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مقدمـــــــــة

اإن احلمد هلل ، ن�صكره ونثني عليه ، وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الهادي الأمني ، وبعد.  

بداأ التخطيط مل�صروع اخلطة ال�صرتاتيجية يف �صهر رم�صان من عام 1431 هـ ، وبداأ العمل الفعلي يف امل�صروع مع   
بداية عام 1432 هـ . والآن وقد �صارف العمل يف هذا امل�صروع الطموح على النتهاء ، فقد راآت اللجنة التنفيذية اإعداد وثائقه 

للن�صر ، حيث انتهى امل�صروع اإلى ثالث وثائق رئي�صية هي :

وثيقة . 1 من  اإليه  انتهى  وما   ، امل�صروع  يف  العمل  ملراحل  موجزًا  وتت�صمن   ) احلالية  الوثيقة   ( املوجزة  الوثيقة 
ال�صرتاتيجية التي ت�صتمل على روؤية اجلامعة ور�صالتها وقيمها املحورية واأهدافها ال�صرتاتيجية .

الوثيقة املف�صلة ، وتت�صمن التقرير التف�صيلي للم�صروع ومراحل التخطيط له ، ومنهجيات العمل ، والنتائج التي . 2
انتهى اإليها .

من . 3 حتقيقها  واأدوات  ال�صرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  املف�صلة  التنفيذية  اخلطة  وتت�صمن   ، التنفيذية  الوثيقة 
مبادرات اأو م�صروعات ، وموؤ�صرات متابعة التقدم يف الأداء .

وقد بذلت اللجان وفرق العمل يف هذا امل�صروع ق�صارى جهدها لتحقيق ما ت�صبوا اليه اجلامعة من ر�صم ملعامل   
م�صتقبلها خالل ال�صنوات الع�صر القادمة ، وليزال العمل م�صتمرًا لتطوير هذه اخلطة  ، وتعديل م�صاراتها مبا يحقق تلبيتها 

لطموح اجلامعة وحتقيق روؤيتها .

اللجنة التنفيذية          
مشروع الخطة االستراتيجية             
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الفصل األول
اإلطار العام للخطة

التعريف بالجامعة •
أهمية الخطة االستراتيجية •
التخطيط إلعداد الخطة •
منهجية العمل ومخرجاته •
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        التعريف بالجامعة :

اأُ�ص�صـــت جامعـــــة �صـــلمـــان بـــن عبدالعزيــــــز مبوجـــب الأمـــر ال�صـــامـــي الكـــرمي رقـــم 7305/ م ب بتاريـــخ 1430/9/3هـ                                       
) 2009/8/24م( حتـــت م�صمـــى جامعة اخلرج، وقد مت تغيري امل�صمى اجلامعة اإلى جامعـــة �صلمان بن عبد العزيز ا�صتنادًا 

اإلى موافقة خادم احلرمني ال�صريفني رقم 45388 بتاريخ 1432/10/12هـ. 
وياأتـــي تاأ�صي�ـــص هذه اجلامعة  يف اإطـــار �صيا�صة حكومة خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبـــد اهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل 
الرامية اإلى تو�صيع مظلة التعليم العايل وجتويد نوعية اخلدمات التي يقدمها، من خالل زيادة عدد اجلامعات والعمل على 

انت�صارها على نطاق جغرايف وا�صع يغطي كافة مناطق اململكة وحمافظاتها. 
وُتعد جامعة �صلمان بن عبدالعزيز من اجلامعات النا�صئة التي ت�صعى اإلى توطيد اأقدامها �صمن اجلامعات ال�صعودية للعمل 
يف منظومـــة ت�صتهدف بناء الإن�صان ال�صعودي ، وحتقيق خطـــط التنمية الوطنية . ومتتد خدمات اجلامعة من خالل كلياتها 
التـــي تنت�صـــر يف خم�ص من حمافظات منطقة الريا�ص هي :  اخلرج ، وحوطة بني متيم، والأفالج، وال�صليل، ووادي الدوا�صر 

، ويو�صح ال�صكل ) 1-1( املحافظات التي تخدمها اجلامعة. 
وتتنوع جمالت الدرا�صة يف هذه الكليات لت�صمل ميادين متنوعة تغطي التخ�ص�صات ال�صحية، والعلمية  والهند�صية، ف�صاًل 
عن علوم احلا�صبات، والإن�صانيات واإعداد املعلم، وت�صمل برامج مرحلة البكالوريو�ص، كما ت�صمل برامج الدبلومات املتو�صطة 

التي تقدم يف كليات املجتمع . و يو�صح اجلدول )1ـ1( كليات اجلامعة يف املحافظات املختلفة.
ويبلـــغ اإجمايل عدد الطالب يف اجلامعة ح�صب اإح�صاءات العام اجلامعي 1431ــ1432 )23358( طالبًا، تبلغ ن�صبة الذكور 

منهم نحو )34%( ، بينما تبلغ ن�صبة الإناث نحو )%66(.
وبرغم حداثة ن�ساأة اجلامعة، فقد عملت على االنخراط بقوة يف نظام التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية، من خالل 
البحث عن مكامن القوة يف هذا النظام ، وال�صعي لتوطيدها يف اجلامعة .  وكان من ثمار ذلك تاأ�صي�ص نظام ل�صمان اجلودة 
�صمـــل كافة وحدات اجلامعـــة، والعمل على ا�صتكمال الكوادر الب�صرية وبخا�صة القيادية منها، واإجناز درا�صة �صاملة للتقومي 
املوؤ�ص�صـــي، والتخطيط مل�صروع التقـــومي التطويري، ف�صاًل عن التخطيط مل�صتقبل اجلامعـــة من خالل اإجناز م�صروع اخلطة 

ال�صرتاتيجية، الذي متثل هذه الوثيقة اإحدى نتاجاته الأ�صا�صية. 

الفصل األول : اإلطار العام للخطة

�شكل ) 1 - 1 ( املحافظات التي تخدمها اجلامعة
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جدول ) 1 - 1 ( كليات اجلامعة يف املحافظات املختلفة

محافظة الخرج
كلية الطب - كلية طب الأ�صنان - كلية العلوم الطبية التطبيقية - كلية ال�صيدلة - كلية 
الهند�صة - كلية هند�صة وعلوم احلا�صب - كلية املجتمع - كلية اإدارة الأعمال - كلية 

العلوم والدرا�صات الإن�صانية - كلية الرتبية - كلية الرتبية بالدمل

كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية - كلية اإدارة الأعمالمحافظة حوطة بني تميم

كلية املجتمع - كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانيةمحافظة األفالج

كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانيةمحافظة السليل

كلية العلوم الطبية التطبيقية - كلية الهند�صة - كلية الآداب والعلوم - كلية الرتبيةمحافظة وادي الدواسر

       أهمية الخطة االستراتيجية :

ُيعـد التخطيط ال�صرتاتيجي واحدًا من الأ�ص�ص املهمة لبناء اجلامعات احلديثة وتطويرها، لذا فقد و�صعت اجلامعة م�صروع 
اخلطـــة ال�صرتاتيجيـــة على راأ�ـــص قائمة اأولوياتهـــا، اإذ ُيعد هذا امل�صروع اأحـــد امل�صاريع التطويرية التـــي ُينتظر منها تقدمي 
»وثيقـــة« حتدد روؤيـــة وا�صحة ملعامل م�صتقبل اجلامعـــة واأهدافها، وا�صرتاتيجيات العمل لبلوغ هـــذه الأهداف، وتكمن اأهمية 

التخطيط ال�صرتاتيجي للجامعة على وجه اخل�صو�ص يف اجلوانب التالية :
حتديد الغايات امل�صتقبلية، وم�صارات العمل للجامعة خالل الفرتة املقبلة .. 1
تعظيم اال�ستفادة من النه�سة احلالية غري امل�سبوقة للتعليم العايل يف اململكة .. 2
مواكبة نظم ومعايري اجلودة املحلية والعاملية، والتجاوب مع معطيات ت�صنيفات جودة اجلامعات .. 3
تقبل معطيات التخطيط، والرغبة يف التطوير واإحداث التغريات التي تطمح اإليها اجلامعة ، وذلك حلداثة ن�ساأتها .. 4
حتديد الفجوة الناجمة عن التطور ال�صريع يف ميدان التعليم العايل يف ال�صنوات الع�صر القادمة والعمل على ردمها، . 5

وذلك من خالل حتديد الإمكانيات الب�صرية، واملادية، والتقنية الالزمة .
التوافق مع �صيا�صات اململكة يف التنمية، وخا�صة الب�صرية منها .. 6

       التخطيط إلعداد الخطة :

بـــداأ التخطيط مل�صروع اخلطة ال�صرتاتيجية يف منت�صف عام 1431 هـ )2010م(، حيث وجه معايل مدير اجلامعة بت�صكيل 
جلنة توجيهية لالإ�صراف على امل�صروع ، وعقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول يف �صهر رجب من ذلك العام : ليتلو ذلك البدء 
يف و�صـــع اخلطة التف�صيليـــة للم�صروع، التي ت�صمنت مربرات امل�صـــروع، واأهدافه ، ومنهجية عملـــه ، وت�صكيل اللجان وفرق 
العمـــل الالزمة لتحقيق اأهداف امل�صروع ، كما ت�صمنـــت املوازنة التقديرية للم�صروع ، واخلطة الزمنية ملراحل الإجناز حتى 

اإعالن اخلطة وتد�صينها.

الفصل األول : اإلطار العام للخطة
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وا�صتمر العمل يف امل�صروع ملدة قاربت ثمانية ع�صر �صهرًا من خالل ثالثة م�صتويات هي:  اللجنة الإ�صرافية العليا التي تولت 
الإ�صـــراف العـــام على امل�صروع، واللجنة التنفيذية التي تولت التخطيط الفعلـــي لتحقيق اأهداف امل�صروع ، ومتابعة اإجراءات 
تنفيـــذه ، واأخـــريًا فـــرق العمل التي  قامـــت بتنفيذ املهـــام والإجراءات املنوطة بهـــا ح�صب خطة امل�صـــروع لتحقيق الأهداف 

الرئي�صة له.
وبرغ���م تركيز م�سروع اخلط���ة اال�سرتاتيجية على اإنتاج وثيق���ة اخلطة اال�سرتاتيجية التي متثل دلي���اًل اإر�ساديًا لالإجنازات 
امل�صتقبليـــة للجامعـــة، فاإنه يف الوقت ذاته اهتـــم بالعمل على ثالثة حماور ا�صرتاتيجية يف اآن واحـــد، وب�صكل متكامل، وهذه 

املحاور هي: 
• حمور التعلم ، ون�صر الثقافة املتعلقة مبجال التخطيط ال�صرتاتيجي داخل اجلامعة.	
• حمور ال�صراكة بني اجلامعة وموؤ�ص�صات املجتمع مبا يحقق م�صالح الطرفني .	
• حمور التطوير، واإقامة نظام را�صخ للجودة مبا يخدم اأهداف الرتقاء مبخرجات اجلامعة.	

ولـــذا ميكـــن القول اإن م�صروع اخلطة ال�صرتاتيجية جلامعة �صلمان بن عبدالعزيز قد عمد اإلى ا�صتخدام عمليات التخطيط 
ال�صرتاتيجي لتوليد ثقافة موؤ�ص�صية تدعم اأ�صا�صيات هذا النمط من التخطيط وممار�صاته ، ومن ثم ارتفاع كفاءة ا�صتخدام 
املـــوارد املتاحـــة من اأجل حتقيق الأهداف الوطنيـــة، واملوؤ�ص�صية، والتنظيمية لكافة وحدات اجلامعـــة خالل ال�صنوات الع�صر 

القادمة. 
وقد حددت خطة امل�صروع اأهدافه الفرعية )التف�صيلية( فيما يلي:

اإحـــداث حراك فكري، وبيئة للتعلم يف جمال التخطيط ال�صرتاتيجـــي داخل كوادر اجلامعة، لن�صر ثقافة التخطيط . 1
ال�صرتاتيجي باجلامعة.

اإ�صـــراك املعنيني من خارج اجلامعة يف حتديد توجهات اجلامعة امل�صتقبلية، وال�صعي نحو اإقامة �صراكة بني اجلامعة . 2
وموؤ�ص�صات املجتمع مبا يحقق م�صالح الطرفني.

اإ�صـــراك اأكرب عدد ممكن من القيادات الأكادميية والإدارية يف اإعـــداد اخلطة ال�صرتاتيجية للجامعة وو�صع خطط . 3
تنفيذية لوحداتها لل�صنوات الع�صر القادمة ) 1433-1442 / 2012-2021م(. 

اإ�صهـــام كافة من�صوبي اجلامعة يف بناء م�صتقبلها من خالل حتديد روؤيتها، واأهدافها، وقيمها ال�صرتاتيجية، وتنمية . 4
م�صاعـــر النتمـــاء للموؤ�ص�صـــة ، الأمر الذي يخدم تطويـــر نظم اجلودة ومعايريهـــا، ويوؤدي اإلـــى الرتقاء مبخرجات 

اجلامعة.

       منهجية العمل ومخرجاته :

ت�صمنـــت منهجية العمـــل يف اإعداد اخلطة ال�صرتاتيجية للجامعة عدة مراحل اأ�صا�صية، ي�صم كل منها عددًا من الإجراءات 
الفرعية، وميكن اإيجاز املراحل الأ�صا�صية فيما يلي:

درا�صات ت�صخي�ص الو�صع الراهن للجامعة من خالل التحليل البيئي، والدرا�صات الفنية امليدانية.. 1
حتلي���ل نتائ���ج درا�سات الو�سع الراه���ن، وحتديد اأب���رز امل�سكالت التي تواج���ه اجلامعة حالي���ًا، و�سياغة التحديات . 2

والق�صايا امللحة التي ينبغي الرتكيز عليها م�صتقباًل.

الفصل األول : اإلطار العام للخطة
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درا�س���ات ا�ست�سراف الو�سع املرغوب فيه اعتم���ادًا على ا�ستطالع روؤى املعنيني واخلرباء ، ونتائج الدرا�سات املقارنة . 3
مع اجلامعات املرجعية.

حتليل نتائج وخال�سات درا�سات ت�سخي�ص الو�سع الراهن، ودرا�سات ا�ست�سراف الو�سع املرغوب فيه لتحديد الفجوة . 4
، وو�صع ال�صيناريوهات املنا�صبة ملعاجلتها يف �صوء اخليارات املتاحة. 

�سياغة الروؤية والر�سالة والقيم املحورية واالأهداف اال�سرتاتيجية االأ�سا�سية والفرعية.. 5
حتديد اخلطوط الرئي�سة للخطة التنفيذية، وخطة اإدارة املخاطر.. 6

وقد اأ�صفر اتباع مراحل هذه املنهجية واإجراءاتها الفرعية عن ثالث وثائق متثل املنتج النهائي مل�صروع اخلطة ال�صرتاتيجية، 
وهي:

الوثيقة األولى : مشروع الخطة االستراتيجية ) التقرير النهائي (
ت�صم هذه الوثيقة تقريرًا �صاماًل ي�صف كافة مراحل العمل التي متت لبناء اخلطة ال�صرتاتيحية، وي�صتمل على عدة اأق�صام 
هـــي: امللخ�ص التنفيذي، والفهر�ص، وجمموعة ف�صول حتـــدد بيئة العمل باخلطة، ودواعي احلاجة لها، كما ت�صف منهجية 

العمل واآلياته،  وما مت التو�صل اإليه من عنا�صر متثل م�صمون اخلطة.

الوثيقة الثانية : الخطة االستراتيجية ) الوثيقة الحالية (
ت�صـــم هذه الوثيقة ملخ�صًا لبيئة اخلطة، ومنهجية العمل، متبوعة بالروؤية، والر�صالة، والقيم، ثم الأهداف  ال�صرتاتيجية، 

وما يندرج حتت كل منها من الأهداف الفرعية )التنفيذية(.

الوثيقة الثالثة : الخطة التنفيذية
وت�صم هذه الوثيقة ما يلي:

مقدمة حتتوي ملخ�صًا لبيئة اخلطة، ومنهجية العمل، متبوعة بالروؤية، والر�صالة، والقيم، والأهداف ال�صرتاتيجية.  . 1
وما يندرج حتت كل منها من الأهداف الفرعية التنفيذية . 

