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جامعــة الملــك فيصــل تزخــر بمــوارد متعــددة تمكنهــا مــن
التميــز والريــادة علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي علــى نحــو
يليــق بتاريخهــا العريــق ،وإرثهــا المديــد مــن العطــاء ،وإنــه حــان
الوقــت ونحــن نعايــش هــذا التحــول الكبيــر فــي مســيرة تنميتنــا
الوطنيــة؛ الســتثمار هــذه المــوارد المتعــددة ،والتحليــق مــن
منصــات بنيتهــا العلميــة الراســخة ،وصروحهــا البحثيــة الشــامخة
بتطلعــات الجامعــة نحــو آفــاق رحبــة؛ تحقــق توجهــات القيــادة
الرشــيدة ،وت ّتســق مــع مضاميــن رؤيــة المملكــة .2030
مــن هنــا جــاءت اســتراتيجية جامعــة الملــك فيصــل 2024 -2020؛
لترســم مالمــح خارطــة مســتقبل جامعتنــا للســنوات الخمســة
المقبلــة ،متطلعيــن بأمــل وثقــة باللــه تعالــى لمســتقبل واعــد
بالنمــاء والتميــز.
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تمهيد

سـ ّ
معــا مــن خــال اســتراتيجيتنا الطموحــة – بعــون اللــه
ـنركز ً
علــى عملياتنــا الرئيســية بتجويــد عمليتــي التعليــم والتعلــم،والبحــث العلمــي ،وتعزيــز شــراكاتنا المجتمعيــة ،كمــا سنؤســس
لمنظومــة متكاملــة داعمــة لالبتــكار وتنميــة األعمــال فــي
جهــدا إضافيًّــا؛ لنمنــح أبناءنــا وبناتنــا تجربــة
الجامعــة ،وســنبذل
ً
دراســية اســتثنائية تلبــي توقعاتهــم وتطلعاتهــم ،وســنعمل
علــى تجويــد حوكمــة الجامعــة وتحســين فاعليتنــا اإلداريــة.

إن قطــاع التعليــم فــي بالدنــا الغاليــة المملكــة العربيــة الســعودية
ُ
دمــا نحــو تنفيــذ خطــط
يشــهد بــزوغ نهضــة تحــول تاريخيــة ماضيــة ق ً
وبرامــج رؤيــة المملكــة  ،2030لــذا جــاءت اســتراتيجية جامعــة الملــك
فيصــل  2024-2020اســتجابة نطمــح أن تكــون المثلــى فــي مواكبتهــا
لتطلعــات الرؤيــة المباركــة فــي قطــاع التعليــم العالــي.

أخوكم
د .محمد بن عبد العزيز العوهلي
مدير الجامعة
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كــم يطيــب لــي أن أضــع بيــن يديكــم اســتراتيجية جامعــة الملــك
متطلعــا لدعمكــم وجهودكــم فــي الســنوات
فيصــل ،2024-2020
ً
الخمســة المقبلــة ،ســائ ً
ال اللــه لــي ولكــم التوفيــق والســداد.
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إننــي علــى يقيــن أنــه خــال الســنوات الخمســة المقبلــة ســيتحقق
للجامعــة مزيــد مــن المكتســبات ،وســيتضاعف تأثيرهــا فــي محيطهــا
الداخلــي والخارجــي ،كمــا إنــي علــى ثقــة بــأن الجامعــة تمتلــك
المرونــة الكافيــة ،والقــدرات البشــرية المؤهلــة لمواكبــة التغيــرات
والمســتجدات المســتقبلية ،وتعديــل خططهــا بنــاء عليهــا بعــون اللــه
وتوفيقــه ،ثــم بدعــم القيــادة الرشــيدة وتوجيهاتهــا الســديدة.

استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020

إلــى جانــب رفــع كفــاءة اإلنفــاق الجامعــي ،واإلســهام فــي تحقيــق
التــوازن المالــي ،وسنســعى فــي دعــم شــراكاتنا االســتراتيجية
المثمــرة علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي ،والتأســيس لشــراكات
اســتراتيجية جديــدة تمكــن الجامعــة وشــركاءها من تحقيــق أهدافهم
المشــتركة.

مقدمة
استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020
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فــي ظــل التحــوالت النوعيــة التــي يشــهدها قطــاع التعليــم العالــي علــى
المســتويين المحلــي والعالمــي ،وبالنظــر إلــى حجــم ونــوع نمــاذج العمــل
الجديــدة والتصــورات غيــر المجربــة التــي تطــرأ علــى شــكل العمليــة التعلميــة
والبحثيــة فــي الجامعــات ،تســعى جامعــة الملــك فيصــل إلــى تعظيــم مكتســبات
الماضــي واالنتقــال بهــا إلــى آفــاق أرحــب وتطلعــات أوســع ،بمــا يمكنهــا مــن
خلــق مجتمــع تعليمــي منتــم للمســتقبل .حيــث ستســخر الجامعــة مقدراتهــا
ٍ
لتحقيــق تطلعــات رؤيتهــا الطموحــة وتنفيــذ مقــررات
وإمكاناتهــا المتنوعــة
رســالتها الســامية ،يقودهــا فــي ذلــك اإليمــان بقيمــة وأهميــة مــا يتوفــر لديهــا
مــن معرفــة متقدمــة ورصيــد بشــري عالــي التأهيــل.
وعنــد العمــل علــى تطويــر خياراتهــا االســتراتيجية ،كان لزامــاً علــى الجامعــة
أن تتبنــى فــي ذلــك مبــادئ واعتبــارات رؤيــة المملكــة  ،2030فضــ ً
ا عــن
مواكبــة النظــام الجديــد للجامعــات بالمملكــة وترســيخ مضامينــه ومقرراتــه.
ولذلــك ستســعى الجامعــة مــن خــال اســتراتيجيتها الحاليــة  2024 – 2020م إلــى
تعزيــز مســيرتها التنمويــة وإطــاق قدراتهــا االقتصاديــة مــن خــال العديــد مــن
المشــاريع االســتراتيجية المنبثقــة عــن مجموعــة مــن أولويــات التركيــز ،الســيما
فيمــا يتصــل بجــودة األداء ،وثــراء المخرجــات ،وتمايــز الهويــة ،والعطــاء المعــزز
بالنمــاء واالســتدامة.

استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020
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حيث تمثل استراتيجية
الجامعة  2024 – 2020نتاج
عمل دؤوب وجهود مخلصة
استمرت على مدار عام كامل
من التخطيط االستراتيجي

بمشــاركة جميــع الشــركاء الداخلييــن والخارجييــن
وتبصر المســتقبل وفق أفضــل منهجيات
لرصــد الواقــع
ّ
وممارســات التخطيــط االســتراتيجي فــي مؤسســات
التعليــم العالــي ،وبمــا يضــع جامعــة الملــك فيصــل فــي
المرتبــة األكاديميــة التــي تليــق باســمها وإرثهــا الممتــد
إلــى مــا يربــو علــى نصــف قرن مــن الزمــان ،وبمــا يعظم
مــن تأثيرهــا علــى مســتوى مجتمعهــا المحلــي وعلــى
المســتوى الوطنــي فــي مجــاالت التعليــم والتعلــم
والبحــث العلمــي والشــراكة المجتمعيــة ،باإلضافــة إلــى
االبتــكار وتنميــة األعمــال.

استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020

رؤيتنــا :مؤسســة حيويــة ُم ِّ
حفــزة
إلثــراء معرفــة المســتقبل وتنميــة
القدرات البشــــــــرية المنافـــــــسة.
رســـــالتنا :العمــل كمحــــــرك تنمــوي وشــريك
معـــــرفة رئيســي فــي دعـــــــم القطــــــــاعات
الحـــــيوية محليــاً وإقليميــاً مــن خــال تقديــم
تعـــــليم منتــم للمســتقبل ،وبحــوث ُم ِّ
حفــزة
ٍ
والتغييــر ،وشــراكة مجتمعيــة محققــة
للتنميــة
لإلثــراء المتبــادل ،وتنميــة أعمــال مســتدامة.

8
PAGE

King Faisal Universit y Strategy

قيمنا:
 .01المواطنة

المسؤولة.

 .02التكامل

المرتكز على تعددية التخصصات.

 .03االبتكار

في تأصيل المعرفة وإنتاجها وتطبيقها.

 .04االحترام

لألفكار واآلراء والتنوع.

 .05العدالة

المعززة للشفافية واالنتماء.

 .06التمكين

للخبرات والقدرات.

•تطوير مخرجات تعليمية منتمية للمستقبل ،ومؤهلة للحــــفاظ على تنـــافسيتها في ظـــل
التحوالت االقتصادية والتنموية محلياً ودولياً.
•تعظيم المنفعة البحثية وتوجيه النشاط البحثي للجامعة لخدمة األهداف الوطنية للمملكة
وتطلعات هوية الجامعة.

•تسخير موارد وإمكانات الجامعة لخلق تجربة جامعية استثنائية وملبية لتوقعات الطلبة.

•تب ّني أفضل ممارسات تحسين األداء المؤسسي للجامعة وحوكمة أعمالها بكفاءة وفاعلية.
•تحقيق أفضل مستويات الكفاءة في استخدام الموارد والمقـدرات والوصـــــول بأداء الجامعة
المالي إلى حالة مثلى من التوازن.
ُ
•االنتقائية في تطوير شراكات وتحالفات تثري من خبرات الجامعة وتعزز فــــرص التكامل والتآزر
االستراتيجي.
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•تأسيس وإنضاج منظومة االبتكار وتنمية األعمال بالجامعة وتعزيز قدراتها االقتصادية.
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•التطوير المستمر لمنظومة التعليم الجامعي وتركيز أنشطة الشـــراكة المجتمعية للجامعة
تجاه المجاالت المحققة لإلثراء المتبادل.

استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020

أهـــدافنا:

استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020

أولوياتنا
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البحث العلمي
التطوير والشراكة المجتمعية
االبتكار وتنمية األعمال
تجربة الطالب
الحوكمة وفاعلية اإلدارة
التوازن المالي وكفاءة اإلنفاق
الشراكات االستراتيجية
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ً
أوال :التعليم والتعلم
القـــــــــــــــفز إلـــى المستقـــــبل فـــــي
التعليم والتعلم.
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نؤمــن أن الجامعــة بمــا تحتويــه مــن كــوادر تدريســية مؤهلــة وخبــرات أكاديميــة متنوعة قــادرة على
التكيــف مــع التطــورات واالختراقــات العلميــة الحديثــة فــي مختلــف العلــوم والمعــارف .األمــر الــذي
ً
تعليمــا منتم ًيــا للمســتقبل،
مــن شــأنه تســريع العجلــة نحــو االلتحــاق بركــب الجامعــات التــي تقــدم
وذلــك مــن خــال المنطلقــات التاليــة:
½اســتغالل طابعهــا الشــمولي ورصيدهــا المعرفــي المتنــوع فــي خلــق حالــة مــن التمايــز والتــآزر بيــن
كلياتهــا الخمســة عشــرة فــي آن واحــد .حيــث يتأتــى ذلــك مــن خــال صناعــة هويــة تعليميــة متفــردة
لــكل كليــة تميزهــا عــن نظيراته ٍــا مــن الكليــات األخــرى مــن جانــب ،وتتكامــل معهــا مــن جانــب آخــر فــي
صناعــة هويــة تعليميــة بينيــة للكليــات.
½إعادة تصميم البرامج األكاديمية الحالية واستحداث برامج أكاديمية منسجمة مع:
1 .االتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال تخصص الكلية.
2 .االتجاهــات االقتصاديــة للمملكــة وأولويــات المحتــوى المحلــي المرتكــزة علــى قطاعــات الســياحة
والترفيــه ،وتكنولوجيــا المســتقبل ،والخدمــات اللوجســتية ،والتعديــن ،والطاقــة المتجــددة
والنظيفــة ،والماليــة واألعمــال ،والســيارات ،والتصنيــع العســكري ،وصناعــات األدويــة والغــذاء،
والثقافــة والفنــون ،والبيتروكيماويــات ،والرعايــة الصحيــة واللياقــة.
3 .التركيــز االســتراتيجي للجامعــة المرتكــز علــى الجمــع بيــن المعرفــة ،والمهــارة والمهنيــة فــي
التعليــم والتعلــم.

½دمــج أهــم الشــركاء فــي الصناعــة والقطــاع الخــاص فــي عمليــات تصميــم البرامــج األكاديميــة وتحديــد
مســتهدفاتها ونواتــج التعلــم الخاصــة بهــا ،فضـ ً
ا عــن المســاهمة فــي تنفيــذ حيــز مــن هــذه البرامــج مــن خــال
مــا ُيعــرف بالبرامــج األكاديميــة المتضمنــة لســنة فــي الصناعــة.

½تعزيــز مســاهمة الطالــب فــي عمليــة التعليــم والتعلــم مــن خــال تبنــي أهــم االســتراتيجيات الحديثــة المحققــة
للتــوازن المنشــود فــي عمليــة التعليــم والتعلــم بيــن الطالــب واألســتاذ ومــن أمثلــة ذلــك الفصــول الدراســية
المقلوبــة والتعليــم القائــم علــى التفاعــل النشــط.
½تفعيــل أنظمــة متابعــة خدمــات التوجيــه واإلرشــاد األكاديمــي للطلبــة ،الســيما المســتجدين منهــم ،وبمــا
يضمــن تحقيــق مســتويات إكمــال للطلبــة منســجمة مــع المعــدالت العالميــة.
½العمل على وضع حلول نظامية مناسبة تسمح للجامعة بزيادة رصيدها من الطلبة الدوليين المتميزين.

