واملؤشرات 

وإعادة ترتيبها وتنقيحها بما يضمن الخروج بخطة إستراتيجية طموحة وفاعلة وقابلة للتحقيق، بعد ذلك استمع الجميع لكلمة سعادة 

وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة الدكتورأحمــد الرميــح ، شــكر فيهــا اللجنــة علــى جهودهــا ، وأوضــح أهميــة الشــراكة فــي مجــال إعــداد 
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 عنهــا وعــن رؤيــة إدارة الجامعــة علــى بنــاء اإلســتراتيجية 
ً
الخطــة اإلســتراتيجية مــع جميــع جهــات الجامعــة ، والــذي يعــد هــذا اللقــاء معبــرا

بســواعد أبنــاء الجامعــة .

لجنــة إعــداد الخطــة اإلســرتاتيجية الثالثــة للجامعــة تقــمي ورشــة عمــل متخصصــة ملناقشــة مصفوفــة األهــداف 

واملبــادرات مــع وكالــة الجامعــة والجهــات ذات العالقــة

 مــن اللجنــة ملناقشــة وترتيــب األولويــات حيــال 
ً
ضمــن مشــروع إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة للجامعــة 2020-2025 ، وســعيا

 إلقرارهــا و عرضهــا علــى معالــي مديــر الجامعــة – فقــد 
ً
مصفوفــة األهــداف واملبــادرات للخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة للجامعــة - تمهيــدا

م الدوســري ، وبحضــور ســعادة 
ّ
أقامــت اللجنــة ورشــة عمــل مختصــرة حيــال ذلــك بحضــور ورعايــة ســعادة وكيــل الجامعــة أ. د. مســل

وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات الدكتــورة جواهــر بنــت عبدالرحمــن العمــر ، حيــث بــدأت الورشــة بكلمــة لســعادة عضــو اللجنــة 

رئيــس الفريــق العلمــي الدكتــور فيصــل بــن فــرج املطيــري أوضــح فيهــا الهــدف مــن هــذه الورشــة وماتــم إنجــازه فــي مشــروع إعــداد الخطــة 

اإلســتراتيجية الثالثــة للجامعــة حتــى اآلن ، حيــث أوضــح منهــج اللجنــة فــي توزيــع املحــاور الخمســة ، وأهميــة رأي جهــات الجامعــة املختلفــة 

فــي مراجعــة األهــداف واملبــادرات واملؤشــرات وإعــادة ترتيبهــا وتنقيحهــا بمــا يضمــن الخــروج بخطــة إســتراتيجية طموحــة وفاعلــة وقابلــة 

م الدوســري شــكر فيهــا اللجنــة علــى جهودهــا ، وأوضــح 
ّ
للتحقيــق ، بعــد ذلــك اســتمع الجميــع لكلمــة ســعادة وكيــل الجامعــة أ. د. مســل

ســعادته باملشــاركة مــع الجهــات املدعــوة ، وذلــك بهــدف إيضــاح النقــاط املهمــة التــي يجــب إضافتهــا أو تعديلهــا فــي املصفوفــة ، وخاصــة 

 ملناقشــتها.
ً
	فــي محــور املرافــق والتجهيــزات والكــوادر البشــرية واملاليــة، وتــم تدويــن كافــة املقترحــات مــن قبــل أعضــاء اللجنــة تمهيــدا

 عن رؤية إدارة الجامعة في بناء الخطة اإلستراتيجية بسواعد أبناء الجامعة
ً
ويعد هذا اللقاء معبرا



79

ــة للجامعــة2020-2025 ويســتعرض محــاور  ــر الجامعــة يلتقــي بفريــق إعــداد الخطــة اإلســرتاتيجية الثالث معــايل مدي

ــا اإلســرتاتيجية الخطــة وأهدافه

برعاية وتشريف معالي مدير الجامعة ، وبحضور سعادة الوكالء 

قام فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية الثالثة للجامعة 2025-2020 

بعرض مصفوفة أهداف ومؤشرات الخطة في صورتها شبه النهائية 

بعد مراعاة مدخالت الخطة التي تمت خالل املرحلة األولى والثانية 

مــن مشــروع إعدادهــا ، حيــث بــدأ االجتمــاع بكلمــة لســعادة رئيــس 

لجنــة إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة أ. د. محمــد بــن عثمــان 

الركبــان أوضــح فيهــا منهجيــة اللجنــة فــي إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية 

 لضمــان 
ً
، وأبــرز الجهــود التــي تمــت خــالل املرحلــة الســابقة ســعيا

الخروج بخطة إستراتيجية طموحة وفعالة، ثم تحدث معالي مدير 

الجامعــة عــن أهميــة التخطيــط اإلســتراتيجي الواقــع الطمــوح خاصــة 

والجامعــة تحقــق العديــد مــن اإلنجــازات علــى املســتوى املؤس�ســي 

واملجتمعــي ، كمــا أثنــى معاليــه علــى الــدور والجهــد الكبيــر املبــذول مــن قبــل اللجنــة فــي إعــداد مصفوفــة أهــداف ومؤشــرات الخطــة ، ثــم 