الأهـــداف ال�صرتاتيجيـــة، وما يندرج حتت كل منهـــا من الأهداف التنفيذية واملبـــادرات، اأو امل�صروعات التي تندرج . 2
حتت كل هدف تنفيذي ، وموؤ�صرات الأداء اخلا�صة بكل منها، بالإ�صافة اإلى موؤ�صرات الأداء املفتاحية.

بيان عنا�صر النجاح املفتاحية، والأهداف التنفيذية واملبادرات ذات الأولوية لتحقيق النجاح يف تنفيذ اخلطة. . 3
بيـــان تق�صيـــم اخلطة ال�صرتاتيجيـــة اإلى مراحل تنفيذية بح�صـــب معايري حمددة، تبداأ با�صتهـــداف عنا�صر النجاح . 4

املفتاحية، ويكون لكل مرحلة مدى زمني حمدد.
بيانًا للخطة الزمنية لتنفيذ كافة الأهداف التنفيذية واملبادرات اخلا�صة باخلطة.. 5
بيانًا للميزانيات التقديرية لكافة الأهداف التنفيذية واملبادرات اخلا�صة باخلطة.. 6
بيانًا خلطة اإدارة املخاطر.. 7
ملحقًا يت�صمن و�صفًا لكافة الأهداف التنفيذية واملبادرات، وامل�صروعات، قاباًل للتحديث الدوري. . 8

الفصل األول : اإلطار العام للخطة
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يف اإطـــار املنهجيـــة التي �صبـــق حتديدها جلمع البيانات الالزمـــة اعتمد فريق العمل يف اخلطـــة ال�صرتاتيجية على منهجية 
التحليـــل امل�صتقبلـــي  Prospective Analysis جلمـــع البيانـــات وحتليلهـــا مبـــا يفـــي مبتطلبـــات بنـــاء اخلطـــة 
ال�صرتاتيجيـــة. ويقت�صـــي العمل وفق هـــذه املنهجية توفري قدر واٍف من البيانات عن كافة مظاهـــر الو�صع الراهن للجامعة 
جنبـــًا اإلـــى جنب مع بيانات تتعلق مب�صتقبـــل اجلامعة بح�صب تطلعات قياداتها ومن�صوبيهـــا ، واحتياجات خريجيها واملجتمع 

امل�صتفيد من خدماتها. 
وتبعـــًا لطبيعـــة البيانات املطلوبة، والو�صائـــل والإجراءات التي ا�صُتخدمت جلمعها ميكن تنظيـــم الدرا�صات التي متت جلمع 

البيانات وفق الت�صور املو�صح يف ال�صكل )2 ـ 1( ، وهي كما يلي: 
)1(  درا�صات ت�صخي�ص الو�صع الراهن. 

)2(  درا�صات ا�صت�صراف امل�صتقبل. 
�صكل رقم )1-2( 

الدراسات المستخدمة لجمع البيانات 

  دراسات تشخيص الوضع الراهن

بـــداأت فعاليـــات م�صـــروع اخلطة ال�صرتاتيجية للجامعـــة باإجراءات مهمة جلمـــع معلومات حول ت�صخي�ـــص الو�صع الراهن، 
 SWOT والـــروؤى امل�صتقبلية ملن�صوبـــي اجلامعة وامل�صتفيدين من خدماتهـــا، وذلك با�صتخدام اأ�صلـــوب التحليل الرباعي
واملقابالت ال�صخ�صية، واللقاءات املركزة، التي �صارك فيها اأع�صاء  العمل،  ور�ص  العتماد على  Analysis، من خالل 
هيئـــة التدري�ص، والطالب، واملوظفـــون واخلريجون وممثلون عن ال�صركاء اخلارجيني، وبلغ جممـــوع هذه الفعاليات اأربعني 

فعالية، كما بلغ عدد امل�صاركني يف فعاليات ت�صخي�ص الو�صع الراهن 3131 �صخ�صًا من داخل اجلامعة وخارجها. 
وُبذلـــت جهـــود متنوعة �صارك فيهـــا اأع�صاء اللجان وفرق العمـــل التنفيذية للم�صروع مع عدد مـــن من�صوبي اجلامعة لتحليل 
البيانـــات امل�صتقاة من هـــذه الفعاليات وا�صتخال�ص نتائجها، حيث عقدت اللجنة التنفيذيـــة واحدًا واأربعني اجتماعًا، بينما 

عقد الفريق ال�صت�صاري ثالثة وخم�صني اجتماعًا لهذا الغر�ص. 
ومل تقت�صـــر جهود ت�صخي�ص الو�صـــع الراهن على التحليل الرباعي لنتائج ور�ص العمل واملقابالت، بل امتدت لت�صمل درا�صة 
بع�ص الوثائق، وحتليل نتائج عدد من الدرا�صات الفنية املتخ�ص�صة، وهي �صبع درا�صات اأجريت من قبل باحثني متخ�ص�صني 
يف اجلامعة لتحليل واقع ممار�صاتها وبيئتها الراهنة. ويو�صح ال�صكل )2-2( الأن�صطة التي بذلت لت�صخي�ص الو�صع الراهن 

يف �صورة كمية. 

دراسات استشراف المستقبل

تحليل نتائج الدراسات وتحديد الفجوه

دراسات تشخيص الوضع الراهن

الفصل الثاني : الدراسات وجمع البيانات
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�صكل )2-2 (
أنشطة تشخيص الوضع الراهن

واعتمد ت�صخي�ص الو�صع الراهن على ثالثة م�صادر اأ�صا�صية لتوفري البيانات الالزمة، وهذه امل�صادر هي: 
اأوًل : حتليل نتائج ور�ص العمل.

ثانيًا : حتليل نتائج املقابالت وحلقات النقا�ص املركز.
ثالثًا : ا�صتخال�ص نتائج الدرا�صات الفنية امليدانية.

أواًل - تحليل نتائج ورش العمل:

مت تنفيذ اثنتي ع�صرة ور�صة عمل ح�صرها )628( م�صاركًا من كال اجلن�صني من قيادات اجلامعة، واأع�صاء هيئة التدري�ص، 
واملوظفني، والطالب، واخلريجني، وال�صركاء اخلارجيني، وذلك وفق اجلدول الزمني مل�صروع اخلطة ال�صرتاتيجية . ويبني 
ال�صكل )2-3( توزيع ن�صب امل�صاركني يف ور�ص العمل اإلى اإجمايل عدد امل�صاركني. وفيما يلي عر�ص موجز لأبرز النتائج التي 

مت ا�صتخال�صها من كل ور�صة. 

7

4
0

4
1

5
3

الدراسات الفنية الميدانية

ورش عمل ومقابلة ولقاء مركز

اجتماعات اللجنة التنفيذية

عدد المشاركين من داخل الجامعة وخارجها

اجتماعات الفريق االستشاري

الفصل الثاني : الدراسات وجمع البيانات
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 �صكل رقم )3-2(
نسب الفئات المشاركة في ورش العمل

 إلى إجمالي المشاركين 

) 1 ( ورش عمل التطلعات المستقبلية :

التطلعات المستقبلية لقيادات الجامعة: 

�صـــارك يف ور�صـــة التطلعات امل�صتقبلية لقيادات اجلامعـــة )49( من قيادات اجلامعة، ميثلون خمتلـــف املنا�صب الأكادميية 
والإدارية، واأقيمت الور�صة يف مقر اإدارة اجلامعة بح�صور معايل مدير اجلامعة، ووكالء اجلامعة، وعمداء الكليات، وعمداء 
العمادات امل�صاندة، ووكالء الكليات، ومديري الإدارات، وهدفت الور�صة اإلى التعرف على اأبرز طموحات القيادات وتطلعاتهم 
مل�صتقبـــل اجلامعـــة.  وقد لعبت نتائج هذه الور�صة دورًا حيويًا يف ت�صخي�ص الو�صـــع الراهن للجامعة بحكم اخلربة واخللفية 

التي متتلكها هذه القيادات، حيث مهدت ل�سياغة روؤية اجلامعة ، ور�سالتها ، وقيمها املحورية ، واأهدافها اال�سرتاتيجية . 

وكان من أبرز التطلعات المستقبلية من وجهة نظر قيادات الجامعة مايلي :

• حتقيق م�صتوى متميز للجامعة بني اجلامعات.	
• جتهيز املعامل والقاعات الدرا�صية باأحدث التقنيات التعليمية با�صتمرار.	
• تعزيز التوا�صل ودعم ال�صراكات املجتمعية.	
• التطوير امل�صتمر ملن�صوبي اجلامعة من اأع�صاء هيئة التدري�ص واملوظفني.	
• تنمية مهارات الطالب واخلريجني لتتالءم مع احتياجات �صوق العمل.	
• تنمية م�صادر التمويل الذاتي من خالل بيوت اخلربة ومراكز البحوث وال�صت�صارات.	

الفصل الثاني : الدراسات وجمع البيانات
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التطلعات المستقبلية للشركاء الخارجيين االستراتيجيين ) رجال ( :

�صـــارَك يف ور�صـــة عمل ال�صـــركاء اخلارجيـــني ال�صرتاتيجيني للجامعـــة )59( م�صاركًا مـــن خمتلف القطاعـــات ال�صناعية 
والع�صكريـــة، والزراعيـــة، والتجارية. واأُقيمت هذه الور�صة يف مقـــر املدينة اجلامعية . واكت�صبت هـــذه الور�صة اأهمية كبرية 
نظـــرًا لطبيعة امل�صاركني، اإذ اإنهم ميثلون اجلهات امل�صتقِبلة ملخرجـــات اجلامعة، باعتبار اأن مواءمة خمرجات اجلامعة مع 

احتياجات �صوق العمل يعد مطلبًا ملحًا وم�صتمرًا .

وكان من أبرز  نتائج ورشة عمل الشركاء الخارجيين االستراتيجيين مايلي : 

• حتديـــد اأهـــم املوا�صفات املطلوب توافرها يف خريـــج اجلامعة ، وهي : اإتقان اللغـــة الجنليزية واحلا�صب الآيل ، 	
والتدريب العملي قبل التخرج ، والثقافة العامة ، واإتقان فن التعامل مع الآخرين .

• حتديـــد اآليـــات التعاون املمكنـــة بني اجلامعة وال�صـــركاء  لرفع م�صتـــوى اخلريجني ، مثل الزيـــارات بني اجلامعة 	
واجلهات احلكومية الأخرى ، واإقامة ور�ص عمل بني القطاع العام واخلا�ص واجلامعة واإقامة املعار�ص واملحا�صرات 

والدورات ، وتكوين جمال�ص ا�صت�صارية متخ�ص�صة ، والرتكيز على التخ�ص�صات التي تخدم �صوق العمل .
• حتديد حماور اإ�صهامات اجلامعة يف خدمة املجتمع من خالل م�صاركة اجلامعة يف منا�صبات القطاعات املختلفة 	

، واإقامـــة ندوات علمية واأدبية ومعار�ـــص متخ�ص�صة ، ودرا�صة الظواهر الجتماعيـــة وو�صع احللول املنا�صبة لها 
وتنفيذ برامج تخدم �صوق العمل ، واإقامة برامج اجتماعية م�صرتكة. 

• حتديـــد اآليـــات بناء ج�صور التعـــاون بني اجلامعة والقطاعـــات الأخرى ، من خالل تبادل اخلـــربات بني اجلامعة 	
والقطاعـــات الأخـــرى ، ودعـــم اجلهـــات اخلارجيـــة للجامعة لإجـــراء الأبحاث الالزمـــة ، وتوزيـــع الطالب على 

القطاعات املختلفة لأداء التدريب امليداين .
• حتديد املجالت ال�صت�صارية التي ميكن اأن تتعاون فيها اجلامعة ، مثل درا�صة وحتليل املخاطر املحتملة ، واإعداد 	

الدرا�صات العلمية املتخ�ص�صة ح�صب الطلب ، واإجراء درا�صات ا�صت�صارية يف املجال البيئي ، ويف جمال �صناعات 
االأغذية والزراعة .

• حتديـــد التخ�ص�صـــات والحتياجـــات امل�صتقبليـــة لل�صـــركاء اخلارجيـــني ، وت�صمـــل تخ�ص�صـــات احلا�صب الآيل 	
والتخ�ص�صات الهند�صية ، والزراعية ، واملالية ، والإدارية ، والفنية بالإ�صافة اإلى اخلدمات ال�صت�صارية والبحثية.

• حتدي���د روؤي���ة ال�سركاء اخلارجي���ني مل�ستقبل اجلامعة، وتتمث���ل يف رغبتهم يف رفع م�ست���وى ت�سنيف اجلامعة بني 	
اجلامعات املحلية ، وح�صولها على العتمادين الوطني والدويل ، وال�صعور بتاأثريها يف املحافظات التي تخدمها. 

• �سياغ���ة بع�ص املقرتح���ات املتعلقة بالعمل على �سفاقي���ة القبول وعدالته ، وتعيني اأع�ساء هيئ���ة التدري�ص االأكفاء 	
وتاأ�صي�ص كلية اأو اأكرث ملجالت الزراعة ، والطب البيطري .

ورشة عمل الشركاء الخارجيين االستراتيجيين )نساء( : 

�صارَك يف ور�صة عمل ال�صركاء اخلارجني ال�صرتاتيجيون للجامعة )ن�صاء( 29 م�صاركة، ولوحظ باأّن قطاع التعليم كان الأكرث 
ح�صورًا يف ور�صة العمل. واأُقيمت هذه الور�صة يف مقر املدينة اجلامعية، واكت�صبت الور�صة اأهميتها من طبيعة امل�صاركات، اإذ 

اأنهن ميثلن اجلهات امل�صتقِبلة ملخرجات اجلامعة .

الفصل الثاني : الدراسات وجمع البيانات
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وكان من أبرز تطلعات ورشة عمل الشركاء الخارجيين االستراتيجيين )نساء( مايلي :

• تطوير الربامج وا�صتحداث تخ�ص�صات جديدة تلبي حاجات �صوق العمل. 	
• اإيجاد اآليات لتفعيل تو�صيات الدرا�صات والأبحاث التي تنتهي اإليها الر�صائل اجلامعية وتطبيقها ميدانيًا. 	
• اإتاحة باب القبول للدرا�صات العليا بجامعة �صلمان بن عبدالعزيز.  واإيجاد �صراكات مع القطاع اخلا�ص يف البحث 	

العلمي وخدمة املجتمع. 
• اإن�صاء مدار�ص ملحقة بكليات الرتبية. 	
• اإن�صاء مركز معلومات اإح�صائي. 	
• اإن�صاء وحدات باجلامعة ذات طابع خا�ص خلدمة املجتمع مثل: ) وحدة للرتجمة، وحدة لتعليم اللغة العربية لغري 	

الناطقني بها، وحدة لتعليم اللغة الإجنليزية(. 
• 	

 ) 2 ( ورش عمل التحليل البيئي : 
ورشة عمل أعضاء هيئة التدريس: 

• مت تنفيـــذ ور�صة عمل لأع�صاء وع�صـــوات هيئة التدري�ص بهدف حتليل البيئة الداخليـــة واخلارجية ، للتعرف على 	
اأب���رز نقاط القوة، واأب���رز نقاط ال�سعف يف اجلامعة، وللتع���رف اأي�سًا على اأبرز الفر����ص والتحديات التي تواجه 
اجلامعة، وذلك و�صوًل اإلى حتليل واقعي للو�صع الراهن ، واأُقيمت هذه الور�صة يف مقر اجلامعة القدمي، وبلغ عدد 

امل�صاركني فيها )71( ع�صو هيئة تدري�ص من خمتلف كليات اجلامعة.

ورشة عمل الموظفين والموظفات : 

• بلـــَغ عـــدُد امل�صاركنَي وامل�صـــاركات يف ور�صة عمل املوظفـــني واملوظفات ) 68( موظفًا وموظفة مـــن معظم اإدارات 	
ومرافق اجلامعة، واأُقيمت الور�سة يف مقر اجلامعة القدمي بهدف التعرف على اأبرز نقاط القوة ونقاط ال�سعف، 
واأبـــرز الفر�ـــص والتحديات من وجهة نظر املوظفـــني واملوظفات باعتبارهم ي�صكلون حمـــورًا مهمًا ي�صاند العملية 

التعليمية باجلامعة، وُي�صهم يف جناحها. 