½رفــع معاييــر اســتقطاب الكفــاءات التدريســية األجنبيــة وتطويــر خطــط اســتقطاب ممنهجــة قابلــة للقيــاس
نصــف الســنوي لضمــان تحقيــق مســتهدفاتها.
½تطوير أطر عامة لقياس أداء األقسام العلمية بالكليات.
½محاولة استيعاب التأثير المحتمل لمنصات التعليم المفتوح على منظومة التعليم الجامعي.
½التماهي مع توجهات وزارة التعليم بشأن ترشيد القبول في بعض التخصصات ومركزية القبول.
½تحســين تنافســية كليــات المجتمــع وتســويق برامجهــا على نحــو يعيد صياغــة صورتها الذهنية لدى المســتفيدين
المحتملين.
½دعــم عمليــات االنتقــال بمفهــوم التعليــم إلــى التعلــم اإللكترونــي والتعليــم المســتمر وبمــا يمكــن الجامعــة
مــن طــرح العديــد مــن الخدمــات التعليميــة الرقميــة الحديثــة.
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½البحــث عــن حلــول ناجعــة ومبتكــرة إلعــادة هيكلــة كليــات اآلداب والعلــوم الزراعيــة واألغذيــة ،وإعــادة تعريــف
كليــة التربيــة وفق ـاً لضمــان اضطالعهــا بالــدور المنشــود منهــا.
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½إعــادة هيكلــة الســنة التحضيريــة بمــا ينســجم مــع االحتيــاج الحقيقــي للطلبــة وزيــادة قدراتهــا لتســتوعب أعــداد
أكبــر مــن الطلبــة بالتــوازي مــع زيــادة أعــداد الكليــات المســتفيدة مــن خدماتهــا.
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½بنــاء منظومــة القيــم والمهــارات والتجهيــز المهنــي الــازم للطلبــة مــن خــال القاعــات الفصليــة والمشــاريع
الدراســية ذات العالقــة.
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ً
ثانيا :البحث العلمي
بحث عـلمي محـفز للتنمية والتغـــيير
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ال يســتقر فــي عقيــدة الجامعــة أي
شــكوك حــول قيمــة وتأثيــر منظومــة البحــث
العلمــي علــى المجتمعــات المحليــة ،وبقــدر
هــذا اإليمــان ،ســنعمل فــي الجامعــة علــى
االســتثمار فــي مكونــات منظومــة البحــث
العلمــي ،بمــا يهيــئ لهــا أن تكــون القــوة
المحفــزة للتغييــر والداعمــة لمعالجــة أهــم
المشــكالت الحيويــة فــي تلــك المجتمعــات،
وذلــك مــن خــال المنطلقــات التاليــة:
½الحاجــة إلــى تعظيــم وتحفيــز الجــدوى
االقتصاديــة لألبحــاث العلميــة وتوجيههــا نحــو
أهــم القضايــا الحيويــة وبمــا يخــدم االحتيــاج
الوطنــي.
½تعزيــز المحفــزات الداعمــة لزيــادة رصيــد
عضــو هيئــة التدريــس مــن األبحــاث العلميــة
المنشــورة فــي أهــم أوعيــة النشــر ،وتفعيــل
آليــات التقييــم والمســاءلة لمجابهــة حــاالت
التعثــر أو اإلخفــاق.

½تصميــم خطــط فعالــة علــى مســتوى الكليــات لتأســيس المجاميــع البحثيــة ومتابعــة تنفيذهــا ألعمــال
وقيــاس مخرجاتهــا علــى نحــو ســنوي.
ٍ
½تقليــص األطــر الزمنيــة لعمليــات شــراء وتوريــد االحتياجــات البحثيــة والمعمليــة والمختبريــة ،مــع ضمــان
تحقيــق أكبــر مســتويات االســتفادة مــن اإلمكانــات الحاليــة المتوفــرة.
½تفعيــل منظومــة األســتاذ الزائــر والعمــل علــى اســتجالب خبــرات دوليــة متميــزة للمشــاركة فــي مشــاريع
الجامعــة البحثيــة وتحســين تنافســيتها البحثيــة فــي محيطهــا اإلقليمــي والدولــي.

½تفعيــل اســتراتيجية البحــث العلمــي ومتابعــة تنفيذهــا وتقديــم إيجــاز ســنوي حــول مســتوى اإلنجــاز الخــاص
بهــا مــع اســتمرار تحديثهــا علــى نحــو ال يــؤدي إلــى تعثرهــا.
ٍ
½االستغالل األمثل لتوفر مؤسسات دعم وتمويل لألبحاث العلمية على المستوى الوطني.
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½تشــخيص الوضــع الراهــن للمراكــز البحثيــة ومعالجــة حالــة تفــاوت مســتويات األداء الخاصــة بهــا ووضــع الخطط
الالزمــة للتوســع فــي مجــاالت حيويــة بحثيــة مــن خــال إنشــاء المزيــد مــن المراكــز الموجهــة نحــو االحتيــاج
الوطني.

15
PAGE

½وضــع الحلــول الناجحــة وتبنــي أفضــل الممارســات الدوليــة فــي بنــاء أنظمــة بــراءة االختــراع وحقــوق الملكيــة
الفكريــة بمــا يضمــن زيــادة منتجــات الجامعــة البحثيــة المرخــص لهــا.
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½االســتمرار فــي دعــم تمويــل األبحــاث العلميــة مــن خــال القنــوات المخصصــة داخــل الجامعــة والبحــث عــن
مزيــد مــن قنــوات الدعــم والتمويــل مــن خــارج الجامعــة ،الســيما فيمــا يتصــل اســتراتيجياً بهويــة الجامعــة
ومجاالتهــا الرئيســة.

½تطويــر نمــوذج عمــل فعــال للشــراكة مــع الصناعــة والقطــاع الخــاص وســد احتياجاتــه البحثيــة والتكامــل مــع
مســتهدفات برنامــج تطويــر الصناعــة والخدمــات اللوجســتية مــن خــال التواصــل الفعــال مــع أهــم الشــركاء.
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½زيــادة مســاهمة الجامعــة فــي المشــاريع الدوليــة البحثيــة بالتعــاون مــع الجامعــات ذات األداء المشــهود بحثي ـاً
ومراكــز األبحــاث المتخصصــة.
½اســتغالل الدعــم الــوزاري الموجــه إلــى منظومــة البحــث العلمــي مــن خــال مكتــب البحــث والتطويــر بــوزارة
التعليــم.
½تطويــر خطــة ســنوية لمتابعــة أوضــاع األســاتذة المســاعدين مــن منســوبي الجامعــة وعمــل مــا يلــزم تجــاه
تحســين جاهزيتهــم للترقــي األكاديمــي.
½تهيئــة معيــدي ومحاضــري الجامعــة لالبتعــاث علــى نحــو يضمــن لهــم االلتحــاق بأهــم جامعــات العالــم وبمــا يزيــد
مــن قدراتهــم البحثيــة كباحثيــن ناشــئين قبــل البــدء الفعلــي لمرحلــة االبتعــاث.
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½زيــادة رصيــد الجامعــة مــن برامــج الدكتــوراه وتحســين جاهزيــة األقســام العلميــة فــي الكليــات إلطــاق هــذا
النــوع مــن البرامــج.
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½البحــث عــن تطويــر برامــج دكتــوراه مشــتركة مــع جامعــات نظيــرة فــي مجــاالت يحددهــا حجــم االحتيــاج الحالــي
والمســتقبلي.
½التوســع فــي تطويــر البرامــج البينيــة علــى مســتوى الدراســات العليــا مــع ضمــان التركيــز علــى البرامــج الناشــئة
فــي مختلــف المجــاالت.
½زيادة أعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا.

½التأكيــد علــى اســتيفاء متطلبــات الجــودة فــي برامــج الدراســات العليــا وفقـاً لمعاييــر المركــز الوطنــي للتقويــم
واالعتمــاد األكاديمــي.
½التحسين المستمر لبرامج تهيئة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا على مستوى الكليات.
½التحســين المســتمر لعمليــات تســويق برامــج الدراســات العليــا وتوجيــه حيــز كبيــر مــن الجهــد التســويقي
للمنظمــات ذات العالقــة.
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ً
ثالثا :التطوير والشراكة
المجتمعية:
تطوير مستدام وشراكة مجتمعية محققة
لإلثراء المتبادل.
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يترســخ فــي يقيــن الجامعــة حتميــة دعــم عمليــات التطويــر والتحســين المســتمرين لمنظومــة
التعليــم الجامعــي ومضاعفــة جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق حالــة مــن اإلغنــاء المتبــادل والشــراكة
الواعــدة ،وذلــك مــن خــال المنطلقــات التاليــة:
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½االهتمام المتزايد بتحسين مخرجات التعلم وتصميم خطط القياس المناسبة لها.
½االستيفاء بمتطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت (سقف) ومتطلبات االعتماد المؤسسي.
½ االســتغالل األمثــل لتوجــه وزارة التعليــم االســتراتيجي الرامــي إلــى مضاعفــة رصيــد الجامعــات مــن
االعتمــادات الدوليــة وتعزيــز رصيــد الجامعــة مــن البرامــج المعتمــدة المحليــة.
½االســتفادة مــن برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية لدعــم جاهزيــة الخريــج لســوق العمــل وتحقيــق
مســتهدفات التنميــة.
½تطوير إطار شامل لمواصفات خريج الجامعة.
½االستثمار في برامج التطوير المهني للطلبة والبرامج الموجهة نحو الشهادات المهنية.
½االســتفادة مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لدعــم جاهزيــة الخريــج لســوق العمــل وتحقيــق
مســتهدفات التنميــة.
½تحديــث وتفعيــل نظــام إدارة الجــودة بالجامعــة وربطــه بممارســات تطبيقيــة علــى مســتوى كافــة
وحــدات الجامعــة اإلداريــة.