 معاليــه علــى ضــرورة عــرض 
ً
بــدأ معالــي مديــر الجامعــة بتقديــم رؤيــة معاليــه حيــال بعــض األهــداف وصياغتهــا وكذلــك املؤشــرات ، مؤكــدا

األهداف على وكاالت الجامعة بعد إجراء التعديالت الالزمة في ضوء ما تم طرحه من مقترحات، واختتم معالي مدير االجتماع بالشكر 

ألعضــاء اللجنــة علــى الجهــود املبذولــة.
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ملحق رقم 6
 بيان بأمساء الحارضين لورش العمل ولقاءات إعداد الخطة 

االسرتاتيجية الثالثة  2025-2020
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قائمــة باملشــاركين فــي ورشــة عمــل دراســة واقــع الجامعــة ومســتقبلها فــي ضــوء رؤيــة اململكــة 2030 والتــي أقيمــت يــوم االحــد 

املوافــق 1440/6/26هـــ

الجهةاالسمالجهةاالسم

كلية العلوم بالزلفيد. هاني علي القحيزمركز النشر والترجمةد. عبد العزيز عبد هللا آل عثمان

عمادة السنة األولى املشتركةد. عبداملحسن بن سليمان الخنيزانعمادة شؤون املكتباتد. شادي بن عبدهللا الشويعر

كلية الطبد. ريان غالي بركاتيوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميأ. عادل حميدان الشمري

كلية طب االسنان بالزلفيد. عبدالرحمن عبدهللا األطرمعمادة البحث العلمي/ مركز االبتكارد. سعيد صالح بانواس

عمادة القبول والتسجيلد. سعود بن عبداملحسن املقحمعمادة الدراسات العلياد. فهد بن عبدهللا الجدوع

امين لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثةد.فارس بن صالح الفارسرئيس لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثةأ.د. محمد بن عثمان الركبان

كلية العلوم بالزلفيد. وائل بن حمود الطريقيعضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثةد. املتولي إسماعيل بدير

كلية العلوم بالزلفيد. زياد بن علي الحسينعضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثةد. فيصل بن فرج املطيري

د. عصام بن شرف املالكيعضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثةد. عدنان محمد قطيط
املشرف على مكتب وكيل الجامعة للشؤون 

التعليمية

وكالة الجامعة للشؤون التعليميةأ. عبد هللا بن عثمان ابن حسناإلدارة العامة للخدماتأ. نايف بدر الحسيني

كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاطد. أسامة بن علي التمامياإلدارة العامة للمتابعةأ. خالد صنات العتيبي

كلية التربية بالزلفيد. سعد بن عبدهللا املحموداإلدارة العامة للمرافق واإلسكانأ. بداح بن عبدالرحمن البداح
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عضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثةد. محمد بن صالح العبوديعمادة تقنية املعلوماتد.  إبراهيم بن علي الزامل

عمادة شؤون الطالبد. خالد بن إبراهيم العفيصانعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدد.  محمد بن منصور أباحسين

كلية العلوم الطبية التطبيقيةد. مازن بن مشبب القحطانيعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدد.  خالد بن نا�سي املظيبري

كلية الهندسةد. عبدهللا بن علي املحيسناإلدارة العامة للتشغيل والصيانةم. محمد بن عبدالكريم العبدالكريم

أ. عبدالرحمن عبدالعزيز 
العبدالجبار

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمرد. عادل بن إبراهيم التركياإلدارة العامة لألمن الجامعي

كلية املجتمعد. سلطان بن محمد املطيرياإلدارة العامة للصحة املهنية والبيئةأ. سامي صالح املطيري

عضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثةأ. محمد بجاد املشقوركلية العلوم والدراسات االنسانية برماحد. عبدهللا بن ناصر العطني

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميأ. محمد علي املحيميدكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاطد. عمر محمد العمر

كلية التربية باملجمعةد. علي بن فهد الدخيلمرصد املسؤولية االجتماعيةأ. تركي بدر الحميداني

كلية التربية باملجمعةد. ماجد بن عثمان أبا حسينإدارة التجهيزاتأ. عبد الرحمن سليمان العمر

إدارة الخدمات الطبيةد. محمد يحيى العلولإدارة التعاون الدوليد. علي عبد الكريم السعوي

عمادة املوارد البشريةأ. سليمان بدر البدرعضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثةد. عبد هللا عواد الحربي

كلية إدارة االعمالأ. جبر أحمد الجبراإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملاليةأ. احمد عبد العزيز املو�سى