ورشتا عمل طالب وطالبات الجامعة : 

• بلـــغ عـــدد امل�صاركني من الطالب يف ور�صة العمل )75( طالبًا و)78( طالبة من خمتلف كليات اجلامعة، واأُقيمت 	
الور�س���ة يف  مق���ر اجلامعة القدمي، وكان الهدف م���ن الور�سة التعرف على اأبرز نقاط الق���وة ونقاط ال�سعف من 
وجهـــة نظر طـــالب اجلامعة، اإ�صافة اإلى ر�صـــد تطلعاتهم ومقرتحاتهم حيال م�صتقبـــل اجلامعة، و�صبل الرتقاء 

مب�صتواها.

ورشتا عمل الخريجين والخريجات :   

• �صـــارك يف هـــذه الور�صـــة ) 99 ( خريجـــًا وخريجـــة، واأُقيمت الور�صة يف  مقـــر اجلامعة القـــدمي، وكانت نتائجها 	
مبثابـــة تغذية راجعة للجامعة اأفادت يف تبني جوانب التميز والقوة، وجوانب ال�صعف، ومعرفة مرئيات امل�صاركني 

وامل�صاركات حيال معاجلتها.
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• وقـــد اأظهـــرت خال�صات التحليـــل البيئي الناجتة عـــن ور�ص العمل لأع�صـــاء هيئة التدري�ـــص واملوظفني والطالب 	
واخلريج���ني  اأن اجلامع���ة متتلك كثريًا من نقاط القوة ، والفر�ص التي متكنها م���ن التميز يف اأداء دورها . وعلى 

اجلانب الآخر تعاين اجلامعة من جوانب �صعف وحتديات نا�صئة عن اأ�صباب متنوعة . 

• ويو�صـــح اجلدولن )2ـ1( ، )2ـ2( اأبرز خال�صات نتائج حتليل البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية للجامعة ، والتي 	
�صتكـــون قاعدة اأ�صا�صية لتحديـــد الق�صايا التي �صتمثل التحديات امل�صتقبليـــة للجامعة ، وحتديد مالمح الفجوة ، 

ومن ثم ر�صم �صيناريوهات امل�صتقبل .

جدول )1-2(
أبرز نتائج تحليل البيئة الداخلية

نقاط ال�شعفنقاط القوة

)1( االنت�سار اجلغرايف الوا�سع للجامعة (وهي متاثل بذلك كثرياً 
معينة  تخ�س�سات  على  تركز  التي  املرجعية  اجلامعات  من 
على  تركز  بينما  املنطقة،  احتياجات  ح�سب  املراكز  اأحد  يف 
التكاملية  الروؤية  اآخر  مبا يدعم  اأخرى يف مركز  تخ�س�سات 

خلطة اجلامعة( . 

�سلمان  اإلى جامعة  اخلرج  اجلامعة من جامعة  م�سمى  تغري   )2(
بن عبد العزيز.

)3( زيادة اإقبال الطالب على اجلامعة.

)4( تنوع الربامج االأكادميية. 

)5( توافر موارد مالية حكومية كافية يف الوقت الراهن. 

)6( توافر البنية التحتية االأ�سا�سية يف مركز اجلامعة.

)7( توافر القيادات ال�سابة، وحما�سها.

التو�سع  من  متكنها  االأرا�سي  من  مل�ساحات  اجلامعة  امتالك   )8(
امل�ستقبلي لفروعها.

)9( التح�سن املطرد ل�سمعة اجلامعة، وتزايد ثقة املجتمع بها.

اجلامعة   لتطوير  والطالب  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  حما�س   )10(
وامل�ساركة يف اأن�سطة تناف�سية ت�سهم يف تقدمها.

)1( حداثة ن�ساأة اجلامعة.

)2( نق�س خربات املوارد الب�سرية باجلامعة،االأمر الذي يزيد 
من االأعباء امللقاة على عاتق قياداتها.

)3( الق�سور يف ربط املناهج التعليمية باحتياجات �سوق العمل.

)4( تدين م�ستوى اأداء الطالب التعليمي خا�سة يف الريا�سيات 
والعلوم، وكذا �سعف م�ستواهم يف اللغة االإجنليزية.

الطالب من  احتياجات  توفر   )5( عدم وجود مكتبة مركزية 
م�سادر التعلم. 

)6( ق�سور جتهيزات املعامل الطالبية.

)7( �سعف البنية التحتية ملعامل البحوث والدرا�سات العليا.

)8( قلة امليزانية املر�سودة للبحث العلمي.

)9( توا�سع اخلدمات املقدمة لرعاية الطالب .

التدري�س  هيئة  الأع�ساء  املقدمة  اخلدمات  ق�سور   )10(
ومن�سوبي اجلامعة.
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جدول )2-2(
أبرز نتائج تحليل البيئة الخارجية

التحديـــــــاتالفــــر�ص

تزايد الدعم املجتمعي للجامعة.  )1(

رغبة كثري من اأع�ساء هيئة التدري�س ال�سعوديني للعمل   )2( 
باجلامعة.

وجود برنامج امللك عبد اهلل لالبتعاث كرافد ال�ستقطاب   )3( 
اأع�ساء هيئة التدري�س.

موا�سلة  يف  اجلامعة  من�سوبي  من  كبري  عدد  رغبة   )4( 
درا�ساتهم العليا.

االأمر  )الريا�س(،  العا�سمة  من  اجلامعة  موقع  قرب   )5( 
الذي يوفر فر�ساً جوانب متيز وا�ستفادة متعددة.

تركز عدد من ال�سركات وموؤ�س�سات االأعمال يف املحافظات   )6( 
التي تخدمها اجلامعة.

من  اجلامعة  ميكن  الذي  ال�سائد  االإيجابي  املناخ   )7( 
ا�ستقطاب داعمني لكرا�سي البحث.

اأوقاف  االأعمال لدعم �سناديق  واأ�سحاب  املجتمع  توجه   )8( 
اجلامعات.

تزايد املوازنة املوجهة لقطاع التعليم باململكة.  )9( 

العربية  البلدان  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء   )10( رغبة 
احلرمني  لوجود  باململكة  العمل  يف  واالإ�سالمية 

ال�سريفني.

تناف�س اجلامعات الوطنية يف ا�ستقطاب الطالب املتفوقني.  )1( 

بع�س  يف  املتميزين  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستقطاب  �سعوبة    )2( 
التخ�س�سات العلمية.

ال�ستقطاب  اخلا�س  القطاع  يف  مغرية  مادية  حوافز  وجود   )3( 
املتميزين من اأع�ساء هيئة التدري�س.

اال�سطرابات العاملية يف اأ�سعار النفط ، االأمر الذي قد يوؤثر على   )4( 
املوازنة م�ستقباًل. 

االأمر  ن�ساأتها،  حداثة  برغم  اجلامعة  فروع  ف�سل  نحو  التوجه   )5( 
الذي ي�سعف من قدراتها واإنتاجيتها االأكادميية.

تباعد امل�سافات بني مقرات اجلامعة يف املحافظات.  )6( 

على  ذلك  واأثر   ، الطالب  باأعداد  مقارنة  الطالبات  اأعداد  زيادة   )7( 
املتاحة  العمل  وفر�س   ، للجامعة  والب�سرية  املادية  االإمكانات 

للخريجات.

اإقامة بع�س من�سوبي اجلامعة مبدينة الريا�س لتوافر خدمات   )8( 
ال تتوافر يف املحافظات التي تقع فيها اجلامعة.

بع�ض  يف  الطالب  من  متزايدة  اأعداد  لقبول  ال�ضغوط  تزايد   )9( 
التخ�س�سات.

على  لال�ستحواذ  العريقة  الوطنية  اجلامعات  مع   )10( املناف�سة 
م�سادر التمويل الذاتي.

ثانيًا- تحليل نتائج المقابالت وحلقات النقاش المركز :
قـــام الفريـــق التنفيذي مل�صروع اخلطة ال�صرتاتيجية، بالتعاون مع الأطراف املعنيـــة باجلامعة، بتنفيذ )35( مقابلة داخلية 
وخارجية مع قيادات اجلامعة، والقيادات التنفيذية يف حمافظة اخلرج ،كما مت تنفيذ حلقتي نقا�ص مركز مع قيادات اإدارة 
التعليـــم العـــام، بالإ�صافة اإلى )27( حلقة نقا�ـــص مركز خا�صة بالفريق ال�صت�صاري، وذلك بهـــدف التعرف على التوجهات 
والتطلعات امل�صتقبلية للجامعة من جهة، والتعرف على املعوقات والعقبات التي ينبغي جتاوزها لتحقيق تلك الطموحات من 
جهة اأخرى، ويو�صح ال�صكل )2-4( توزيع القيادات التي متت مقابلتها بح�صب املن�صب الإداري، كما يو�صح ال�صكل )5-2( 

توزيع القيادات بح�صب اجلن�ص. 
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�صكل رقم )4-2(
توزيع القيادات التي تم مقابلتها حسب المنصب اإلداري 

�صكل رقم )5-2(
توزيع القيادات حسب الجنس 

أهم نتائج المقابالت الشخصية: 

قـــام فريق العمل بتفريغ املعلومات الناجتـــة عن املقابالت ، ودرا�صتها، ثم توزيعها على حمورين اأ�صا�صيني هما: )التوجهات 
واملعوقات(، وكانت النتائج على النحو التايل: 
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أبرز التوجهات: 

تنويع املوارد املالية للجامعة.   .1
البدء يف اإن�صاء مقر الطالبات وجتهيزه .  .2

اإن�صاء م�صت�صفى جامعي.  .3
تطوير كفايات اأع�صاء الهيئة التدري�صية ، واأدائهم .  .4

جذب الطالب املوهوبني واملتميزين .   .5
الرتكيز على الدور الجتماعي للطالب.  .6

ا�صتحداث برامج وتخ�ص�صات درا�صية جديدة تالئم �صوق العمل.  .7
ا�صتخدام اللغة الإجنليزية يف التدري�ص للتخ�ص�صات العلمية باجلامعة.   .8

ال�صراكة والتعاون مع املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة.  .9
التواأمة  والتعاون مع جامعات حملية واإقليمية وعاملية متميزة.  .10

ف�صل الكليات البعيدة عن اخلرج يف هيكلية اإدارية م�صتقلة عن اجلامعة.   .11
الرتيث يف افتتاح برامج الدرا�صات العليا.  .12

ت�صجيع البحث العلمي واإن�صاء مراكز اأبحاث نوعية.  .13

أبرز المعوقات: 

قلة اأع�صاء هيئة التدري�ص ، و�صعوبة ا�صتقطاب املتميزين.   .1
عدم اكتمال البنية التحتية واملباين واملعامل والتجهيزات.   .2

عدم وجود �صيا�صة وا�صحة لتنفيذ الربنامج التح�صريي.   .3
حمدودية �صالحيات العمداء.   .4

عدم قدرة املعيدات على موا�صلة الدرا�صة.   .5
نق�ص الأن�صطة واخلدمات الطالبية.  .6

�صعف مهارات الطالب يف اللغة الإجنليزية ومهارات الت�صال.  .7
عدم وجود معامل لطالب كلية طب الأ�صنان.  .8
ازدواجية التخ�ص�صات يف الكليات القريبة.  .9

اأمـــا فيمـــا يتعلـــق بحلقات النقا�ص املركـــز مع قيـــادات اإدارة التعليم العام ، فقـــد انتهت اإلى عدد مـــن التطلعات التي ميكن 
تلخي�ص اأبرزها فيما يلي : 

ا�صتقطاب الطالب املتميزين من التعليم العام وتبني املوهوبني منهم.   .1
تعزيز مهارات اخلريجني والهتمام باجلوانب العملية.  .2

م�صاركة اأع�صاء هيئة التدري�ص يف تدريب طالب التعليم العام.  .3
الهتمام باجلودة.  .4

قيام اجلامعة باإجراء بحوث موجهة مل�صكالت التعليم العام.  .5
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اإن�صاء تخ�ص�صات يحتاجها التعليم العام مثل ريا�ص الأطفال والتاأهيل الرتبوي.  .6
توفري بيئة تعليمية حمفزة.  .7
توفري كادر اأكادميي موؤهل.  .8

الرتكيز على املعامل وا�صتخدام التقنية يف التعليم.  .9
العناية بطالب الرتبية اخلا�صة وا�صتحداث برنامج للمعوقني.  .10

م�صاركة اإدارة التعليم يف حتديد معايري القبول للتخ�ص�صات الرتبوية.  .11
ت�صكيل فرق عمل م�صرتكة بني اجلامعة واإدارة التعليم .  .12

الهتمام باأخالقيات املهنة وتدري�ص مقررات التاريخ الوطني.  .13
توفري مكتبة مركزية متكاملة.  .14

تبـــادل الراأي بني اجلامعة واإدارات التعليم فيمـــا يتعلق بتقومي خمرجات التعليم العام من الطالب ، وتقومي خمرجات   .15
اجلامعة  من املعلمني . 

اإيجاد م�صروع �صراكة بني اجلامعة وعدة �صركات للتغذية.  .16
تقدمي اجلامعة دورات تدريبية لطالب التعليم العام.  .17

ثالثًا : استخالص نتائج الدراسات الفنية الميدانية
مت اإجراء �صبع من الدرا�صات الفنية امليدانية لتوفري قدر من املعلومات الأ�صا�صية الالزمة لتحليل الو�صع الراهن لها ، وفيما 

يلي نقدم نبذة موجزة عن هدف كل درا�صة من هذه الدرا�صات ، واأهم ماتو�صلت اإليه . 

)1(  الطالب  ودورهم المأمول ورؤيتهم للجامعة

حاولت هذه الدرا�صة التو�صل اإلى حل للم�صكالت املتعلقة ب�صوؤون الطالب واأ�صاليب رعايتهم واخلدمات املقدمة لهم ، و�صعت 
اإلى ا�صتحداث لوائح واأنظمة وقواعد تنفيذية موحدة جلميع الكليات يف اجلامعة تتعلق بتلك اجلوانب. 

وقـــد ر�صـــدت الدرا�صة واقع اجلوانب امل�صـــار اإليها يف جامعة �صلمان بـــن عبد العزيز، عن طريق قيا�ـــص اجتاهات الطالب 
والطالبـــات، يف الكليـــات داخل حمافظة اخلرج وخارجها، ملعرفة اآرائهم حول تلـــك اجلوانب، �صواء عن طريق ال�صتبانات، 
اأو عن طريق اللقاءات، لتتو�صل يف النهاية ر�صد مو�صوعي للواقع من وجهة نظر الطالب، تنطلق منه اإلى حتقيق املاأمول . 
وقد قدمت الدرا�صة بالإ�صافة اإلى ر�صد الواقع جمموعة من التو�صيات، كما قدمت عدداأ من م�صروعات اللوائح املهمة هي :

والدرا�صة والختبارات. والت�صجيل  للقبول  مقرتحة  لئحة  •	
الأكادميي. لالإر�صاد  مقرتحة  لئحة  •	

واالأن�سطة غري ال�سفية باجلامعة. الطالبي  للن�ساط  مقرتحة  الئحة  •	
والعقوبات. للتاأديب  مقرتحة  لئحة  •	

للمجال�ص الطالبية يف كليات اجلامعة. مقرتحة  لئحة  •	
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)2(  الوضع الراهن ألعضاء هيئة التدريس

اهتمـــت هـــذه الدرا�صة با�صتطالع اآراء اأع�صاء هيئة التدري�ص فيما يتعلق بعوامل التميز واملعوقات يف اجلامعة، وخل�صت اإلى 
اأن من اأهم عوامل جذب الكوادر املتميزة من اأع�صاء هيئة التدري�ص مايلي :

املزايا املادية واحلوافز مثل: حوافز ال�صتثناء وبدل الندرة وحوافز التميز .

م�صتوى اجلامعة ومكانتها العلمية ، اأو ماُيعرف ب�صمعة اجلامعة ، واملتمثل يف اأن�صطتها البحثية ، ومايت�صل بذلك من اإقامة 
املوؤمتـــرات العلميـــة الدولية والإقليمية ، وامتـــالك اجلامعة لنظام متكامل من اخلدمات امل�صانـــدة خا�صة املكتبات ومراكز 

البحوث واملعامل واخلدمات اللكرتونية.