½التحسين المستمر لإلطار الخاص بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس.
½المساهمة في تأهيل القيادات األكاديمية بالجامعة وتحقيق حالة من التعاقب الوظيفي المناسب لها.
½االنفتــاح المتــوازن علــى المجتمــع ومكوناتــه المختلفــة وتلبيــة احتياجاتــه المتنوعــة بمــا يعــزز مــن عوائــد
ومكتســبات الجامعــة.
½تعزيز الدور التطوعي لمنسوبي الجامعة بشكل عام.
½تعظيم استفادة المجتمع من مرافق وخدمات الجامعة.
½دعم جهود تسجيل محافظة األحساء ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.
½إعــادة تموضــع كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع وتقديمهــا كنمــوذج مثالــي للكليــات المرتكــزة
علــى األعمــال المجتمعيــة.
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½توسيع نطاق منظومة الشراكة المجتمعية وعدم حصرها في القطاع غير الربحي.

½تمكين التقنية من دعم عمليات التعليم والتعلم والخدمات البحثية للجامعة.
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½ترسيخ نضج الخدمات اإللكترونية والتقنية للجامعة ودعم جهود التحول الرقمي بها.
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½تجزئــة الخدمــات المكتبيــة وتوجيههــا نحــو شــرائح المســتفيدين المختلفــة ،كطلبــة التعليــم الجامعــي ،وطلبــة
الدراســات العليــا ،والباحثيــن ،والمؤرخيــن ،والمــرأة والطفــل.
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½إعــادة بنــاء منظومــة الخدمــات المكتبيــة لتشــمل كافــة مصــادر المعرفــة وبمــا يعــزز مــن إتاحــة البيانــات الداعمــة
لألنشــطة البحثية.
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ً
رابعا :االبتكار وتنمية األعمال

التنـــــــوع والـــــتركيز في االبتـــــــكار وتنمية األعــــــمال.
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نطمــح فــي التأثيــر علــى مســيرة الجامعــة التنمويــة مــن خــال تطويــر نظــم غيــر نمطيــة لالبتكار
وتنميــة األعمــال بمــا يحقــق للجامعــة االســتفادة القصــوى مــن مقدراتهــا المختلفــة وبمــا يضمــن
لهــا مســاهمة كبــرى فــي اقتصــاد المعرفــة بشــكل عــام ،وفــي االقتصاديــات المتصلــة باألمــن
الغذائــي واالســتدامة البيئيــة علــى نحــو خــاص ،وذلـ ٍ
ـك مــن خــال المنطلقــات التاليــة:
ٍ
½تهيئــة الظــروف واإلمكانــات المناســبة والنظــام البيئــي الــازم لتحقيــق تطلعــات هويــة الجامعــة
المتمثلــة فــي المســاهمة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي للمملكــة واالســتدامة البيئيــة الخاصــة بهــا.
½اســتغالل التنــوع المعرفــي بالجامعــة لدعــم تحقيــق مســتهدفات محــاور الزراعــة ،والبيئــة ،والميــاه،
التقنيــة ،واإلدارة ،والنقــل والتخزيــن ،والصحــة ،والطاقــة ،والتصنيــع الخاصــة بهويــة الجامعــة.
½تطويــر منظومــة االبتــكار وتنميــة األعمــال بالجامعــة بمــا يعــزز مــن قــدرات الجامعــة االقتصاديــة وبمــا
ينمــي مــن مواردهــا الذاتية.
½ترســيخ ثقافــة تتجيــر المنتجــات البحثيــة واالنتقــال بهــا إلــى األســواق ذات العالقــة عبر حلــول الترخيص
المختلفة.
½تخريج الجيل األول من الشركات الناشئة من رحم حاضنة أعمال الجامعة.
½االســتفادة القصــوى مــن وفــرة فــرص دعــم مشــاريع ريــادة األعمــال علــى مســتوى المملكــة
والتكامــل مــع شــركاء منظومــة االبتــكار وتنميــة األعمــال فيهــا.

½تعظيم مستويات الفائدة من قدرات وإمكانات شركاء الجامعة في منظومة االبتكار وتنمية األعمال.
½إكمــال عمليــات تأســيس شــركة وادي األحســاء كــذراع اســتثماري للجامعــة وتوجيــه اســتثماراته نحــو اســتغالل
أصــول الجامعــة ومرافقهــا ،فضــ ً
ا عــن تأســيس شــركات تنبثــق عــن وحــدات خدمــات األعمــال االستشــارية
بالجامعــة فــي المجــاالت البيطريــة ،والقانونيــة ،واإلحصائيــة ،والتعليميــة ،والتقنيــة ،ومجــاالت الرعايــة الصحيــة.
½جــذب الكفــاءات المتميــزة مــن الصناعــة والقطــاع الخــاص للمســاهمة فــي عمليــات دعــم منظومــة االبتــكار
وتنميــة األعمــال بالجامعــة.
½عمــل الخطــوات الضروريــة الالزمــة تجــاه اســتكمال عمليــات تأســيس واحــة األحســاء لالبتــكار والتقنيــة بما يضمن
تقديمهــا كجمــع علــوم يقــود التغييــر وطنيــاً فــي المجــاالت المتصلــة بصناعــات اإلنتــاج الغذائــي والحيوانــي،
والصناعــات المتصلــة باالســتدامة البيئيــة والتقنيــات الزراعيــة.
½عمــل الخطــوات الضروريــة الالزمــة تجــاه تأســيس معمــل للنمذجــة والتصنيــع بالجامعــة ومكتــب لنقــل التقنيــة
والعالقــة مــع الصناعــة بهــا.
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½تسويق معهد البحوث واالستشارات كبيت خبرة.
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ً
خامسا :تجربة الطالب
تجــــــــــربة جــــــــامعية غير نمطـــــــــــية
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ستســخر الجامعــة كافــة قدراتهــا ومواردهــا لخلــق تجربــة جامعيــة غيــر نمطيــة لطلبتهــا تعــزز مــن
خاللهــا قيــم الــوالء واالنتمــاء لهــا ،وذلــك مــن خــال المنطلقــات التاليــة:
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½وفرة ونوعية األنشطة الالمنهجية المعززة لتكوين شخصية الطالب المتكاملة.
½دمــج الطلبــة فــي منظومــة اتخــاذ القــرار الجامعــي مــن خــال تفعيــل أعمــال المجالــس الطالبيــة
وااللتــزام بتوصياتهــا.
½تأســيس منظومــة متكاملــة مــن المجتمعــات واألنديــة الطالبيــة الداعمــة لمختلف أشــكال المواهب
والمنميــة لشــتى أنــواع المهارات.
½خلق بيئة محفزة لروح المبادرة والقيادة المسؤولة والمواطنة الصالحة.
½تحويل الحرم الجامعي إلى مصدر لإلثراء الطالبي ومنطقة ساخنة لألحداث والفعاليات الطالبية.
½إتاحة الحرم الجامعي ومرافقه المختلفة لالستخدام الطالبي اآلمن على مدار الساعة.
½تعزيــز كفــاءة االتصــال باإلنترنــت فــي كافــة مرافــق الحــرم الجامعــي وإتاحــة العديــد مــن البرامــج
التقنيــة لالســتخدام الطالبــي المجانــي.
½رقمنة الخدمات الطالبية وتوفير وسائل الدفع اإللكتروني بما يخدم كافة المرافق الطالبية.