كلية العلوم والدراسات االنسانية  بحوطة سديرد.  طارق بن سليمان البهاللاإلدارة العامة للمشروعات والشؤون الفنيةم. ماجد عبد الرحمن العلي
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أ. ناصر بن عبدالعزيز العقيلإدارة امليزانيةأ. محمد إبراهيم الطحيني
امين مساعد لجنة إعداد الخطة االستراتيجية 

الثالثة

اإلدارة العامة للصحة املهنية والبيئةأ. تغريد املشعلكلية علوم الحاسب واملعلوماتد. رنا العبدان

عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدأ. هدى العتيبيكلية إدارة األعمالد. سلمى الجغوبي

وكالة الجامعة لشؤون الطالباتأ. تماضر املعجلكلية العلوم الطبية التطبيقيةد. أسماء العنزي

كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سديرد. تهاني الزكريكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سديرد. رحاب عبدالحليم الشيخ

كلية التربية باملجمعةأ. نورة العطيةكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاطأ. ريم عبدالرزاق املطيري

عمادة السنة األولى املشتركةأ. مشاعل السعيدعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدأ. أمل زهران

كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سديرأ. مها الليفانعمادة تقنية املعلوماتأ. أشجان الحزيمي

كلية العلوم الطبية التطبيقيةد. والء سيد محمداإلدارة العامة للتشغيل والصيانةأ. حصة الشايقي

كلية العلوم بالزلفيد. ماريا الطيباإلدارة العامة للعالقات واإلعالم الجامعيأ. فاطمة األحيدب

كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سديرد. نورة الشهريكلية التربية بالزلفيد. مزنة البهالل

اإلدارة العامة للمتابعةأ. فدوى العسكركلية إدارة األعمالأ. تماضر البهالل

كلية العلومد. دانه اليحىعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمرد. مها الكلثم

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمرأ. فاطمة الشتيليمرصد املسؤولية االجتماعيةأ. سامية املطيري

كلية التربية باملجمعةأ. حنان خالد املطيريكلية العلوم والدراسات االنسانية برماحد. حنان املطيري
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قائمة باملشاركين في ورشة عمل دراسة واقع الجامعة ومستقبلها: رؤية مجتمعية تشاركية والتي أقيمت يوم الثالثاء املوافق 1440/7/19هـ

الجهةاالسم

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماحد. علي عبدالرحمن امليمان

البنك األهليفهد حماد القحطاني

املجلس البلدي برماحمبارك عبدهللا الحيالن

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماحمشرف عبدهللا املشرف

املؤسسة العامة للتقاعدعلوش فهد السبيعي

دوريات رماحسعد مجالد السبيعي

رجل اعمالسعد عبدالعزيز البعيز

بلدية محافظة رماحعبدهللا عائض محمد القحطاني

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماحمخلد بن دخيل هللا القعياني

الغرفة التجارية واملسؤولية االجتماعيةمذكر ضويحي العماني

مساعد مدير مكتب التعليمعبدالباقي حسين القحطاني

عضو هيئة االمر باملعروففهد مهدي حمد القحطاني

محافظة رماحفهيد خالد فهيد الصيفي

كلية التقنية برماحمحمد خالد السبيعي

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماحد. عادل عبدالرحمن صالح العليان

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماحد. عليان عبدهللا جزاء الحربي
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قائمة باملشاركين في ورشة عمل دراسة واقع الجامعة ومستقبلها: رؤية مجتمعية تشاركية والتي أقيمت يوم االربعاء املوافق 1440/7/27هـ

الجهةاالسم

شرطة محافظة املجمعةمسير منيع هللا عوض املطيري

تعليم الزلفيخالد عبداملحسن عبدهللا الطريقي

تعليم الزلفيعلي عبدالعزيز املتعب

جمعية البر باملجمعةتوفيق محمد عبداملحسن العسكر

جمعية إنسان لرعاية األيتاممحمد عثمان حمد ابن حسن

نادي الفيحاءأيمن عبدالعزيز عبدهللا الشبانة

جمعية القرآن بالزلفيجبر إبراهيم عبدهللا الجبر

مصرف اإلنماءحمد علي التويجري

مجلةخالد أحمد الثميري

التعليم - متقاعدعبدهللا حمود الشايع

وزارة املالية - متقاعدعبدهللا محمد الرشيد

وزارة املاليةخالد املسند

مدينة سدير للصناعة واألعمالأحمد محمد املضحي

املجلس العلمي الغاطسعود فهد املطيري

إدارة التعليم بالغاطعبدالحكيم محمد الفوزان

الدفاع املدني باملجمعةخالد عبدهللا املطيري

بنك الرياضإبراهيم عبدهللا السلطان
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محافظة الزلفيماجد عبدالعزيز الحربي

محافظة الغاطعبدهللا محمد أحمد العلي

إدارة التعليم باملجمعةمحمد بقية املطيري

محافظة املجمعةسلطان عبدهللا العثمان

محافظة الزلفيبداح ردن البداح