املزايـــا الجتماعيـــة ومنها اخلدمـــات ال�صحية واخلدمات التعليميـــة التي تقدم لأبنـــاء اأع�صاء هيئة التدري�ـــص املتعاقدين 
مثل املدار�ص العاملية، وتوافر اأماكن ومراكز اجتماعية منا�صبة لأع�صاء هيئة التدري�ص .

وقـــد قدمـــت الدرا�صة ت�صـــورًا عن برنامج لتبادل الزيـــارات من واإلى اجلامعـــة مو�صحة اأهداف الربنامـــج، وكيفية اإدارته 
والتخطيـــط له، وكذلك اأهمية حتديد معايري اختيار اجلامعات لتبـــادل الزيارات معها ، وحددت جمالت التعاون املقرتحة 

للربنامج .

)3( دراسة بيئة التعليم والتعلم 

ركـــزت هذه الدرا�صة على و�صف البيئة التعليمية القائمـــة يف اجلامعة واقرتاح �صبل تطويرها، وقد اأو�صحت الدرا�صة تزايد 
اأعـــداد الطـــالب يف بع�ص الربامج بالكليات مثل كليات الرتبية،  وهو ما يتطلب �صـــرورة توفري الأماكن والقاعات الدرا�صية 
ل�صتيعاب هوؤلء الطالب ، وتوجيههم اإلى التخ�ص�صات املختلفة التي يحتاجها �صوق العمل . كذلك اأو�صحت الدرا�صة عدم 

توافر العدد الكايف من اأع�صاء هيئة التدري�ص يف بع�ص التخ�ص�صات. 

وبالن�صبة للقاعات الدرا�صية، فقد اأو�صحت الدرا�صة عدم توافر قاعات اجتماعات وقاعات �صيمنارات يف العديد من الكليات 
، ف�صـــال عن �صغـــر حجم القاعات الدرا�صيـــة يف بع�ص الكليات مقارنـــة باأعداد الطالب ، كما حتتـــاج العديد من القاعات 

الدرا�صية اإلى �صيانة لأجهزة التكييف و�صيانة للمقاعد الدرا�صية .

وت�صـــري الدرا�صة اإلى عـــدم توافر معامل بحثية كافية، كما هـــو احلال يف كلية العلوم والدرا�صـــات الإن�صانية باخلرج )مبنى 
الأق�صـــام العلميـــة للطالبات( وكليـــة املجتمع باخلرج، وكليـــة العلوم الطبية التطبيقيـــة، كما اأن الأجهـــزة املوجودة مبعامل 

احلا�صبات حتتاج اإلى حتديث و�صيانة دورية. 

وب�صـــاأن م�صـــادر التعلم اأو�صحت الدرا�صة عدم وجود مكتبة يف بع�ص الكليات ،  كما اأن بع�ص الكليات بحاجة اإلى  املزيد من 
الكتـــب واملراجع العلمية، ف�صال عن اأن الكتب املتاحة ببع�ص الكليات ل تغطى كافة التخ�ص�صات، بالإ�صافة اإلى عدم توافر 

مراجع اأجنبية كافية يف التخ�ص�صات املختلفة .

وقدمت الدرا�صة و�صفًا للو�صع الراهن للربامج واخلطط الدرا�صية يف اجلامعة ، حيث اأ�صارت اإلى عدم مواكبة برامج بع�ص 
الكليات الحتياجات �سوق العمل ، ومنها حاجة �سوق العمل لتخ�س�سي هند�سة الطريان واالت�ساالت وهو غري متوافر يف كلية 
الهند�س���ة، اإ�ساف���ة اإلى حاجة �سوق العمل لتخ�س�ص الهند�سة الزراعية ، وهو غري متوافر يف برامج اأي  كلية بالرغم من اأن 

الطبيعة الزراعية ملنطقة اخلرج .
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 وقـــد اأ�صافـــت الدرا�صـــة اإلى ذلك عدم وجود اعرتاف اأجنبـــي بربامج كليات اجلامعة من هيئـــات اأو جامعات اأجنبية. هذا 
ف�صـــاُل عن عـــدم ات�صاق عدد ال�صاعـــات يف بع�ص الربامج مع طبيعة املقـــررات الدرا�صية. كذلك عدم تعديـــل اأع�صاء هيئة 
التدري�ـــص لتو�صيـــف املقررات لبع�ص الربامج الدرا�صية طبقا لأحدث املراجع العلميـــة حيث تقت�صر الكليات على تو�صيفات 

قدمية غري متواكبة مع احتياجات �سوق العمل .

ويف جمال طرائق التدري�ص امل�صتخدمة ، ليوجد و�صوح كاٍف لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص والطالب مباهية طرائق التدري�ص 
واأهميـــة ا�صتخدامهـــا يف حت�صني بيئة التعليم والتعلم، حيث يقت�صر العديد من اأع�صاء هيئة التدري�ص على التدري�ص املبا�صر 
الذي يعتمد على نقل الأفكار واملعلومات من الأ�صتاذ للطالب  دون م�صاركة فعالة بينهما، وقد ل يلجاأ اأع�صاء هيئة التدري�ص 
باجلامعة اإلى العتماد على طرائق التدري�ص املتقدمة مثل التعلم الذاتي والتعليم التعاوين . اأما عن حتديد درجة ال�صتفادة 

من اخلدمات االلكرتونية التعليمية ، فقد اأو�سحت الدرا�سة عدم توافر عدد كاٍف من نقاط االنرتنت يف بع�ص الكليات.

)4( دراسة البحث العلمي وخدمة المجتمع 

البحث العلمي وخدمة املجتمع يف اجلامعة، وخُل�صت اإلى جملة من النتائج من اأبرزها ما يلي: على  الدرا�صة  ركزت  •	
�صعـــف ميزانيـــة البحـــث العلمي والت�صهيالت املقدمة لإجنـــازه، حيث تقدر امليزانية املخ�ص�صـــة للبحث العلمي للعام  •	

احلايل 1432/1431هـ بحوايل 08% اأي اأقل من 1% من اإجمايل ميزانية جامعة �صلمان بن عبد العزيز. 

البحث العلمي  200 ريال تقريبا. ون�صيب كل اأ�صتاذ من ميزانية البحث العلمي 17.182  الطالب من ميزانية  ن�صيب  •	
ريال تقريبًا )بتق�صيم اإجمايل امليزانية على اإجمايل الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص .اأي منهما على حدة(.

التطبيقية التي جتريها اجلامعة ال�صكل الفردي ولي�ص اإنتاجا اأو تطبيقًا . البحوث  تاأخذ  •	
هنـــاك عـــدم ر�صا من اأع�صاء هيئة التدري�ص لعـــدم توفر مقومات البحث العلمي يف اجلامعة، فاأحيانًا جتد اأكرث من  •	

كلية ت�صرتك يف معمل واحد.

والباحث، فن�صبة 59.5% ممن �صملتهم الدرا�صة اأو�صحوا عدم توفر  العلمي  البحث  ت�صهيالت  وا�صح يف  نق�ص  يوجد  •	
م�صتلزمات البحث العلمي للع�صو ، وراأت ن�صبة 53.3% اأن اجلامعة ل توفر التقنيات احلديثة خلدمة البحث العلمي.

للبحث العلمي اإال اأن ن�سبة كبرية من االأع�ساء ال يرون اإيجابية لهذا املناخ يف دعم  الداعم  االإيجابي  املناخ  اأهمية  رغم  •	
البحث العلمي.

تعـــاين كليـــات اجلامعة من نق�ـــص املكتبات وقواعد املعلومات املتوافرة مركزيا باجلامعـــة اإلى حد ما، حيث اإن قواعد  •	
البيانات الإلكرتونية التي ي�صتمر ال�صرتاك فيها متاحة من قبل اجلامعة وعددها )6( قواعد بيانات ، اأهمها ال�صرتاك 

مع املكتبة الوطنية.

غ���ري اأن الدرا�س���ة اأ�س���ارت اإلى تعاون اجلامعة مع عدد م���ن اجلامعات املحلية ومراكز البح���وث العاملية، كما اأ�سارت  •	
اإلـــى وجود بـــراءة اخرتاع واحـــدة تعالج م�صكلة مهمـــة تخت�ص بزراعة النخيـــل الذي ت�صتهر بـــه حمافظة اخلرج وهي 
)ح�صرة �صو�صة النخيل( . اأما بالن�صبة لإ�صهام البحوث التي جتريها اجلامعة يف خدمة املجتمع، فاإنها ترى �صعف هذه 

الإ�صهامات ، كما ترى اأنها مبادرات فردية لأع�صاء هيئة التدري�ص.
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)5( دراسة احتياجات سوق العمل ومخرجات الجامعة

ا�صتهدفـــت الدرا�صـــة حتديد الحتياجات الفعليـــة ل�صوق العمل مبحافظة اخلرج ومقارنتهـــا مبخرجات اجلامعة، وذلك من 
خالل الإجابة عن الت�صاوؤلت التالية:

ما هو الو�صع احلايل لطالب جامعة �صلمان بن عبد العزيز بالن�صبة اإلى احتياج �صوق العمل ال�صعودي؟

كيف ميكن حت�صني مكانة خريجي جامعة �صلمان بن عبد العزيز يف �صوق العمل خالل ال�صنوات الع�صر املقبلة؟

كيف ميكن تطوير جودة الربامج الأكادميية وحت�صني نوعية التخ�ص�صات اجلامعية مبا يتنا�صب مع احتياجات �صوق العمل؟

وقـــد اأجابـــت الدرا�صة ب�صكل واٍف عـــن تلك الأ�صئلة من خـــالل درا�صة متطلبـــات �صوق العمل وخمرجـــات اجلامعة وتقدمي 
جمموعـــة من التو�صيـــات واملقرتحات الالزمة لتطوير الربامـــج الدرا�صية باجلامعة مبا يتما�صى مـــع التطورات العاملية من 

جهة ، ومع الحتياجات الفعلية ل�صوق العمل املحلي والإقليمي من جهة اأخرى. 

)6( دراسة البيئة المساندة

ا�ستهدف���ت ه���ذه الدرا�س���ة الوقوف على و�س���ع البيئة امل�ساندة حلرم اجلامع���ة . ورغم التطور امل�ستم���ر يف البيئة امل�ساندة ، 
وتقني���ات املعلوم���ات واالت�ساالت ودور ذلك يف دعم وزيادة كفاءة العملية التعليمية والبحثية واالأن�سطة غري ال�سفية ، اإال اأن 
الزيادة امل�صطردة يف قبول الطلبة والطالبات يف جامعة �صلمان بن عبد العزيز ميثل العبء الأكرب يف املرحلة املقبلة؛ اإذ اإن 
م�صاعفـــة اأعداد الطـــالب يف احلرم اجلامعي قد يحدث �صغطًا هائاًل على البنية التحتيـــة وعلى مرافق اجلامعة املختلفة. 

وينتج عن هذه الزيادة نق�ص يف القدرة ال�صتيعابية للجامعة ، وزيادة يف اأعداد هيئة التدري�ص واملوظفني. 

ويف ظـــل هذه املعطيات ركـــزت الدرا�صة على تقدمي �صرح متعمق ملفهوم البيئة امل�صاندة التي من �صاأنها تدعيم وزيادة كفاءة 
العملية التعليمية والبحثية ، واالأن�سطة غري ال�سفية ، وتقنيات املعلومات واالت�ساالت يف اجلامعة. 

واعتمدت درا�صة  البيئة امل�صاندة على املنهج الو�صفي التحليلي املدعم بالبيانات الإح�صائية امل�صتقاة من املعلومات الفعلية  
للبيئـــة امل�صانـــدة لكليات اجلامعـــة. وركزت الدرا�صة علـــى حتليل الو�صع الراهـــن لتجهيزات البيئة امل�صانـــدة باجلامعة من 
النواحي التنظيمية والفنية والت�صغيلية واأنظمة ال�صيانة ملباين ومن�صاآت احلرم اجلامعي والبنية التحتية لتقنيات املعلومات 
واالت�س���االت ، والوق���وف عل���ى نقاط القوة وال�سع���ف يف البنية التحتية امل�سان���دة للحرم اجلامعي.  واعتم���دت الدرا�سة يف 
حتليلهـــا علـــى البيانات التي مت جمعها من كليـــات اجلامعة يف املركز الرئي�ص باخلرج والفـــروع :  الدمل، احلوطة، الأفالج، 

ال�صليل و ووادي الدوا�صر. 

وجتـــدر الإ�صـــارة اإلى اأنه مت تعريف البيئة امل�صانـــدة للحرم اجلامعي على اأنها “املن�صاآت واملبـــاين واملكتبات والبنية التحتية 
وامل�صاحات اخل�صراء ومواقف ال�صيارات وطرق املوا�صالت داخل احلرم اجلامعي ، وامل�صاحات الف�صاء  ، واأماكن الرتفيه ، 
وامل�صت�صفيـــات اجلامعية ، واملدن اجلامعية لإ�صكان الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص واملوظفني التي تقع �صمن نطاق احلرم 

اجلامعي ، ف�صال عن البنية التحتية لتقنية املعلومات والت�صالت وكل ما يوفر بيئة حمفزة للعملية التعليمية والبحثية«.
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)7( دراسة الموارد المالية

هدفت الدرا�صة اإلى تقدير التكلفة احلقيقية للطالب التي تتحملها جامعة �صلمان بن عبد العزيز، اإ�صافة اإلى حتليل املوارد 
املالية املتوافرة جلامعة �صلمان بن عبد العزيز والوقوف على مدى كفايتها لحتياجات اجلامعة يف ال�صنوات الع�صر القادمة، 
وذلـــك مـــع حتديد اأهم جمالت ا�صتثمـــار املوارد املتاحة يف اجلامعـــة، واقرتاح الآليات التي ميكن مـــن خاللها دعم املوارد 

املالية الذاتية للجامعة. 

وتو�صلـــت الدرا�صة اإلى جمموعة نتائج اأهمها اأن: تكلفة الطالب الواحد يف اجلامعة بلغت 20725 رياًل �صنويًا، وذلك مقارنًا 
مبتو�صـــط تكلفة الطالـــب يف القطاع اخلا�ص والتي بلغـــت 52667 رياَل . وقد �صجلت الكليات العلميـــة اأعلى متو�صط للتكلفة 
خا�صة يف كليتي الطب وطب الأ�صنان التي بلغت فيها نحو 183.3 األف ريال ، و 176.6 األف ريال على الرتتيب. بينما �صجلت 

كلية اإدارة الأعمال باخلرج املتو�صط الأعلى بني الكليات الإن�صانية و�صل اإلى 25.8 األف ريال. 

وب�صكل عام تبني اأن هناك �صوءًا يف توزيع املوارد املالية بني كليات اجلامعة ؛ وهذا التفاوت ناجم عن ال�صيا�صات املالية التي 
تتبعها اجلامعة يف جمال تعيني اأع�صاء هيئة التدري�ص، وتركز عدد كبري من اأع�صاء هيئة التدري�ص ب�صكل ل يتنا�صب مع عدد 

الطالب فيها، وندلل على ذلك بكليات الطب وطب الأ�صنان، وكلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج.

دراسات استشراف المستقبل

ا�صتملت درا�صات ا�صت�صراف امل�صتقبل جمالني اأ�صا�صيني من الدرا�صات هما:

اأوًل: درا�صة حتديد مرتكزات اخلطة ال�صرتاتيجية.

ثانيًا: درا�صة املقارنة مع اجلامعات املرجعية.

أواًل: دراسة تحديد مرتكزات الخطة االستراتيجية

مت حتديـــد املرتكـــزات الرئي�صة التي ميكن اأن ت�صتند اإليهـــا اخلطة ال�صرتاتيجية للجامعة منذ البدايـــة، بغية اإ�صفاء �صبغة 
واقعية على خمرجات اخلطة ال�صرتاتيجية، وجعلها من اخلطط القابلة للتنفيذ من خالل �صمان ان�صجامها، وعدم تعار�ص 

اأهدافها ومبادراتها مع ما هو معمول به يف اململكة من اأنظمة و�صيا�صات وخطط ذات �صلة ب�صوؤون التعليم العايل.   

ومتثلـــت اأبـــرز املرتكزات التي مت درا�صة م�صمونها ، واعتبارها اأ�صا�صـــًا ترتكز عليه اخلطة ال�صرتاتيجية جلامعة �صلمان بن 
عبدالعزيز يف التايل:

• النظام الأ�صا�صي للحكم يف اململكة العربية ال�صعودية.	