½تخصيص وتكييف الخدمات الجامعية لضمان سد االحتياجات المتباينة للطلبة.
½توفير حزمة من البرامج التدريبية الموجهة نحو صقل وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين للطلبة.
½تسريع ورفع كفاءة خدمات التسجيل وحذف وإضافة المقررات.
½التطوير الدائم ألنظمة إدارة المحتوى التعليمي والتواصل مع الطلبة.
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½تحســين شــكل األنشــطة الرياضيــة وزيــادة أعــداد الممارســين للرياضــة مــن الطلبــة مــع تنويــع فــرص وخيــارات
الممارســة.
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½تحســين جاهزيــة الســكن الطالبــي وتحديــث لوائحــه مــع التأكيــد علــى أتمتــة عمليــة التســكين والدفــع الخاصــة
بــه.
½تطوير منظومة وخيارات الترفيه داخل السكن الطالبي.
½زيادة أعداد الزيارات الطالبية الداخلية والخارجية وتعزيز فرص الطلبة في االلتحاق بها.

½توعية الطلبة بحزمة خدمات الدعم المالي المتاحة وضمان سرعة تقديمها للمستفيدين.
½توجيه جزء من موارد صندوق الطلبة لدعم مشاريع التخرج الطالبية ذات االحتياج الفعلي.
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½االستمرار في دعم منظومة الخدمات الغذائية والتجويد المستمر للمنتجات والخدمات ذات العالقة.
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½توفيــر مزايــا ومحفــزات حصريــة لطلبــة الجامعــة بالتعــاون مــع مجموعــة مــن مقدمــي الخدمــات والمنتجــات
التجاريــة.
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ً
سادسا :الحوكمة وفاعلية اإلدارة
حـــــــوكمـــــــــــة داعـــــــمة للتحــــــــــسين وإدارة فـــــــــــــــاعلة.
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تســعى الجامعــة لتقويــة عالقاتهــا الداخليــة والخارجيــة مــع مســتفيديها ،وتحســين مســتوى
الشــفافية ،وســن وتطبيــق األنظمــة المحققــة للعدالــة والنزاهــة ،والعمــل بمســؤولية تجــاه
تنميــة قدراتهــا البشــرية وتطويــر عملياتهــا اإلداريــة ،وذلــك مــن خــال المنطلقــات التاليــة:
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½توفيــر المنــاخ التنظيمــي المناســب وهيكلــة قطاعاتهــا علــى النحــو الــذي يضمــن لهــا توحيــد
خطــوط االرتبــاط ،عــدم ازدواجيــة األدوار ،تقنيــن نطــاق اإلشــراف وتســهيل تدفــق المعلومــات.
½توفيــر أدلــة تنظيميــة وتشــغيلية تنظــم عمليــة اضطــاع وحــدات الجامعــة اإلداريــة بمهامهــا
الرئيســية وتعــزز مــن فــرص تقويــم الخلــل فــي تأديــة تلــك المهــام وفــرص تحقيــق المســاءلة
الالزمــة فــي حــاالت التعثــر واإلخفــاق.
½التمشــي مــع متطلبــات وتوجهــات النظــام الجديــد المحتمــل للجامعــات ،بمــا يحقــق أعلــى درجــات
المرونــة الماليــة واإلداريــة ومأسســة العمليــات.
½االســتمرار فــي ترســيخ ثقافــة العمــل االســتراتيجي والمتابعــة المتواليــة لتطويــر وقيــاس الخطــط
االســتراتيجية الخاصــة بالجامعــة ووحداتهــا اإلداريــة.
½االستفادة من توفر بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة معلوماتية تخدم الكفاءة والحوكمة.
½التحسين المستمر ألنظمة التوثيق واالتصاالت اإلدارية.
½مأسسة ورقمنة العمل الخاص بجمع وإدارة البيانات واستخدامها ألغراض دعم اتخاذ القرار.

½تطويــر رأس المــال البشــري اإلداري والفنــي علــى المســتويين اإلشــرافي والقيــادي ومعالجــة ضعــف الكــوادر
البشــرية.
½التأهيل المناسب لقيادات الصف الثاني من الكوادر اإلدارية والفنية.

½تطويــر أدلــة األوصــاف الوظيفيــة وتزويــد الموظفيــن بفهــم واضــح وجيــد للوظائــف والمهــام التــي يقومــون بهــا
كأفــراد وكفريــق فــي بيئــة أكاديميــة مالئمــة.
½رفع مستوى الفعالية اإلدارية للجامعة وسرعة إنجاز عملياتها وتبسيط اإلجراءات.
½توفير آليات ونظم تضمن الرقابة والمساءلة والشفافية من خالل إدارات المتابعة والمراجعة الداخلية.
½التنبؤ الدقيق للمخاطر بكافة أشكالها ووضع الخطط الالزمة لتجنب حدوثها أو التقليل من آثارها.
½التنسيق الجيد مع األجهزة الرقابية وأخذ اإلجراءات االستباقية المناسبة للتعاطي مع استفساراتها.
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½تحســين مســتوى األداء الخــاص بمنظومــة اإلعــام والتســويق والعالقات للجامعــة والحرص علــى إدارة فعالياتها
وأحداثهــا بأفضــل شــكل ممكــن مــن خــال تســخير كافــة مكونــات المنظومة الخدميــة لذلك.
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½ضمان وفاء الجامعة بالتزاماتها تجاه الغير على نحو ال يعرّض سمعتها للتشويه أو الضرر.
ٍ
½اإلدارة الحذرة للعالمة التجارية للجامعة وهويتها المؤسسية.
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½تفعيــل أنظمــة ووســائل التواصــل الداخلــي مــع مســتفيدي الجامعــة الداخلييــن وتلبيــة احتياجاتهــم ،فضــا عــن
الحــرص علــى توفيــر بيئــة العمــل المحفــزة للعمــل واإلنتــاج.
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ً
سابعا :التـوازن المالي
وكفـــــاءة اإلنفــــاق
أداء مالي متواز وإنفــــــاق جـامعي كفء
ٍ
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نســتهدف فــي الجامعــة العمــل علــى تحقيــق حالــة مــن التــوازن المالــي واستشــراف األداء
المالــي بقصــد تعظيــم اإليــرادات ،وذلــك بالتــوازي مــع رفــع كفــاءة اإلنفــاق الخــاص بالعمليــات
واالحتفــاظ باحتياطيــات ماليــة مناســبة ،وذلــك مــن خــال المنطلقــات التاليــة:
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½التمشي مع أهداف ومتطلبات برنامج تحقيق التوازن المالي.
½وضــع الخطــط الالزمــة لتدبيــر احتياجــات الجامعــة الماليــة فــي ضــوء التقليــص المســتمر للميزانيــة
العامــة للجامعــة.
½تحسين عمليات التخطيط المالي وعمليات إعداد الميزانيات السنوية لوحدات الجامعة اإلدارية.
½االستغالل األمثل لموارد وإمكانات الجامعة وتحسين مستويات االستفادة منها.
½التعاطي المخطط الرتفاع الطلب على خدمات الجامعة.
½االســتمرار فــي تطويــر أنظمــة مراقبــة األداء المالــي وعمليــات الشــراء والتوريــد ،بمــا يقلــص مــن
األطــر الزمنيــة الخاصــة بعمليــات الوفــاء بااللتزامــات وعمليــات الشــراء والتوريــد.
½البحث عن فرص أكبر للتمويل من المؤسسات المختلفة والمانحين.
½رفـــع كفـــاءة اإلنفاق الجامعي بشــــقيه التشــغيلي والرأسمالي ،ومراجعــــة التكاليـف التشـغيلية
والرأسمالية لتحقيـــق وفـــورات توجـــه لتمويـل مشـــاريع الجامعة المختلفة.
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½االســتفادة مــن الدعــم الــذي يقدمــه مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق لألجهــزة الحكوميــة
لتمكينهــا مــن االلتــزام بســـقوف اإلنفــاق وتطويـــر آليـــات واقـــتراح سياســـات وخطـــط
تنفيذيـــة ترفـــع كفـــاءة اإلنفــاق والتخطيـــط المالــي.
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ً
ثامنا :الشراكات االستراتيجية
االنتقـــــــــــــــائية في الشـــــــــــراكات االســـــــــتراتيجية
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تلتــزم الجامعــة فــي اختيــار وبنــاء شــراكاتها االســتراتيجية علــى عاملــي االنتقائيــة والمعياريــة
لضمــان التكامــل مــع مختلــف أنــواع المؤسســات والتفاعــل باســتباقية وفعاليــة مــع التكتــات
والتحالفــات ذات العالقــة ،وذلــك مــن خــال المنطلقــات التاليــة:
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½تحديــد أولويــات الشــراكات االســتراتيجية وتوجيههــا فــي المجــاالت ذات الصلــة بالميــز التنافســية
للجامعــة ،وهويتهــا ،وروافــد التميــز الخاصــة بهــا.
½مراجعــة وتقييــم الشــراكات االســتراتيجية القائمــة للجامعــة ومحاولــة تعزيــز مخرجاتهــا وإطالــة
األســقف الزمنيــة الخاصــة بهــا وتفعيــل المتعثــر منهــا.
½زيــادة فــرص حضــور الجامعــة فــي المحافــل والمنصــات الدوليــة المحققــة لإلثــراء المتبــادل
والمعــززة لبنــاء وتطويــر المشــاريع المشــتركة.
½تنويــع حزمــة الشــراكات االســتراتيجية لتشــمل القطــاع العــام ،والقطاع الخــاص والصناعــة ،والقطاع
غيــر الربحي.
½االستفادة من حوافز برنامج التخصيص في بناء التحالفات مع القطاع الخاص.
½تمكيــن إدارة التعــاون الدولــي والتبــادل المعرفــي مــن مضاعفــة أنشــطتها المرتكــزة علــى الرصــد
الدقيــق لفــرص التعــاون والتحالــف ألغــراض تتعلــق ببنــاء شــراكات اســتراتيجية جديــدة.
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مشاريعنا
استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020

فــي ســبيل مســاعينا لتحقيــق هدفنــا االســتراتيجي األول
والمتمثــل فــي «تطويــر مخرجــات تعليميــة منتميــة
للمســتقبل ،ومؤهلــة للحفــاظ علــى تنافســيتها فــي
ظــل التحــوالت االقتصاديــة والتنمويــة محليــاً ودوليــاً»،
ســتعمل الجامعــة علــى تنفيــذ المشــاريع التاليــة:
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المشروع رقم ( :)1-1تطوير منظومة القبول
والتسجيل.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر سياســات القبــول
والتســجيل فــي الجامعــة وخلــق التــوازن بيــن الكــم
والكيــف ،لتكــون مســاهمة فــي تحســين جــودة
المدخــات للبرامــج ،ومتماشــية مــع المعاييــر الدوليــة
لنســبة طالــب /أســتاذ.
المشروع رقم ( :)2-1تطوير خطط وأنظمة تقويم
نواتج التعلم لكافة البرامج التعليمية.
حيــث يســعى المشــروع إلــى وضــع آليــات لقيــاس
مخرجــات التعلــم علــى مســتوى المقــرر والبرنامــج
تراعــى مــن خاللهــا معاييــر االعتمــاد البرامجــي
والطبيعــة التخصصيــة للبرنامــج.

المشروع رقم ( :)3-1تطوير برامج التعليم
الجامعي.

المشروع رقم (ّ :)4-1
تبني طرائق تعليمية
منتمية للمستقبل.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تجويد اســتراتيجيات
ووســائل التدريــس وطــرق التقييــم ،وتب ّنــي
أنمــاط تعلــم رقمــي بمــا يتماشــى مــع أحــدث
التطــورات المعرفيــة.

المشروع رقم ( :)6-1تطوير مسارات برنامج
السنة تحضيرية.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تصميــم مســارات
فــي الســنة التحضيريــة تســاهم فــي إعــداد
المقبوليــن بالصــورة المالئمــة لتخصصاتهــم من
خــال إشــراك الكليــات المعنيــة فــي تصميــم
المســارات ومنحهــا فرصــة اإلشــراف المباشــر
علــى إكســاب مجموعــة المهــارات األساســية
فــي التخصــص.

حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر برامــج
كليــات المجتمــع والدراســات التطبيقيــة
ورفــع تنافســيتها قياس ـاً ببرامــج ذات جــودة
مناظــرة لهــا.
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حيــث يســعى المشــروع الــى رفــع المســتوى
األكاديمــي للطلبــة ودعــم مســيرتهم العلميــة
وإثــراء تجربتهــم الجامعيــة.

المشروع رقم ( :)8-1رفع تنافسية برامج
كليات المجتمع والدراسات التطبيقية.
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المشروع رقم ( :)5-1رفع مستوى األداء
األكاديمي للطلبة.

حيــث يســعى المشــروع إلــى بنــاء برامــج
توأمــة أكاديميــة وتبــادل طالبــي مــع
جامعــات مرموقــة علــى الصعيــد المحلــي
واإلقـــــليمي والعـــالمي.
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حيــث يســعى المشــروع إلــى إعــادة هيكلــة
برامــج التعليــم الجامعــي وتطويرهــا بمــا ينســجم
مــع متطلبــات ســوق العمــل وخطــط التنميــة
الوطنيــة.

المشروع رقم ( :)7-1تعزيز برامج التوأمة
األكاديمية والتبادل الطالبي.

فــي ســبيل مســاعينا لتحقيــق هدفنــا االســتراتيجي
الثانــي والمتمثــل فــي «تعظيــم المنفعة البحثيــة وتوجيه
النشــاط البحثــي للجامعــة لخدمــة األهــداف الوطنيــة
للمملكــة وتطلعــات هويــة الجامعــة» ،ســتعمل الجامعــة
علــى تنفيــذ المشــاريع التاليــة:
استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020
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المشروع رقم ( :)1-2توجيه األبحاث العلمية لخدمة
األهداف الوطنية وتطلعات هوية الجامعة.
حيــث يســعى المشــروع إلــى ربــط األبحــاث العلميــة
فــي الجامعــة بتطلعــات هويــة الجامعــة واألهــداف
الوطنيــة فــي ضــوء برامــج رؤيــة المملكــة .2030
المشروع رقم ( :)2-2تجويد اإلنتاج العلمي.
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حيــث يســعى المشــروع إلــى تجويــد اإلنتــاج العلمــي
وإثرائــه لمســايرة التطــورات المعرفيــة ودعــم تقــدم
الجامعــة.
المشروع رقم ( :)3-2تعزيز البنية التحتية للبحث
العلمي.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة
للبحــث العلمــي وفق ـاً ألفضــل الممارســات.
المشروع رقم ( :)4-2تعزيز مصادر الدعم لألبحاث
العلمية المتصلة بهوية الجامعة.
حيــث يســعى المشــروع إلــى زيــادة مــوارد الجامعــة
البحثيــة مــن خــال جــذب مصــادر تمويــل جديــدة
لدعــم المشــاريع البحثيــة ذات العالقــة بهويــة
الجامعــة.