• �صيـا�صة التعليم العايل للمملكة العربية ال�صعودية.	

• نظام جمل�ص التعليم العايل باململكة العربية ال�صعودية.	

• اخلطة امل�صتقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة العربية ال�صعودية )اآفاق(.	

• نظام الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي. 	

• اخلطة الوطنية ال�صاملة للعلوم والتقنية.	

الفصل الثاني : الدراسات وجمع البيانات
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• اخلطة الوطنية لالت�صالت وتقنية املعلومات.	

• التعليم العايل يف اخلطة التا�صعة لوزارة القت�صاد والتخطيط ال�صعودية.	

ثانيًا: دراسات المقارنة مع الجامعات المرجعية

تت�صمـــن عملية املقارنة املرجعية درا�صة لبع�ص اجلامعات املتميزة حيث يتم التعرف على خ�صائ�ص هذه اجلامعات وكيفية 
اإجنازها لأن�صطتها من اأجل ال�صتفادة منها يف و�صع اخلطط لتح�صني  الأداء يف اجلامعة. 

ويتـــم مـــن خالل املقارنـــة املرجعية ا�صتعرا�ص جتـــارب بع�ص اجلامعات الرائـــدة التي قطعت �صوطًا كبـــريا يف الو�صول اإلى 
تطبيقـــات ناجحـــة يف تطويـــر خمتلف جوانب التعليـــم اجلامعي والبحث العلمـــي وخدمة املجتمع . وبهـــذا ميكن و�صع خطة 
ا�صرتاتيجية متطورة ومتميزة جلامعة �صلمان بن عبدالعزيز .  كما اأن املقارنات املرجعية ت�صاعد اجلامعة على دخول دائرة 

املناف�صة مع اجلامعات الرائدة، من خالل التح�صني والتطوير امل�صتمرين .

وبنـــاء على املناق�صات التي متت خالل اجتماع اللجنة التنفيذية للخطة ال�صرتاتيجية جلامعة �صلمان بن عبدالعزيز فقد مت 
تبنـــي منهجية حتديد عدد من املتغريات الرئي�صة كاأ�صا�ص لعملية املقارنة بني اجلامعة واجلامعات الرائدة، ومن ثم حتديد 

الدرو�ص امل�صتفادة لتح�صني ممار�صات اجلامعة وتطويرها. وقد متثلت املتغريات التي مت التفاق عليها فيما يلي:

التنـــوع: اأي انتقاء اجلامعات من قـــارات خمتلفة، بحيث حتتوي جامعات اأمريكية واأوربية واآ�صيوية، كما ت�صتند اإلى فل�صفات 
ومرجعيات خمتلفة مثل اجلامعات الإ�صالمية؛ والعربية والوطنية.

حتقيق وظائف اجلامعة: اأي �صمولها للوظائف الثالث الرئي�صة: التدري�ص والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

اجلن�ص: اأي ا�صتمالها على اجلن�صني، الذكور والإناث.

عدد الطالب: األ يقل عددهم عن )20.000( طالب وطالبة.

التخ�ص�صات الدرا�صية: تقدميها لربامج ت�صمل التخ�ص�صات ال�صحية، والعلمية، والإن�صانية.

م�صادر التمويل: اأي اعتمادها على م�صادر حكومية ب�صكل رئي�ص مع بع�ص املوارد الذاتية.

م�صتويات الربامج : طرح برامج للبكالوريو�ص والدرا�صات العليا.

الفصل الثاني : الدراسات وجمع البيانات
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وبنـــاء علـــى املتغريات ال�صابقة؛ فقـــد مت تر�صيح قائمة بعدد من اجلامعات لالختيار من بينهـــا، وقد وقع الختيار على ثمان 
جامعات كما هو مو�صح يف ال�صكل )6-2( . 

�صكل )6-2( 
بيان بالجامعات التي تم االستفادة منها في المقارنات المرجعية

اأمـــا عن نتائج درا�صات املقارنات املرجعية التـــي اهتمت با�صتق�صاء خربات اجلامعات الأخرى، وال�صعي نحو ال�صتفادة من 
هذه اخلربات ب�صورة اإيجابية، فقد خل�صت املقارنات مع اجلامعات املرجعية اإلى عدد من النتائج اأبرزها ما يلي:

يزداد اأعداد الطالب الأجانب يف اجلامعات املرجعية عن مثيالتها بجامعة �صلمان بن عبد العزيز ، كما يت�صح من اجلدول 
.)1-2(

جدول )1-2(
أعداد الطالب األجانب في الجامعات المرجعية

ا�سم 
اجلامعة

�سلمان بن 
عبدالعزيز

الكويتاالأردنيةامللك �سعودالق�سيم
االإ�سالمية 

العاملية 
ماليزيا

�سنغافورة 
الوطنية

برمنجهام
اإنديانا 

بلمنجتون

عدد 
الطالب 

االأجانب / 
األف طالب

2317791210034795174

ت�صعى اجلامعات املرجعية اإلى اجتذاب الطالب املتفوقني علميا خا�صة يف العلوم والريا�صيات ، بينما تقدم بع�ص اجلامعات 
منحًا وحوافز للمتميزين علميا ، وريا�صيًا .

الفصل الثاني : الدراسات وجمع البيانات
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ت�صعى اجلامعات املرجعية ل�صتقطاب اأع�صاء هيئة التدري�ص املتميزين ، وتوفري مزايا جمزية للعمل على ا�صتبقائهم ، الأمر 
الذي ي�صهم يف الرتقاء مبعايري جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي.ويو�صح ال�صكل )2 - 7( ن�صبة اأع�صاء هيئة التدري�ص 

اإلى اأعداد الطالب يف اجلامعات املرجعية .

حققت اأغلب اجلامعات املرجعية جناحات عاملية يف البحث العلمي ، كما يت�سح من ال�سكل )2 - 8( الذي يبني عدد البحوث 
املحكمة املن�صورة يف اجلامعات املرجعية .

�صكل )7-2(
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد الطالب في الجامعات المرجعية

�صكل )8-2( 
نسبة البحوث المحكمة المنشورة لعضو هيئة التدريس

 في الجامعات المرجعية سنويَا

الفصل الثاني : الدراسات وجمع البيانات
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الفصل الثالث
 القضايا األساسية
 والسيناريوهات
المستقبلية
تحديد القضايا األساسية •
 تحديد الفجوة وبناء السيناريوهات •
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نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية

اهتمـــت املنهجيـــة امل�صتخدمة يف بناء اخلطة ال�صرتاتيجيـــة بت�صخي�ص الو�صع الراهن، م�صتخدمـــة يف ذلك اأدوات خمتلفة 
منهـــا التعرف على تطلعات قيـــادات اجلامعة واملجتمع من ال�صركاء اخلارجيني ، واملقابـــالت الداخلية واخلارجية مع عدد 
من الأطراف املعنية، والتحليل البيئي من خالل ور�ص العمل التي اأقيمت مع قطاعات وا�صعة �صملت الطالب، واأع�صاء هيئة 
التدري�ـــص، واملوظفني، واخلريجني، هذا ف�صاًل عـــن  الدرا�صات الفنية التي اأجرتها فرق متخ�ص�صة ل�صالح م�صروع اخلطة 

ال�صرتاتيجية للجامعة، اإ�صافة اإلى حتليل البيانات والتقارير اخلا�صة باجلامعة. 

اأما فيما يتعلق با�صت�صراف مالمح امل�صتقبل ، فقد متت مقارنة ما مت التو�صل اإليه باملمار�صات املتميزة التي ا�صُتخل�صت من 
امل�صتويات املرجعية امل�صتقاة من درا�صات املقارنة مع اجلامعات املرجعية.  

ومـــن جهة اأخرى، فاإن اآراء ال�صخ�صيات املوؤثرة ورجال الأعمال يف املجتمع الذي تخدمه اجلامعة ، وطموحاتهم وتطلعاتهم 
امل�صتقبلية قد اأُخذت بعني العتبار عند مقارنة الو�صع الراهن بامل�صتقبل املاأمول . وقد ا�صُتخدمت معطيات ت�صخي�ص الو�صع 

الراهن وا�صت�صراف امل�صتقبل لتحديد الفجوة ، ومن ثم بناء ال�صيناريوهات امل�صتقبلية.

تحديد القضـــايا األســاســية :

اأدى ا�صتخـــدام الطـــرق والأدوات ال�صابقة، وما نتج عنها من بيانات ومعلومات اإلـــى حتديد جمموعة من الق�صايا الأ�صا�صية 
التـــي متثـــل حماور الرتكيز والهتمام التـــي ينبغي اأن توؤخذ يف احل�صبـــان لبناء اخلطة ال�صرتاتيجيـــة للجامعة ، وقد اأمكن 

ح�صر هذه الق�صايا يف ع�صر ق�صايا حمورية هــي:

رعاية الطالب واخلدمات املقدمة لهم .. 1

ا�صتقطاب اأع�صاء هيئة التدري�ص وتطويرهم.. 2

بيئة التعليم والتعلم.. 3

التميز وحت�صني اجلودة.. 4

اخلريجون واحتياجات �صوق العمل.. 5

الدرا�صات العليا والبحث العلمي.. 6

 البنية التحتية والبيئة امل�صاندة.. 7

ال�صراكة املجتمعية.. 8

تنمية املوارد الذاتية.. 9

الهيكل التنظيمي.. 10

الفصل الثالث : القضايا األساسية والسيناريوهات المستقبلية
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�صكل رقم )1-3(
محاور التركيز واالهتمام التي ينبغي أن تؤخذ في 

الحسبان لبناء الخطة اإلستراتيجية

 

أواًل: رعاية الطالب والخدمات المقدمة لهم 
ا�صتحـــوذت ق�صايا رعاية الطالب واخلدمات والأن�صطة املتعلقة بهم كافة فعاليات ت�صخي�ص الو�صع الراهن؛ فالطالب 
هم املحور الأ�صا�ص الذي تقوم عليه اجلامعة، ويتوقف جناح العملية التعليمية والبحثية على قدرة اجلامعة يف تاأهيل الطالب 

تاأهياًل منا�صبًا،كما جند اأن الباحثني الأكفاء ي�صكلون امتدادًا لأداء اجلامعة لر�صالتها نحو الطالب.

وقـــد اأو�صـــح حتليل النتائج التف�صيلية لور�ص العمل والدرا�صات امليدانيـــة اأن هناك جمموعة من الق�صايا الفرعية التي 
تتعلق برعاية الطالب وق�صور اخلدمات املقدمة لهم، ومن اأبرز هذه الق�صايا ما يلي: 

• �صعـــف امل�صتـــوى العلمي لطـــالب املرحلة الثانوية امللتحقني باجلامعـــة، الأمر الذي يوؤثر ب�صـــكل رئي�ص على اأدائهم 	
خـــالل درا�صتهـــم اجلامعية، ف�صاَل عن عدم التن�صيق بني التعليم اجلامعـــي والتعليم ما قبل اجلامعي بهذا ال�صاأن، 

الأمر الذي قد يفاقم من اآثار �صعف م�صتوى مدخالت اجلامعة على خمرجاتها .

• قلة اأعداد الطالب الأجانب امل�صجلني باجلامعة ، الأمر الذي يقلل من روح التناف�ص لدى الطالب ال�صعوديني.	

الفصل الثالث : القضايا األساسية والسيناريوهات المستقبلية

 القضايا
األساسية
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• عدم وجود مراكز تهتم بالطالب املوهوبني وتنمية قدراتهم ومهاراتهم .	

• ق�صور الرتكيز على الدور الجتماعي للطالب وقلة »النوادي الجتماعية« التي متكنهم من ممار�صة اأن�صطتهم.	

• عدم وجود مراكز خدمات اأو مطاعم اأو كافترييات ، ف�صال عن ارتفاع الأ�صعار يف املقا�صف حاليًا.	

• �صعف اأو انعدام اآليات امل�صاركة الطالبية يف اإدارة الكليات.	

• عـــدم وجود تقييـــم وا�صح لنظام القبـــول والت�صجيل باجلامعة، ف�صاًل عـــن م�صكالت البوابـــة الإلكرتونية و�صعوبة 	
التوا�صل من خاللها.

• عـــدم وجـــود تقييم وا�صح للنظـــام احلايل لالإر�صـــاد الأكادميي بالإ�صافة اإلـــى عدم وجود لوائـــح وا�صحة للتاأديب 	
والعقوبات.

• ال�سعف الوا�سح لالأن�سطة غري ال�سفية، وعدم وجود لوائح كافية ب�ساأنها.	

• عـــدم وجـــود ت�صور وا�صح لدرجة الكفـــاءة الداخلية للخدمات التـــي تقدمها اجلامعة لطالبهـــا )الب�صرية، النظم 	
الإر�صادية، الإمكانات املادية(.

• حاجة الطالب اإلى �صكن مبوا�صفات متميزة.	

ثانيًا: استقطاب أعضاء هيئة التدريس وتطويرهم
ميثـــل اأع�صاء هيئة التدري�ص العمـــود الفقري للجامعة، فهم املحور الأ�صا�ص لعمليات التعليـــم والبحث العلمي. وحر�صًا 
مـــن قيـــادات اجلامعة على تهيئة البيئة املنا�صبة واجلاذبة لأع�صاء هيئـــة التدري�ص، تعمل جاهدة على بذل اجلهود ال�صاعية 

لتحقيق هذا الهدف .

وقد اأو�صح حتليل نتائج ور�ص العمل واملقابالت والدرا�صات امليدانية اأن هناك جمموعة من الق�صايا الفرعية حتول دون 
قيام اأع�صاء هيئة التدري�ص بدورهم املاأمول، وتقف حجر عرثة اأمام ا�صتقطاب كوادر متميزة منهم، ومن اأبرز هذه الق�صايا 

الفرعية ما يلي:

• �صعف فر�ص النمو العلمي واملهني لأع�صاء هيئة التدري�ص.	

• احلاجـــة اإلى بناء نظام متكامل من احلوافز الت�صجيعية واملزايا واملكافاآت التي متكن من ا�صتقطاب املتميزين من 	
اأ�صحاب الكفاءة واخلربة. 

• النق�ص يف اأعداد اأع�صاء هيئة التدري�ص.	

• �صعف م�صتوى الر�صا الوظيفي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص. 	

• انعدام فر�ص تبادل اخلربات العلمية عامليًا وحمليًا.	

• ق�صور اخلدمات الجتماعية وال�صحية والتعليمية التي تقدم لأع�صاء هيئة التدري�ص واأ�صرهم.	

• �صعف الدعم اخلا�ص لت�صجيع البحث العلمي والتنمية املهنية.	

الفصل الثالث : القضايا األساسية والسيناريوهات المستقبلية
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ثالثًا: بيئة التعليم والتعلم
تعـــّد بيئـــة التعليم والتعلم مبكوناتها املختلفة امل�صـــوؤول الرئي�ص عن �صقل �صخ�صية الطـــالب، وتنمية مهاراتهم وتطوير 
قدراتهم .  ومتثل هذه البيئة اإحدى اأهم الق�صايا التي تواجه اجلامعة ، وذلك نتيجة لنتقادات الطالب وعدم ر�صاهم عن 

جودة العملية التعليمية. 

وقـــد بـــرز موؤخرا اأهمية الربط بني املقررات والربامـــج الدرا�صية واحتياجات �صوق العمل ؛ الأمـــر الذي اأدى اإلى مزيد 
م���ن ال�سغ���ط على البيئة التعليمية يف  اجلامع���ة وغريها من اجلامعات ال�سعودية، وذلك لتلبي���ة توقعات الدولة واملجتمع يف 
توافـــق خمرجـــات التعليم مـــع احتياجات �صوق العمـــل ، الذي ُيعد ركيـــزة اأ�صا�صيه يف توجهات اجلامعة نحـــو اإعداد خطتها 

ال�صرتاتيجية.

وميكننـــا القول بنـــاًء على ما تقدم اأن العقبات التي تعرت�ـــص توفري بيئة تعليمية جاذبة بجامعـــة �صلمان بن عبدالعزيز 
تتلخ�ص فيما يلي:

• غياب الفل�سفة الرتبوية الوا�سحة التي توجه التعليم والتعلم يف اجلامعة.	