المشروع رقم ( :)5-2استقطاب األساتذة الزائرين
المتميزين.

المشروع رقم ( :)6-2تطوير اإلسهامات البحثية في
مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تعزيــز مكانــة الجامعــة
فــي مجــاالت العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة مــن
خــال زيــادة إســهامات الكليــات ذات العالقــة فــي
النشــر الدولــي فــي المجــات العلميــة الرصينــة.

حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر منظومــة
االبتعــاث بالجامعــة لزيــادة درجــة الكفــاءة
والفاعليــة فــي عمليــة االبتعــاث.

المشروع رقم ( :)10-2استحداث مجالت علمية
متخصصة.
حيــث يســعى المشــروع إلــى إنشــاء عــدد مــن
المجــات العلميــة المتخصصــة والرصينــة تتبــع
لجامعــة الملــك فيصــل.
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حيــث يســعى المشــروع إلــى اســتقطاب أســاتذة زائرين
متميزيــن بالنــوع والكــم المطلوبيــن فــي مختلــف
التخصصــات بمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات
ُ
ويلبــي تطلعــات الجامعــة.

المشروع رقم ( :)9-2تطوير منظومة االبتعاث.
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حيــث يســعى المشــروع إلــى وضــع الخطــط التطويريــة
لالرتقــاء بــأداء المراكــز العلميــة ،فضــ ً
ا عــن تطويــر
الكراســي البحثيــة واســتقطاب الكراســي الجديــدة في
التخصصــات النوعيــة بمــا يســهم فــي تحقيــق أغــراض
هويــة الجامعــة وبمــا يخــدم األهــداف الوطنيــة.
المشروع رقم ( :)8-2تطوير برامج الدراسات العليا.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر برامــج الدراســات
العليــا فــي ضــوء متطلبــات ســوق العمــل وخطــط
التنميــة الوطنيــة.
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المشروع رقم ( :)7-2تطوير المراكز العلمية
والكراسي البحثية.
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في ســبيل مســاعينا لتحقيق
هدفنــا االســتراتيجي الثالــث
والمتمـثل في «التطـــــــــوير
المســــــــتمر لمنظــــــــــومة
التعليــم الجامعـــــــي وتركيــز
أنشــطة الشــراكة المجتمعية
للجامعــة تجــاه المجـــــــــاالت
المحققــة لإلثراء المتبــــادل»،
ستعمــــــل الجــــــــامعة علــى
تنفيــذ المشــاريع التاليــة:

المشروع رقم ( :)1-3تعزيز رصيد الجامعة من
االعتمادات األكاديمية.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تعزيــز رصيــد الجامعــة
مــن االعتمــادات المحليــة والدوليــة علــى المســتوى
المؤسســي والبرامجــي.
المشروع رقم ( :)2-3التطوير المهني ألعضاء هيئة
التدريس.
حيــث يســعى المشــروع إلــى القفــز بمنظومــة
معــارف وخبــرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى
أفضــل المســتويات ووفــق معاييــر التطويــر المهنــي
المتقدمــة.
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المشروع رقم ( :)3-3ترسيخ ممارسات الجودة
األكاديمية واإلدارية.
حيث يســعى المشــروع إلى ترســيخ تطبيق ممارســات
الجــودة فــي مختلــف وحــدات الجامعــة بمــا يضمــن
اســتيفاء متطلبــات االعتمــاد المؤسســي والبرامجــي
ومتطلبــات اإلطــار الســعودي للمؤهــات ومتطلبــات
نظــام إدارة الجــودة.
المشروع رقم ( :)4-3التحول الرقمي ألعمال
وأنشطة الجامعة.
حيــث يســعى المشــروع إلــى بنــاء وتطويــر الخدمــات
الرقميــة فــي الجامعــة لتحقيــق مســتهدفات التحــول
الرقمــي وفــق أفضــل الممارســات.

المشروع رقم ( :)5-3إعادة بناء منظومة مصادر
المعرفة.

المشروع رقم ( :)6-3توسيع نطاق منظومة
الشراكة المجتمعية.
حيــث يســعى المشــروع إلــى توســيع نطــاق منظومــة
الشــراكة المجتمعيــة وتشــجيع المبــادرات التطوعيــة.

يسعى المشروع إلى تأسيس منظومة التعلم
االلكتروني والتعليم المستمر للجامعة من خالل
تقديم مجموعة من العروض والمنتجات التعليمية
الرقمية الموجهة نحو التخصصات الصاعدة وتقنيات
المستقبل.

استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020

حيــث يســعى المشــروع إلــى إعــادة بنــاء منظومــة
مصــادر المعرفــة بالجامعــة علــى النحــو الــذي يضمــن
توفيــر مصــادر معرفــة متطــورة ومتنوعــة ،وتعزيــز
االســتفادة منهــا.

المشروع رقم ( :)9-3تطوير منظومة التعلم
االلكتروني التعليم المستمر.
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المشروع رقم ( :)8-3تعظيم األثر البيئي للمدينة
الجامعية
يســعى المشــروع إلــى تعزيــز التنميــة البيئيــة
نموذجــا
المســتدامة للمدينــة الجامعيــة وجعلهــا
ً
يحتــذى بــه لخفــض االنبعاثــات الكربونيــة وهــدر الميــاه
واســتهالك الطاقــة بصفــة خاصــة واالســتدامة البيئيــة
بصفــة عامــة.
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حيــث يســعى المشــروع إلــى دعــم مســيرة التنميــة
الوطنيــة ورفــد ســوق العمــل الســعودي بقطاعاتــه
ونوعــا بمــا يحقــق
كمــا
المختلفــة بالقــدرات المؤهلــة ً
ً
لخريجــي الجامعــة التميــز والريــادة األكاديميــة،
المهاريــة ،والمهنيــة.
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المشروع رقم ( :)7-3تعزيز تنافسية خريجي جامعة
الملك فيصل.
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في ســــــبيل مســـــــاعينا لتحقيق
هــــــدفنا االســـــتراتيجي الــــــــرابع
والمتمثــل فــي «تأســـيس وإنضاج
منظـــــــــومة االبتــــــــكار وتنميــة
األعمــال بالجامعــة وتعزيــز قدراتهــا
االقتصــادية» ،ستعمل الجـــــامعة
علــى تنفيــذ المشــاريع التاليــة:

المشروع رقم ( :)1-4إطالق الجيل األول من الشركات
الناشئة.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تفعيــل دور حاضنــة
أعمــال الجامعــة وتهيئتهــا تشــغيلياً وإداريــاً وبشــرياً
الحتضــان رواد األعمــال وتنميــة مهاراتهــم وخبراتهــم
فــي مجــاالت األعمــال المختلفــة وبمــا يعــزز مــن
مســتوى جاهزيتهــم إلنشــاء شــركات ناشــئة والدخــول
بهــا إلــى أســواق ذات صلــة بصناعــات التصنيــع الغذائي،
واإلنتــاج الحيوانــي والصناعــات المرتبطــة باالســتدامة
البيئيــة.
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المشروع رقم ( :)2-4تطوير اإلطار الجامعي لتتجير
وتسويق المنتجات البحثية.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر إطــار جامعــي
لتتجيــر وتســويق المنتجــات البحثيــة بهــدف إتاحتهــا
ألغــراض البيــع والترخيــص بالتعــاون مــع شــركاء مــن
القطــاع الخــاص والصناعــة.
المشروع رقم ( :)3-4تشغيل شركة وادي األحساء
لالستثمار وتنمية أنشطتها.
حيــث يســعى المشــروع إلــى دعــم جهــود الجامعــة
الراميــة إلــى تعزيــز مواردهــا الذاتيــة مــن خــال تفعيــل
شــركة وادي األحســاء لالســتثمار وإدخالهــا إلــى حيــز
التشــغيل ومتابعــة عملياتهــا وتنميــة أنشــطتها بمــا
يحقــق لهــا المنافســة فــي مجموعــة مــن القطاعــات
الحيويــة ذات الصلــة باألنشــطة التجاريــة المخــول لهــا
ممارســتها.