• ع���دم وجود هيكلة منا�سب���ة للكليات والربامج ت�سمن ات�س���اق الربامج وعدم تكرارها من جه���ة، وغياب االإ�سراف 	
اجليد على تنفيذ اخلطط الدرا�صية وتقومي خمرجاتها من جهة اأخرى.

• عدم توافر البيئة التفاعلية والرتكيز على التلقني.	

• عدم وجود مركز للتعليم والتعلم على م�صتوى اجلامعة. 	

• �صبط اآليات التقومي والختبارات وربطها مبخرجات التعلم لتكون علمية وعادلة و�صفافة. 	

• ق�صور مراكز التعليم اللكرتوين باجلامعة. 	

• عدم تكثيف اللغة الجنليزية من بداية املرحلة اجلامعية. 	

• عدم و�صوح توافق مواد الإعداد العام مع مواد التخ�ص�ص. 	

• غياب امل�ساركة بني موؤ�س�سات اجلامعة وموؤ�س�سات االأعمال يف املجتمع. 	

• قلة ا�صتخدام طرق التدري�ص احلديثة مثل التعليم الذاتي، التعليم التعاوين. 	

رابعًا: التميز وتحسين الجودة
تزايـــد الوعـــي باأهمية اجلـــودة يف التعليم العايل ، منذ نهاية ت�صعينيات القرن املا�صـــي ، عندما طالب كثري من العلماء 
الأوربيـــني بتطويـــر مفهوم اجلـــودة وتطبيقه يف موؤ�ص�صات التعليم العـــايل ،  ونادى كثري من العلمـــاء بتطبيق مفاهيم  اإدارة 
اجلـــودة ال�صاملة ، وهـــي امتداد لإدارة اجلودة ال�صرتاتيجيـــة، اإل اأن اإدارة اجلودة ال�صاملة اأكرث عمقـــا و�صمولية من اإدارة 

اجلودة ال�صرتاتيجية.

 وقد تبلورت اإدارة اجلودة ال�صاملة كفل�صفة اإدارية عامة تركز على ال�صتخدام الفعال للموارد املادية والب�صرية للموؤ�ص�صة 
يف اإ�صباع احتياجات العمالء ، وحتقيق اأهداف املوؤ�ص�صة، وذلك يف اإطار من التوافق مع متطلبات املجتمع.
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وقـــد حتول الهتمام باجلودة اإلى نظم وممار�صات اأكادميية واإداريـــة، واأُن�صئت لذلك الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد 
الأكادميـــي ) NCAAA( ، وو�صعـــت الهيئة معايري حمددة للجودة ، واأ�صبح لزامًا على موؤ�ص�صات التعليم العايل حتقيق 

العتماد ب�صقيه املوؤ�ص�صي والرباجمي ، وذلك يف �صوء الإطار الوطني للموؤهالت.

وميكننـــا القـــول بناء على ما تقدم اأن اأهم الق�صايا الفرعية املتعلقة مبحـــور التميز وحت�صني اجلودة بجامعة �صلمان بن 
عبدالعزيز تتلخ�ص فيما يلي:

• الفتقار اإلى مناذج واآليات التطوير امل�صتمر للمناهج.	

• عدم وجود خطط وبرامج اأكادميية معيارية.	

• غياب االعتماد االأكادميي املوؤ�س�سي والرباجمي حمليا وعامليا.	

• مراجعة ال�صيا�صات والإجراءات الإدارية املعمول بها حاليا باجلامعة.	

• �صعف التطوير الإلكرتوين الإداري والتعليمي.	

خامسًا:  الخريجون واحتياجات سوق العمل 
مـــع تزايـــد الهتمام يف الفرتة الأخـــرية بال�صتثمار يف العن�صـــر الب�صري، باعتبـــاره العن�صر الأ�صا�ـــص يف �صري اأعمال 
اأي من�صـــاأة لتحقيـــق ما ت�صبو اإليه مـــن اأهداف؛ فاإّن جامعة �صلمـــان بن عبدالعزيز حتر�ص على حت�صـــني م�صتوى خريجيها 
حتـــى ي�صتطيعوا املناف�صة يف �صـــوق العمل يف ظل املتغريات العاملية وامل�صتجدات املعا�صرة مثـــل: ثورة املعلومات والت�صالت 
، وان�صمـــام اململكـــة اإلى منظمة التجـــارة العاملية، ومتغريات العوملة ، وانفتاح الأ�صواق، والتجـــارة الإلكرتونية، والتوجه نحو 

اخل�صخ�صة يف ظل تنامي دور القطاع اخلا�ص . 

وبالنظر اإلى التخ�ص�صات املتاحة حاليًا يف جامعة �صلمان بن عبدالعزيز كموؤ�صر للعالقة بني خمرجات اجلامعة و�صوق 
العمـــل جنـــد اأن الغالبية العظمى من الطالب يلتحقون بتخ�ص�صات العلوم الإن�صانيـــة والجتماعية، وذلك ب�صبب انخفا�ص 
درجاته���م يف الثانوية العامة، وحتقيق���ًا لرغباتهم يف درا�سة تخ�س�سات �سهلة وذات متطلبات قليلة، مقارنة بالتخ�س�سات 
العلمية وال�صحية التي تتطلب جمهودًا اأكرب و�صنوات اأطول من الدرا�صة، مع اأن �صوق العمل يف حاجة اأكرب اإلى التخ�ص�صات 

الطبية والعلمية وال�صيدلية والهند�صية. 

ويف اخلال�صـــة يت�صـــح اأن هنـــاك عقبات متعددة اأوردتها الأطـــراف املعنية فيما يتعلق مبواءمـــة خمرجات اجلامعة مع 
احتياجات �صوق العمل ، اأدت اإلى وجود فارق كبري بني تطلعات قيادات اجلامعة والأطراف املعنية الأخرى والو�صع الراهن ، 
الأمر الذي اأدى اإلى بروز عدد من الق�صايا الفرعية املتعلقة باملواءمة بني خمرجات اجلامعة واحتياجات �صوق العمل ميكن 

تلخي�صها فيما يلي:

• عدم ربط خمرجات اجلامعة باحتياجات �صوق العمل.	

• عدم تنمية حركة البتكار.	

• الفتقار اإلى دورات تنمي اإبداع الطالبات.	

• احلاجة لتخريج معلمني على قدر مقبول من الكفاءة.	
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• �صعف اإتقان اخلريج للغة الجنليزية.	

• �صعف برامج التدريب العملي قبل التخرج.	

• �صعف مهارات اخلريج املتعلقة بالت�صال وح�صن التعامل مع الآخرين .	

• احلاجة اإلى التاأكيد على اأهمية اإملام اخلريجني مبهارات احلا�صب الآيل .	

• احلاجة اإلى تعميق الثقافة العامة لدى اخلريجني.	

• �صرورة تنمية قدرة اخلريج على حتمل امل�صوؤولية.	

• �صرورة تكوين جمال�ص ا�صت�صارية متخ�ص�صة.	

• �صرورة متثيل القطاع اخلا�ص والعام يف جمال�ص اجلامعة والكليات.	

• �صرورة توفري و�صائل للتاأكد من تاأهل اخلريج.	

• �صرورة الرتكيز على التخ�ص�صات ال�صحية والعلمية والتطبيقية.	

سادسًا: الدراسات العليا والبحث العلمي
متثـــل الدرا�صـــات العليـــا والبحث العلمي واحدة من اأهم الق�صايا امل�صتقبلية جلامعـــة �صلمان بن عبدالعزيز، اإذ اإنه  •	
لميكـــن اإجـــراء البحث العلمي على قاعدة �صليمة دومنا وجود بنية حتتيـــة، وبرامج وخطط للدرا�صات العليا، وُتعد 
عمـــادة الدرا�صـــات العليا هي امل�صوؤولة بالتعـــاون مع الكليات والأق�صام عن برامج الدرا�صـــات العليا التي تتطلب يف 

غالبيتها اإجناز الطالب مل�سروع بحثي كجزء من متطلبات التخرج لنيل درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه. 

وتـــدرك جامعـــة �صلمان بـــن عبدالعزيز باأن املهمة الأ�صا�صية التي ت�صطلع بهـــا الدرا�صات العليا هي اإعداد كوادر  •	
ب�صريـــة عالية التدريب ملنظومة البحث العلمي ، ف�صاًل  عن كونها قاعدة جيدة لإنتاج اأع�صاء هيئة تدري�ص اأكفياء.  
وتتوقع عمادة الدرا�سات العليا باأن يكون هناك تناغم يف البحث العلمي بني حاجة املجتمع والدعم املادي للم�ساريع 
البحثيـــة من قبل عمادة البحث العلمي التي ت�صجع م�صاركـــة طالب الدرا�صات العليا يف امل�صاريع البحثية املدعومة 
لأع�صـــاء هيئـــة التدري�ص ، وتعطيهـــا الأولوية يف الدعم .  وبهـــذا ميكن جلامعة �صلمان بـــن عبدالعزيز البدء بعدد 
قليـــل مـــن برامج الدرا�صات العليا يف الكليات التي خرجت عـــددًا منا�صبًا من الطالب، كما ميكن لهذه الربامج اأن 
ت�صتقطب طالب الدرا�صات العليا املتميزين من داخل اململكة، وذلك بهدف توفري قاعدة جيدة لإيجاد اأع�صاء هيئة 

التدري�ص ، وبخا�صة يف التخ�ص�صات التي لي�صت بحاجة لبنية بحثية قوية اأو معامل متخ�ص�صة. 

وبرغم روؤية الكثريين من االأطراف املعنية بهذه الق�سية اأهمية الرتيث يف بدء الدرا�سات العليا باعتبارها ال ت�سكل  •	
اأولوي���ة عاجل���ة ، غري اأن  االأطراف الداعمة لبدء الدرا�سات العليا يف ع���دد حمدود من املجاالت مثل املاج�ستري يف 
اإدارة الأعمـــال ، يـــرون اأن ذلك قد ي�صهم يف تعزيز قدرات اخلريجني ، وتلبيـــة احتياجات �صوق العمل يف املنطقة، 
وعليـــه ، فـــاإن البدء  يف الدرا�صات العليا يتطلب املزيد من الدرا�صات التـــي ت�صاعد على اتخاذ قرارات بهذا ال�صاأن 

مثل:
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درا�صـــة برامـــج الدرا�صات العليـــا املتخ�ص�صة والقادرة على املناف�صة املحلية، التـــي تخدم حاجة البحث العلمي يف  •	
املحافظات التي تغطيها اجلامعة.

ا�صتقطاب طالب الدرا�صات العليا من ذوي الكفاءة والقدرات الذهنية العالية. كيفية  درا�صـة  •	
• درا�صـــة الربامـــج ذات ال�صلة الوثيقـــة بخدمة املجتمع يف الوقـــت الراهن ، وكيفية الربط بـــني بع�ص التخ�ص�صات 	

لإيجاد التخ�ص�صات البينية inter disciplinary  الالزمة لتوفري هذه الربامج .

• اإقامة ال�صراكات ال�صرتاتيجية الفاعلة يف التعليم العايل على ال�صعيدين الوطني والعاملي.	

• تعزيز البنية التحتية الإدارية لعمادة الدرا�صات العليا.	

غ���ري اأن روؤي���ة االأطراف املعني���ة اختلفت حول البحث العلم���ي ؛ حيث تتطلع جامعة �سلمان ب���ن عبدالعزيز اإلى منظومة 
مـــن البحث العلمي تبنى علـــى �صراكات بحثية حملية وعاملية وتدعم البحوث اجلماعية، �صريطة اأن يتم توفري الدعم املادي 
الـــالزم  للبحوث والرتكيز على م�صروعـــات البحوث اجلماعية، والعمل على بناء ال�صراكات البحثية املحلية والعاملية، ف�صاًل 

عن اإن�صاء مراكز اأبحاث متميزة تتوافق مع معطيات حمافظة اخلرج . 

وياأتـــي يف مقدمـــة اأولويـــات البحث العلمي توفـــري بنية بحثية متكاملة حمفـــزة ، وتوفري �صبل الن�صـــر يف جمالت عاملية 
متميـــزة، واإن�صاء كرا�صي للبحث العلمي، كذلـــك ا�صتقطاب ذوي احلاجات البحثية من قطاعات ال�صناعة والزراعة لتقدمي 
احللـــول البحثيـــة التطبيقية التي يحتاجونها، كذلك وجود اتفاقيات واأنظمـــه و�صيا�صات متجددة ومرنة للبحث العلمي، هذا 

ف�صاًل عن توفري املوارد املالية التي تعد ع�صب احلياة لبحث علمي متقدم.

سابعًا: البنية التحتية والبيئة المساندة 
تعـــرف البيئة امل�صاندة للحرم اجلامعي على اأنها »املن�صاآت، واملباين،واملكتبات، والبنية التحتية، وامل�صاحات اخل�صراء، 
ومواقـــف ال�صيارات، وطرق املوا�صالت داخل احلرم اجلامعي، ف�صاًل عن امل�صاحات الف�صاء واأماكن الرتفيه، وامل�صت�صفيات 
اجلامعية،واإ�صـــكان الطـــالب واأع�صاء هيئة التدري�ـــص واملوظفني التي تقع �صمن نطاق احلرم اجلامعـــي، اإ�صافة اإلى البنية 
التحتيـــة لتقنيـــة املعلومات والت�صالت، وقاعات ال�صتذكار الهادئ، وكل ما يوفر بيئـــة حمفزة للعملية التعليمية والبحثية«.  
وتبـــذل جامعـــة �صلمان بـــن عبدالعزيز منذ اإن�صائها جهودًا كبـــرية  يف بناء مدينة جامعية متكاملة مـــن املن�صاآت  التعليمية، 
وامل�صانـــدة، مبا يف ذلك الوحدات التعليمية واإ�صكان اأع�صاء هيئة التدري�ص والطالب واملوظفني. وقد ظهرت البيئة امل�صاندة 

والبنية التحتية كاأحد اأهم الق�صايا الأ�صـا�صية من خالل حتليل تطلعات قيادات اجلامعة وتطلعات املجتمع.

ومتثـــل الزيـــادة امل�صطردة يف قبول الطالب والطالبـــات يف اجلامعة العبء الأكرب يف املرحلـــة املقبلة ، اإذ اإن م�صاعفة 
اأعـــداد الطـــالب يف احلرم اجلامعي قـــد يحدث �صغطًا هائاًل علـــى البيئة امل�صانـــدة وخا�صة البنية التحتيـــة، وعلى مرافق 
اجلامعة املختلفة ، وينتج عن هذه الزيادة نق�ص يف القدرة ال�صتيعابية للجامعة وزيادة يف اأعداد هيئة التدري�ص واملوظفني. 

ونقدم فيما يلي عر�صًا  لأهم الق�صايا املتعلقة مبحور البيئة امل�صاندة والبنية التحتية لكليات اجلامعة  يف مركز اجلامعة  
وفروعها بالدمل، واحلوطة، والأفالج وال�صليل ووادي الدوا�صر :

حاليًا على املباين امل�صتاأجرة ب�صكل كبري، ف�صاًل عن اأن هناك  كليات باجلامعة  لي�ص لها مقرات  اجلامعة  اعتماد  •	
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خا�صـــة بها وتقوم العملية التعليمية فيها علـــى كليات اأخرى ، بالإ�صافة اإلى �صوء حالة معظم املباين وقدمها خارج 
املقر الرئي�ص للجامعة.

قلـــة عـــدد القاعـــات الذكية باجلامعة وبكلياتها املختلفة؛ حيث بلغ عدد هـــذه القاعات)92( قاعة ذكية تخدم كل  •	
الطالب والطالبات يف خمتلف الكليات،الأمر الذي ي�صري اإلى معدل : قاعة واحدة لكل )250( طالبًا تقريبًا.

القاعات الدرا�صية واملعامل املجهزة بالتقنية احلديثة، ف�صاًل عن نق�ص الأدوات املخربية.   وجود  قلة  •	
. التليفزيونية  والدوائر  الأجهزة  اأعطال  كرثة  •	

يف بع�ص الكليات. بالإنرتنت  الت�صال  توفر  عدم  •	
الطالب من خارج حمافظة اخلرج. معظم  اأن  مع  للطالب  �صكن  توفري  عدم  •	

كليات اجلامعة . يف  الت�صوير  خدمات  توافر  عدم  •	
يف بع�ص الكليات . كافترييات  اأو  مطاعم  اأو  خدمات  مراكز  اإلى  الفتقار  •	

ال�صراف الآلية. اآلت  مثل  للطالب  مهمة  خدمات  توفري  عدم  •	
حديثة تتنا�صب مع اأعداد الطالب . تعليمية  اأجهزة  ذات  تدري�صية  وقاعات  مقاعد  توفري  عدم  •	

الريا�صية والثقافية . لالأن�صطة  واأماكن  مكتبات  وجود  عدم  •	
. لل�صيارات  مواقف  توفري  عدم  •	

بوجه عام، هناك عدم ر�صا لدى من�صوبي اجلامعة عن خدمات البيئة امل�صاندة ، وقد يفاقم من هذه امل�صكلة عدم  •	
وجود اإدارة م�صوؤولة عن ال�صيانة مبعظم الكليات .  

ثامنًا: الشراكة المجتمعية
ي�صع جمتمع  اخلرج اآماًل عري�صة على جامعته وامتدادها يف املحافظات الأربع الأخرى، وينظر اإليها كمنارة ت�صع العلم 
واملعرفة لت�صيء جوانب احلياة يف املجتمع وتلبي حاجاته املختلفة، الأمر الذي انعك�ص على  تطلعات قيادات اجلامعة املتعلقة 

مبحور ال�صراكة املجتمعية.

بناء على ما�صبق ، ميكن القول باأن ال�صراكة املجتمعية تعاين الكثري من امل�صكالت واأوجهه الق�صور  التي نوردها فيما يلي: 

• �صعـــف تفاعـــل املجتمع مع اجلامعة وتخ�ص�صاتها نتيجة لعدم وجود اآليات وا�صحة للتوا�صل مع املجتمع اخلارجي، 	
اإ�صافة اإلى �صعف ج�صور التوا�صل بني اجلامعة واجلامعات ذات اخلربة والعراقة.

• ق�صـــور الأن�صطة املوجهة للتوا�صل مـــع املجتمع مثل اإقامة الدورات والندوات واملعار�ـــص، اإ�صافة اإلى �صعف تفعيل 	
الربامـــج املتنوعة لدعم ن�صاطـــات اجلامعة مع املجتمع والتي  تخدم �صوق العمل وترفـــع م�صتوى الوعي بني �صرائح 

املجتمع.

• �صعف مبادرات اجلامعة لإقامة الندوات التوعوية ، ومد ج�صور ال�صلة بني اجلامعة وجمتمع العمل واملهن املختلفة، 	
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اإ�صافـــة للمجتمع مبفهومـــة التقليدي ، ف�صاًل عن ق�صور اخلدمات املقدمـــة للمجتمع كاخلدمات الطبية، وتوظيف 
التقنيات العلمية يف املنا�صط الجتماعية والقت�صادية املختلفة.

تاسعًا: تنمية الموارد المالية 
تتطلـــع جامعة �صلمان بـــن عبدالعزيز اإلى اأهمية تنويع  م�صادر الدخل املتاحة لديهـــا ، وتعزيز هذه امل�صادر وذلك مبا 

يتنا�صب مع الأهداف والطموحات الكبرية امللقاة على عاتقها.

وميكن تلخي�ص اأهم الق�صايا الفرعية املوؤثرة يف ق�صية تنمية املوارد املالية الذاتية فيما يلي :

• ميول القطاع اخلا�ص اإلى العمل وفق اأ�ص�ص الربحية والعائد املايل املرتفع.	

• �صعف احلوافز الت�صجيعية التي يح�صل عليها القطاع اخلا�ص مقابل عملية التمويل .	

• �صعف الإعالم يف تو�صيح اأهمية اإ�صهام القطاع اخلا�ص يف عملية التعليم واملجالت التي ميكن له اأن ي�صارك فيها.	

• �صعف التن�صيق بني القطاع اخلا�ص والإدارات اجلامعية يف جمال متويل التعليم.	

• عدم وجود الأنظمة امل�صجعة  واللوائح املعنية باإ�صهام القطاع اخلا�ص يف التمويل اجلامعي.  	

عاشرًا: الهيكل التنظيمي 
متثل �صناعة القرار اإحدى اأهم الق�صايا التي تواجه اجلامعات ؛ ولأن جامعة �صلمان بن عبدالعزيز ت�صعى اإلى التميز ؛ 

فاإن عليها الإجابة عن الأ�صئلة املحورية التالية:

ما النموذج الإداري الأكرث مالءمة جلامعة �صلمان بن عبدالعزيز؟ . 1

ما الق�صايا التي تواجهها جامعة �صلمان بن عبدالعزيز لتنظيم بيئتها الإدارية؟. 2

كيف ميكن الو�صول اإلى منوذج اإداري داعم؟. 3

ومما �صبق يت�صح اأن اأهم الق�صايا الفرعية املوؤثرة يف ق�صية الهيكل التنظيمي هي:

• عـــدم وجود الفل�صفة الرتبوية التي توفر القاعدة الفكرية لتمكني اجلامعة من بناء منوذج لهيكلة وحداتها الإدارية 	
)الكليات والأق�صام(، ووحداتها الأكادميية )الربامج واخلطط الدرا�صية( على اأ�ص�ص ر�صينة.

• عدم التنا�صق يف كلية العلوم من حيث اجلمع بني اجلوانب الإن�صانية والعلمية والقانونية يف كلية واحدة.	

• احلاجة اإلى تنظيم اإداري ين�صق برناجمًا انتقاليًا موازيًا وجمانيًا يف الفرتة امل�صائية. 	

• ازدواجية التخ�ص�صات يف بع�ص الأحيان.	

• احلاجة اإلى اإعادة هيكلة التخ�ص�صات ب�صكل عام.	
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تحديد الفجـــوة وبناء السيناريوهات 

ميك���ن تعريف الفج���وة على اأنها »الفرق بني الو�سع الراهن للجامعة والو�سع املرغوب الو�سول اإليه« ، وعلى ذلك هناك 
بعدان اأ�صا�صيان ي�صهمان بقوة يف حتديد الفجوة ، وهذان البعدان هما: 

الو�صع الراهن وقدرات اجلامعة حاليًا. . 1

طموحات من�صوبي اجلامعة والأطراف املعنية، وتطلعاتهم امل�صتقبلية. . 1

اأم���ا ال�سيناري���و ، فيمكن تعريفه باأنه » و�سف لو�سع م�ستقبل���ي ترغب اجلامعة فيه ،  له معامل حمددة واآليات توؤدي اإليه 
تنطلق من الو�صع الراهن ». 

ومتثل عملية بناء ال�صيناريوهات امل�صتقبلية املتوقعة اإحدى اأهم الأدوات العلمية امل�صتخدمة يف التخطيط ال�صرتاتيجي، 
وهـــي حماولـــة لت�صور وفهم ما ميكـــن اأن يح�صل خالل املـــدة املحددة للخطـــة ال�صرتاتيجية. وُتّعـــد ال�صيناريوهات مبثابة 
فر�صيـــات م�صتقبلية مبنيـــة على العوامل املوؤثرة يف امل�صتقبل ، والتي ميكن ا�صت�صرافهـــا من خالل ت�صخي�ص الو�صع الراهن 
وحتلي���ل نق���اط القوة وال�سعف والفر����ص والتحديات، مقارنة مبا اأمك���ن التو�سل اإليه من ممار�سات مثل���ى من واقع درا�سة 

اجلامعات املرجعية ، ف�صاًل عن توجهات اإدارة اجلامعة. 

وتقدم ال�صيناريوهات ا�صت�صرافًا للم�صتقبل ب�صكل علمي ومنهجي ، حيث تدر�ص الق�صايا الأ�صـا�صية املوؤثرة على اجلامعة 
مـــن خالل حتليل واف لنتائج ت�صخي�ص الو�صع الراهن ، مع الأخذ يف احل�صبان معطياتها والعوامل املوؤثرة فيها، و�صوًل اإلى 
ت�صور م�صتقبلي لها. كما ت�صاعد ال�صيناريوهات على روؤية امل�صاهد امل�صتقبلية التي تعني على تفهم الحتمالت املمكنة ، التي 

ميكن اأخذها يف العتبار عند و�صع ال�صرتاتيجيات امل�صتقبلية.

�صكل )2-3(
كيفية تحديد الفجوة 
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ولبناء منوذج ال�صيناريوهات امل�صتقبلية جلامعة �صلمان بن عبد العزيز، مت اتباع خطوات منهجية متتالية كما هو مو�صح 
يف  ال�صـــكل رقـــم )3-3( ، حيـــث متت ال�صتفادة من درا�صـــات ت�صخي�ص الو�صع الراهن ، ودرا�صـــات املقارنة مع اجلامعات 
املرجعيـــة لإجـــراء ع�صف ذهنـــي ، وور�ص نقا�ص مركـــز لدرا�صة معطيات هـــذه الدرا�صات ، ومامت النتهـــاء اإليه من ق�صايا 

ا�صرتاتيجية اأ�صا�صية ينبغي الرتكيز عليها ، وتت�صف ال�صيناريوهات املقدمة بعدة خ�صائ�ص منها:

• انطلقت من ت�صخي�ص الو�صع الراهن ، واعتمدت كتابتها على جهد وتخيل للم�صاهد امل�صتقبلية. 	

• ا�صتندت على منهج علمي دقيق للو�صول اإلى احلقائق. 	

• ُبنيت على اإيجاد حلول منطقية للق�صايا الأ�صا�صية. 	

• مت بناء عدد )2( �صيناريو لكل ق�صية. 	

• اعتمد بناء ال�صيناريوهات على م�صاركة اأكرب عدد من اخلرباء وامل�صت�صارين. 	

• ات�صمت ال�صيناريوهات املطروحة بقابليتها للتنفيذ والتقييم.	

 �صكل رقم )3-3(
منهجية بناء نموذج السيناريوهات 

االحتماالت المستخدمة لبناء السيناريوهات:

بعد درا�صة البيانات واملعلومات، وكذلك الطالع على العوامل العاملية واملحلية املوؤثرة يف اجلامعات، وحتليل البيئة الداخلية 
واخلارجية للجامعة ، مت التو�صل اإلى عدد من الحتمالت نوجزها فيما يلي: 

االحتم���ال االأول: يعتمد عل���ى تعزيز نقاط القوةStrengths   والتي تك�صفت من خالل ت�صخي�ص الو�صع الراهن ، مقابل 
.SO املتاحة وي�صار اإليه لحقًا بالرمز   Opportunities ال�صتفادة من الفر�ص

 ،Threats املتاحة لتقليل التحديات  Opportunities الحتمال الثاين: يعتمد بالأ�صا�ص على ال�صتفادة من الفر�ص
.SWT التي تواجه اجلامعة؛ ويرمز له لحقًا Weaknesses  والتغلب على نقاط ال�سعف

   وفى كل الحتمالت متت ال�صتفادة من نتائج املقارنات املرجعية واملمار�صات املثلى التي تناولتها ال�صرتاتيجية 
،  ومن هذه النتائج :

1.  اأعداد الطالب واخلدمات املقدمة لهم. 
2.  ن�صبة الأ�صاتذة  اإلى الطالب. 

3.  ن�صبة الطالب الأجانب.
4.  الربامج الأكادميية واخلطط الدرا�صية. 

السيناريو المقترح 
للجامعة

اسقاط الوضع 
الحالي للجامعة

تحديد 
السيناريوهات 

المستقبلية

تحديد 
العوامل 

المؤشرة

تحديد 
عناصر وابعاد 

النموذج

تشخيص الوضع 
الراهن والقضايا 

الرئيسية
المقارنات

 الورجعية
 والطموحان

6 5 4 3 2 1

A

B
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5.    توافر املوارد املالية.
6.    جودة م�صادر التعلم واملختربات التدري�صية. 

7.    ال�صراكات الأكادميية والتواأمة مع اجلامعات العاملية. 
8.    البنية التحتية للجامعة. 

9.    توافر مراكز  وخمتربات وميزانيات للبحث العلمي . 
10.   برامج الدرا�صات العليا.

11.  متطلبات املجتمع املحلي البحثية. 
السيناريوهات المستقبلية:

يف �صـــوء مـــا �صبق ، اأمكن تبني عدد من ال�صيناريوهات ال�صرتاتيجية املحتملـــة ، التي ميكن اأن ت�صهم ب�صكل فاعل يف اإيجاد 
حلول جذرية للق�صايا الأ�صـا�صية التي تواجه جامعة �صلمان بن عبد العزيز ، وهذه ال�صيناريوهات ميكن اإجمالها يف م�صارين 

رئي�صني كما يلي:

SO ال�سيناريو االأول: يركز على تعزيز نقاط القوة مقابل اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة وهو ما ي�سار اإليه بالرمز

ال�سيناري���و الث���اين: يركز على اال�ستفادة من الفر����ص املتاحة للتغلب على نقاط ال�سعف والتحدي���ات التي تواجه اجلامعة ، 
ويف هـــذا الإطار ميكن ال�صتفادة من الدعم املوجـــه للخطة ال�صرتاتيجية والدعم احلكومي واملجتمعي كفر�صة 
حقيقيـــة ميكـــن ال�صتفادة منها .  ويو�صح ال�صكل رقم )3-4( ال�صيناريوهات امل�صتقبلية جلامعة �صلمان بن عبد 

العزيز .

وجتدر الإ�صارة اإلى اأن الهتمام هنا من�صب على توجه اجلامعة الأ�صا�ص، مبعنى اأن اجلامعة يف حالة تركيز على التدري�ص، 
وهـــي متار�ص يف الوقت ذاته مهـــام البحث العلمي، وخدمة املجتمع، مع اإمكان تطبيـــق ال�صيناريوهات بفاعلية لإيجاد حلول 

اإبداعية للق�صايا التي توؤثر على توجه اجلامعة الأ�صا�صي. 

�صكل رقم )4-3(
السيناريوهات المستقبلية لمجاالت التركيز لجامعة سلمان بن عبد العزيز
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الرؤيــــة:
جامعة متميزة يف التعليم وال�صراكة املجتمعية.

الرســـالة:
تعمـــل اجلامعـــة على تاأهيل اخلريجـــني القادرين على املناف�صة ، وذلك من خالل توفـــري التعليم الذي يتفق مع املعايري 

العاملية، يف بيئة اأكادمييةبحثية ذات موارد ب�صرية متميزة، و�صراكة جمتمعية فاعلة، ونظام اإداري داعم.

القيم المحورية:
ا�صتقـــت اللجنـــة التنفيذية للم�صروع اأربع قيـــم رئي�صة م�صتمدة من هدي الإ�صالم احلنيف،وت�صـــكل هذه القيم القاعدة 
التي ت�صتند اإليها اجلامعة يف اأدائها، والإطار الذي يحكم اأخالقيات التعامل بني من�صوبيها من الطالب، واأع�صاء هيئة 

التدري�ص، والإداريني.

والقيـــم التي تتبناها جامعة �صلمان بن عبد العزيز هي: الإتقـــان، والعدالة والنزاهة، والعمل بروح الفريق، وال�صفافية 
وامل�صاءلة، وفيما يلي تعريف لكل من هذه القيم:

الإتقان: ويعني مراقبة اهلل يف كل عمل، ثم اللتزام مبعايري اجلودة، وال�صعي اإلى التميز والتطوير امل�صتمر.  .1

العدالة والنزاهة : وتعنيمعاملة جميع من�صوبي اجلامعة وفق معايري واحدة، دون حتيز، اأو متييز اأو حماباة.  .2

العمـــل بـــروح الفريق:ويعني بث الـــروح اجلماعية لالإجناز، وت�صجيع التعـــاون بني الأفراد واجلماعـــات لتحقيق املهام   .3
والأهداف. 

ال�صفافيـــة وامل�صاءلـــة: وتعنـــي توثيـــق تقاريـــر اأداء اجلامعـــة، وتوجهاتها، ون�صـــر ها مب�صداقيـــة، والإجابـــة عن كافة   .4
ال�صتف�صارات املتعلقة ب�صاأنها دون تاأجيل.