حيــث يســعى المشــروع إلــى إدارة منظومــة مراكــز
ووحــدات خدمــات األعمــال داخــل الجامعــة وبنــاء
اســتراتيجيات أعمــال ومســتهدفات ســنوية لهــا ،فض ـ ً
ا
عــن دعمهــا بالكــوادر المتخصصــة تمهيــداً لالنتقــال
بهــا إلــى مفهــوم شــركات خدمــات األعمــال المنبثقــة
عــن شــركة وادي األحســاء لالســتثمار.
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حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر خطــة تصميميــة
وخطــة عمــل لواحــة األحســاء لالبتــكار والتقنيــة بغرض
تهيئتهــا للتشــغيل الرســمي وجلــب االســتثمارات
المحليــة والخارجيــة إليهــا وتعزيــز مســاهمتها فــي
الصناعــات المرتبطــة باألمــن الغذائــي واالســتدامة
البيئيــة.
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المشروع رقم ( :)5-4تطوير الخطة التصميمية
وخطة العمل لواحة األحساء لالبتكار والتقنية.
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المشروع رقم ( :)4-4تنمية مراكز ووحدات خدمات
األعمال.
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فــي ســبيل مســاعينا لتحقيــق هدفنــا
االســتراتيجي الخـــــــــــــــامس والمتمثــل فــي
«تســخير مــــــــوارد وإمكانــات الجامعــة لخلــق
تجربــة جامعيــة اســتثنائية وملبيــة لتوقعــات
الطـــــــــــــلبة» ،ســتعمل الجامعــة علــى تنفيذ
المشــاريع التاليــة:

المشروع رقم ( :)1-5تطوير منظومة
األنشطة الطالبية.
حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر
منظومــة األنشــطة الطالبيــة بمــا يضمــن
زيــادة تفاعــل الطلبــة مــع األنشــطة وتحقيق
أعلــى مســتويات المشــاركة الطالبيــة.
المشروع رقم ( :)2-5تطوير منظومة
الخدمات الطالبية.
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حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر
منظومــة الخدمــات الطالبيــة بمــا يضمــن
تقديــم خدمــات إســكان وتغذيــة ودعــم مالي
وتوجيــه وتشــغيل متميــزة.
المشروع رقم ( :)3-5تعزيز انتماء الخريج
للجامعة.
حيــث يســعى المشــروع إلــى رفــع مســتوى
انتمــاء الخريجيــن للجامعــة وتعزيــز مســتويات
التواصــل مــا بعــد التخــرج.

حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر أنظمــة
وسياســات وإجــراءات وقواعــد العمــل فــي الجامعــة
وفقــاً ألســس الحوكمــة لتمكينهــا مــن تحقيــق
أهدافهــا بكفــاءة وفاعليــة.
المشروع رقم ( :)٢-6إعادة هندسة عمليات
الجامعة لتعزيز مستويات الحوكمة.

حيــث يســعى المشــروع إلــى تعزيز تنافســية القيادات
األكاديميــة فــي الجامعــة فــي ضــوء التوجهــات
المعرفيــة واإلداريــة لقيــادة مؤسســات التعليــم
العالــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
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المشروع رقم ( :)٣-6تعزيز تنافسية القيادات
األكاديمية.
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يســعى المشــروع إلــى تطويــر العمليــات اإلداريــة
والماليــة وقواعــد العمــل فــي الجامعــة وفقــاً
ألســس الحوكمــة لتمكينهــا مــن تحقيــق أهدافهــا
بكفــاءة وفاعليــة.
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فــي ســبيل مســاعينا لتحقيــق هدفنــا
االســتراتيجي الســادس والمتمثــل فــي
«تب ّنــي أفضــل ممارســات تحســين األداء
المؤسســي للجامعــة وحوكمــة أعمالهــا
بكفــاءة وفاعليــة» ،ســتعمل الجامعــة علــى
تنفيــذ المشــاريع التاليــة:

المشروع رقم ( :)١-6تطوير نظام الحوكمة في
الجامعة.
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فــي ســبيل مســاعينا لتحقيــق هـــــــــــدفنا
االســــــــــــــتراتيجي الســابع والمتمثـــــــل فــي
«تحقيـــــــق أفضــل مســتويات الكفــاءة فــي
اســتخدام المـــــــــــوارد والمقــدرات والوصــول
بــأداء الجامعــة المـــــــالي إلــى حالــة مثلى من
التــــــــوازن» ،ستعمل الجامعة على تنفــــــــيذ
المشــاريع التاليــة:

المشروع رقم ( :)1-7تطوير المحفظة االستثمارية
لجامعة الملك فيصل.
حيــث يســعى المشــروع إلــى رصــد وتســمية
وتصنيــف كافــة الفــرص االســتثمارية المرتبطــة
بأصــول ومرافــق وخدمــات الجامعــة مــع تحديــد أوجــه
االســتثمار المحتملــة تجــاه كل فرصــة ودور القطــاع
الخــاص فــي تلــك االســتثمارات علــى مســتوى
التطويــر واإلدارة والتشــغيل والتملــك واالســتئجار
وغيــر ذلــك مــن الخيــارات التشــاركية لضمــان التنميــة
المســتدامة للمــوارد الذاتيــة.
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المشروع رقم ( :)2-7تقنين اإلنفاق العام وتقليل
الهدر المالي.
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حيــث يســعى المشــروع إلــى دراســة أوجــه اإلنفــاق
التشــغيلي والرأســمالي فــي الجامعــة ،وتحديــد فــرص
تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق والعمــل علــى االســتفادة منهــا
مــن خــال مجموعــة مــن المبــادرات المتوافقــة مــع
معاييــر مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق.

المشروع رقم ( :)2-8تطوير شراكات استراتيجية
موجهة لخدمة هوية الجامعة.
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حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر شــراكات
اســتراتيجية محليــة وإقليميــة ودوليــة منتقــاة
موجهــة لخدمــة هويــة الجامعــة بمــا يحقــق تطلعــات
الجامعــة مــن هويتهــا.

استراتيجية جامعة الملك فيصل 2024-2020

فــي ســبيل مســاعينا لتحقيــق
هــــــــدفنا االســــــــــتراتيجي الثامــن
والمتمثل في «االنتقــــــــــائية في المشروع رقم ( :)1-8تطوير شراكات استراتيجية
تطويــر شــراكات
وتحالفــــــــات تثــري موجهة لخدمة األهداف الوطنية واالحتياج
ُ
مــن خبــرات الجامعــة وتعــزز فــرص المناطقي
التكامــــــــل والتــآزر االســتراتيجي»،
حيــث يســعى المشــروع إلــى تطويــر شــراكات
ســتعمل الجامعــة علــى تنفـــــــــــيذ
اســتراتيجية منتقــاة موجهــة لخدمــة األهــداف
المشــاريع التاليــة:
الوطنيــة واالحتيــاج المناطقــي بمــا يعــزز مــن تأثيــر
الجامعــة علــى مســتوى المنطقــة الشــرقية وعلــى
المســتوى الوطنــي.
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