األهداف االستراتيجية:
مت حتديـــد ع�صـــرة اأهداف ا�صرتاتيجيـــة رئي�صة، تعك�ص الق�صايا الع�صـــر التي متخ�صت عن درا�صـــات ت�صخي�ص الو�صع 

الراهن واملقارنات املرجعية وهذه الأهداف ال�صرتاتيجية هي:

رعاية الطالب وتطوير قدراتهم.. 1

ا�صتقطاب اأع�صاء هيئة التدري�ص املتميزين واملحافظة عليهم .. 2

تطوير التعليم وتوفري بيئة تعلم جاذبة. . 3

التطوير امل�صتمر وتعزيز تطبيقات اجلودة .. 4

خدمة اخلريجني والتفاعل مع �صوق العمل.. 5

ا�صتكمال تاأ�صي�ص البنية التحتية للدرا�صات العليا والبحث العلمي.. 6

ا�صتكمال تاأ�صي�ص البنية التحتية للجامعة.. 7
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بناء �صراكة فاعلة حمليًا وعامليًا.. 8

تنمية املوارد املالية الذاتية للجامعة.. 9

تطوير نظام اإداري داعم. . 10

وق���د مت �سياغ���ة عدد من االأهداف التنفيذية ل���كل هدف ا�سرتاتيجي، كما مت �سياغة عدد م���ن املبادرات وامل�سروعات 
الالزمـــة لتحقيق الأهداف التنفيذية للخطة ال�صرتاتيجية خالل ع�صـــر �صنوات. وفيما يلي عر�ص لالأهداف التنفيذية 

اخلا�صة بكل هدف ا�صرتاتيجي:

الهدف ال�صرتاتيجي الأول: رعاية الطالب وتطوير قدراتهم ، ويت�صمن الأهداف التنفيذية التالية:

1ـ1 بناء برنامج متميز لل�صنة التح�صريية.
1ـ2 اإن�صاء مركز لكت�صاف املوهوبني ورعاية الإبداع.

1ـ3 اإن�صاء مركز لالإر�صاد الأكادميي والتوجيه النف�صي والجتماعي.
1ـ4 دعم االأن�سطة غري ال�سفية ومراكز خدمات الطالب.

1ـ5 اإن�صاء نظام متميز للقبول وا�صتقطاب الطالب املتميزين.
الهـــدف ال�صرتاتيجـــي الثاين: ا�صتقطـــاب اأع�صاء هيئـــة التدري�ص املتميزيـــن واملحافظة عليهـــم ، ويت�صمن الأهداف 

التنفيذية التالية:
2ـ1 ا�صتحداث اآليات ل�صتقطاب اأع�صاء هيئة التدري�ص املتميزين.

2ـ2 اإن�صاء برناجملتحفيز اأع�صاء هيئة التدري�ص، وتطوير كفاياتهم.
2ـ3 اإن�صاء برنامج تبادل الأ�صاتذة مع اجلامعات املتميزة حمليًا ودوليًا.

الهدف ال�صرتاتيجي الثالث : تطوير التعليم وتوفري بيئة تعلم جاذبة ، ويت�صمن الأهداف التنفيذية التالية:
3ـ1 تطوير الربامج الأكادميية مبا يفي مبتطلبات اجلودة والعتماد الأكادميي.

3ـ2 اإن�صاء مركز تطوير التعليم اجلامعي.
3ـ3 تطوير برامج وتقنيات التعليم الإلكرتوين.

3ـ4 تطوير برامج التعليم عن بعد.
الهدف ال�صرتاتيجي الرابع: التطوير امل�صتمر وتعزيز تطبيقات اجلودة ، ويت�صمن الأهداف التنفيذية التالية:

4ـ1 تطوير اأنظمة �صمان اجلودة.
4ـ2 ا�صتحداث نظم لقيا�ص الأداء اجلامعي.

4ـ3 احل�صول على العتماد املوؤ�ص�صي والرباجمي. 
4ـ4 ا�صتحداث برامج لتحفيز التميز وت�صجيع املتميزين.

الهدف ال�صرتاتيجي اخلام�ص: خدمة اخلريجني والتفاعل مع �صوق العمل ، ويت�صمن الأهداف التنفيذية التالية:
5ـ1 ا�صتحداث اآليات لتطوير القدرات التناف�صية للخريجني.
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5ـ2   تطوير ال�صراكة مع �صوق العمل ، ودعم توا�صل اخلريجني مع اجلامعة.
الهدف ال�صرتاتيجـــي ال�صاد�ص:ا�صتكمال تاأ�صي�ص البنية التحتية للدرا�صات العليا والبحث العلمي ، ويت�صمن الأهداف 

التنفيذية التالية:
6ـ1   تاأ�صي�ص  البنية التحتية للبحث العلمي، وا�صتحداث الربامج الداعمة لتطويرها.

6ـ2   ا�صتحداث برامج الدرا�صات العليا وتطويرها .
6ـ3  اإن�صاء مكتبة مركزية متطورة، ودعم مراكز م�صادر التعلم يف وحدات اجلامعة.

الهدف ال�صرتاتيجي ال�صابع: ا�صتكمال تاأ�صي�ص البنية التحتية للجامعة ، ويت�صمن الأهداف التنفيذية التالية:
7ـ1   تطوير املن�صاآت الأكادميية واخلدمية للجامعة. 

.)Landscaping( 7ـ2  تطوير البيئة املكانية للحرم اجلامعي
7ـ3   اإن�صاء مباين موؤقتة ملواجهة التو�صع يف حاجات اجلامعة.

7ـ4   درا�صة ت�صغيل املرافق القائمة، وتاأمينها، و�صيانتها بكفاءة وفعالية.
7ـ5   تاأ�صي�ص مدينة جامعية اإلكرتونية.

7ـ 6   الربط ال�صبكي لفروع اجلامعة ومقراتها.
الهدف ال�صرتاتيجي الثامن: بناء �صراكة فاعلة حمليًا وعامليًا ، ويت�صمن الأهداف التنفيذية التالية:

8 ـ1   توثيق روابط التوا�صل مع موؤ�ص�صات املجتمع. 
8 ـ2  بناء �صراكات وعالقامتع الهيئات واملوؤ�ص�صات املحلية العاملية .

8 ـ3  ن�صر ثقافة العمل التطوعي لدى من�صوبي اجلامعة.
الهدف ال�صرتاتيجي التا�صع: تنمية املوارد املالية الذاتية للجامعة ، ويت�صمن الأهداف التنفيذية التالية:

9ـ1   اإن�صاء �صندوق اأوقاف اجلامعة.
9ـ2   اإن�صاء نظام لتاأ�صي�ص م�صروعات ا�صتثمارية باجلامعة.

9ـ3   تطوير مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر.
9ـ4   اإن�صاء نظام لت�صويق خربات اجلامعة وا�صتثمار مرافقها.

الهدف ال�صرتاتيجي العا�صر: تطوير نظام اإداري داعم ، ويت�صمن الأهداف التنفيذية التالية:
10ـ1  �سياغة الفل�سفة الرتبوية للجامعة ، ومراقبة االلتزام بها يف كافة املمار�سات.

10ـ2  اإجناز عمليةاإعادةهيكلةالإدارة، واملجال�ص، والربامج الأكادميية.
10ـ3  درا�صة جدوى حتويل كليات اجلامعة خارج حمافظة اخلرج اإلى جامعات اأو فروع .

10ـ4   تطويرهويةاجلامعة، وقدراتها الإداريةوخطة التحول الإلكرتوين القائم على منهجية البناء املوؤ�ص�صي .
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الخطة التنفيذية: 
ُتقـــدم اخلطـــة التنفيذية اإطار عمـــل وخارطة طريق يدعمان توجهات اجلامعة على مدى ال�صنـــوات الع�صر التي �صيتم تنفيذ 
اخلطـــة خاللها)1433ـ1442( املوافق )2012-2021 م(؛ لذا ُيعد تنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية املرحلة الأهم للجامعة 

�صعيًا لتحقيق طموحاتها امل�صتقبلية.

وميكـــن النظـــر اإلى خطة التنفيـــذ على اأنها جمموعة  من الأن�صطـــة املرتابطة مع بع�صها بع�صًا، والتـــي ت�صع كافة الأهداف 
ال�صرتاتيجيـــة واملبادرات الداعمة يف �صورة برامـــج وم�صروعات قابلة للتنفيذ وفق اإطار زمني وتدفقات مالية، وميكن 
متابعـــة خطـــة التنفيذ مـــن حيث اجلودة، ودقـــة الأداء، عرب قيا�ص جمموعة مـــن موؤ�صـــرات الأداء، وا�صتخدام الآليات 

املنا�صبة لذلك. 

وتـــدرك اجلامعة بـــاأن التنفيذ اجليد يوؤدي اإلـــى جناح اخلطة ال�صرتاتيجيـــة يف حتقيق روؤية اجلامعـــة ور�صالتها واأهدافها 
ال�صرتاتيجية،وتفاعلهـــا مـــع حميطها املجتمعي والعك�ص �صحيح.وميثل التوا�صل مـــع الأطراف املعنية حجر الزاوية يف 
تنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية؛ اإذ اإن اجلامعات التي جنحت يف التوا�صل مع الأطراف املعنية هي تلك التي ا�صتطاعت اأن 

تنفذ خططها ال�صرتاتيجية بنجاح.

متطلبات التنفيذ:
�صيتم اتباع الآلية التالية لو�صع اخلطة ال�صرتاتيجية للجامعة مو�صع التنفيذ، مع الأخذ يف احل�صبان الآليات التي ت�صمنتها 
املبادرات املدرجة يف اخلطة، اإذ ت�سكل هذه االآليات يف جمموعها متطلبات اأ�سا�سية الغنى عنها لتنفيذ اخلطة، وت�سمل 

هذه املتطلبات ما يلي : 

ت�صكيل جلنة توجيهية عليا ، وذلك لالإ�صراف على تنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية، واتخاذ القرارات الالزمة ملعاجلة امل�صكالت 
التي تربز اأثناء التنفيذ.

اإن�صاء املكتب التنفيذي للخطة ال�صرتاتيجية الذي يتولى عملية متابعة تنفيذ اخلطة، ودرا�صة عقبات التنفيذ والتن�صيق بني 
بقية وحدات اجلامعة من الوكالت والكليات والعمادات امل�صاندة والإدارات املعنية يف اجلامعة. 

اختيار مدير الإدارة املكتب التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية من بني اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين يحظون باحرتام يف اأو�ساط 
اجلامعة، ويتمتعون اخلربة ، وُبعد النظر والقدرة على القيادة .

تعيني م�صت�صارين للخطة ال�صرتاتيجية مناخلرباء يف هذا املجال ، وذلك ملتابعة اإعداد التقارير اخلا�صة بها، وتقدمي الدعم 
الفنـــي لوحدات اجلامعة التـــي تعد خطتها ال�صرتاتيجية. على اأن يتوافر يف امل�صت�صاريـــن القدرة العالية على العمل يف 

فريق وتقدمي الدعم الفني لالآخرين.

تعيـــني عـــدد من القيادات للعمـــل على اإدارة برامج اخلطـــة ال�صرتاتيجية، وميكن اأن يخ�ص�ص لكل هـــدف ا�صرتاتيجي من 
الأهداف الع�صرة للخطة مدير ، وقد ُي�صتحدث تنظيم اآخر يعتمد على دمج بع�ص املبادرات من اأهداف خمتلفة .
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ت�صكيـــل فريـــق لإعـــداد اخلططال�صرتاتيجية لكليـــات اجلامعة ووحداتها الأخـــرى ، وتكون مهمته اإعـــداد اخلطط اخلا�صة 
بهـــذه الوحـــدات ، ومراجعتها مـــع اإدارة املكتب التنفيذي للخطـــة ال�صرتاتيجية للجامعة، والتاأكـــد من مواءمة اخلطة 
ال�صرتاتيجيـــة للوحدة مع اخلطة ال�صرتاتيجية للجامعة، ف�صاًل عن متابعـــة تنفيذ املبادرات والأهداف ال�صرتاتيجية  

وموؤ�صرات الأداء.

العمل على اإيجاد  وحدة اأو من�صق للخطة ال�صرتاتيجية يف جميع وحدات اجلامعة )عمادة اأو اإدارة عامة،... ( تتولى اإعداد 
اخلطـــة التنفيذية مبا يتفق مع خطة اجلامعة، وكذلك متابعة التنفيذ والتن�صيق مع مكتب ال�صرتاتيجية، ومع الإدارات 

الأخرى )ال�صركاء( يف تنفيذ مبادرات اجلهة التي ميثلها.  

دعـــم احلملة الإعالمية والتثقيفية للخطة ال�صرتاتيجيةعن طريق ن�صرهـــا يف كتاب باللغتني العربية والإجنليزية ، وتوزيعه 
علـــى كافة الأطـــراف املعنية باخلطة )ال�صركاء الداخليـــني واخلارجيني( ، ف�صاًل عن ن�صر مقـــالت �صحفية دورية يف 
�صحيفـــة اجلامعة وال�صحف املحلية عن اخلطة واأهميتها واأهدافها والنتائج املرتتبة على العمل بها، وما يتحقق منها، 
واإنتـــاج فيلم ت�صجيلي ق�صري يت�صمن وثيقة ال�صرتاتيجية وكيـــف مت تطويرها، بالإ�صافة اإلى ن�صر ملخ�ص اخلطة على 

املوقع اللكرتوين للجامعة. 

 Strategy توفـــري برامـــج اإلكرتونية ملتابعـــة اخلطة ال�صرتاتيجية ،قـــد يكون من بينهـــا برنامج معماريـــة ال�صرتاتيجية
Architecture، الـــذي ي�صتخـــدم اأ�صلوب بطاقة الأداء املتوازن Balanced Scorecard )BSC(اأو 

غريه من االأ�ساليب ملتابعة تنفيذ اخلطة. 

تنفيـــذ برنامـــج لإدارة التحول مـــن الإدارة التقليدية اإلـــى الإدارة ال�صرتاتيجية؛ وو�صع الأهـــداف ال�صرتاتيجية واملبادرات 
الداعمـــة على طريـــق التنفيذ؛ وي�صمل هذا الربنامج برنامج لإدارة املخاطـــر، واإدارة الأطراف املعنية وبع�ص الدورات 

التدريبية كما يلي:

برنامـــج اإدارة املخاطـــر: لكل خطة ا�صرتاتيجيـــة جمموعة من املخاطر املتعلقـــة بتنفيذ الأهـــداف ال�صرتاتيجية؛ لذا يجب 
ا�صتبـــاق املخاطر واإدارتها ل�صمان جناح الربنامج، ويت�صمـــن ذلك و�صع خطة ات�صال لإدارة التطلعات وبناء التحالف 

املطلوب منذ البداية.

برنامـــج اإدارة الأطـــراف املعنية: يهتم هذا الربنامـــج بالتوا�صل ال�صفاف مع كافة جمموعات مـــن الأطراف املعنية ل�صمان 
الوفاء باللتزامات واإي�صاح املفاهيم و�صرح الوقائع؛ وتقدمي الدعم الفني يف حالة احلاجة اإليه.

جــــ . تنفيـــذ دورات تدريبيـــة مكثفة يف جمـــال اإدارة التغيري : العمل على تنفيـــذ عدد من الـــدورات التدريبيةاملوجهة لإدارة 
التغيـــري)change management( لالأطـــراف املعنية الداخلية )الكليات ــ العمـــادات امل�صاندة ــ الإدارات(  

وذلك بهدف التهيئة للتطوير، وبناء ثقافة تنظيمية داعمة ت�صتطيع تنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية.  

مراجعة اخلطة ب�صكل دوري )يقرتح كل �صنتني( واإجراء التعديالت الالزمة عليها وفقا للم�صتجدات وتغري الأولويات.
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األولويات ومجاالت النجاح المفتاحية :
مت حتديـــد اأولويـــات العمل على تنفيـــذ اخلطة ال�صرتاتيجيـــة للجامعة كعوامل جنـــاح مفتاحية ، وت�صمنت هـــذه الأولويات 

الأهداف التنفيذية التالية :

�سياغة الفل�سفة الرتبوية للجامعة ، ومراقبة االلتزام بها يف كافة املمار�سات.

بناء برنامج متميز لل�صنة التح�صريية.

اإن�صاء برناجماإعادة هيكلة الإدارة، واملجال�ص، والربامج الأكادميية.

تطوير الربامج الأكادميية مبا يفي مبتطلبات اجلودة والعتماد الأكادميي.

تاأ�صي�ص مدينة جامعية اإلكرتونية.
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