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رؤيتنا

قيمنا

رسالتنا

التميز يف التعليم والبحث العلمي، والريادة يف الشراكة املجتمعية.

تقدمي تعليم متميز وتعلم مستمر، ودعم االبتكار والبحث العلمي، 
وتعزيز الشراكة املجتمعية، وإعداد الكفاءات البشرية، 

ضمن بيئة محفزة مواكبة للتقنية.

االنتماء
اجلودة

العمل املؤسسي
الشفافية

العدالة
اإلبداع

التعلم املستمر
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اســتجابة  20١6-2020م  فيصــل  امللــك  جلامعــة  االســتراتيجيَّة  ــة  اخلطَّ تأتــي 
ــة الّســعوديَّة  ســات التَّعليــم العالــي يف اململكــة العربيَّ للتَّطــور الــذي تشــهده مؤسَّ
ــاً واملنافســة  ــاً واقليميَّ يــادة محليَّ بشــكل عــام، ومبــا يحّقــق طمــوح اجلامعــة نحــو الرِّ
ــة يف مرحلتهــا الثَّانيــة حتــاول جاهــدة بلــوغ رؤيــة اجلامعــة ورســالتها  . واخلطَّ ــاً عامليَّ
ــة متمّيــزة  اميــة إلــى التَّميُّــز يف التَّعليــم والتَّعلــم، مــن خــالل برامــج أكادمييَّ الرَّ
ــة تســاهم يف إنتــاج املعرفــة ونشــرها، وغــرس ثقافــة اجلــودة،  ــة ونوعيَّ وبحــوث علميَّ
ــة  الــب، وتشــجيع االبتــكار، والتَّواصــل مــع املجتمعــات احملليَّ وتنميــة شــخصيَّة الطَّ

ســات املجتمــع. ــراكات مــع مؤسَّ ــاء الشَّ ــة، وبن ــة والعامليَّ واإلقليميَّ

تهــا االســتراتيجيَّة علــى بنــاء نظــاٍم تعليمــيٍّ متكامــل  وتســتند رؤيــة اجلامعــة يف خطَّ
صــة يف حقــول املعرفــة املختلفــة  يهــدف الــى إعــداد كــوادر بشــريَّة مؤهلــه ومتخصِّ
ــة واملســتقبليَّة مبــا يتــواءم مــع حتقيــق تنميــة  لتلّبــي احتياجــات املجتمــع احلاليَّ

ــة مســتدامة. ــة واجتماعيَّ اقتصاديَّ

ــة التَّعليــم العالــي  نــت األهــداف االســتراتيجية لهــذه اخلطــة حتســني نوعيَّ كمــا تضمَّ
ــر اجلــودة واالعتمــاد األكادميــي، ومبــا  ــات ســوق العمــل وفــق معايي ــم ملتطلَّب املوائ
ــة املســتقبليَّة للتَّعليــم العالــي يف اململكــة العربيــة الســعودية  يتماشــى مــع اخلطَّ
)آفــاق ١٤٥0هـــ(، والتــي حتقــق الّرســالة املناطــة بالتَّعليــم اجلامعــي يف اململكــة 
ــه. وقــد مت صياغــة هــذه األهــداف ضمــن محــاور أساســية  ــة املســتقبليَّة ل ؤي والرُّ
ووفــق مجموعــة مــن القيــم أهّمهــا تعزيــز االنتمــاء واجلــودة واإلبــداع مــع احلفــاظ 
علــى األصالــة والهويــة العربيــة اإلســالمية، ويف منظومــة مــن العمــل املؤسســي 
ــة يف  ــل للمــوارد، واملشــاركة الفاعل ــة واالســتخدام األمث حتكمــه الشــفافية والعدال

ــاً. ــاً ومهني ــاً واجتماعي ــة اقتصادي ــة الوطني التنمي

ــة االســتراتيجيَّة الَّتــي بــني أيدينــا اآلن هــي نتــاج جهــود كبيــرة، كمــا أنَّهــا  اخلطَّ
ــز والتَّفــوق العلمــي  ة للوصــول بجامعــة امللــك فيصــل إلــى موقــع التميُّ محاولــة جــادَّ
واألكادميــي الــذي تنشــده إدارتهــا وفــق تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة ـــــ حفظهــا اهلل 
ـــــ التــي لهــا الفضــل بعــد توفيــق اهلل ملــا توليــه مــن رعايــة كرميــة ودعــم ال محــدود 

ملؤسســات التعليــم واجلامعــات وعلــى وجــه اخلصــوص جامعــة امللــك فيصــل.
داد .... واهلل من وراء القصد اسال اهلل التَّوفيق والسَّ

د. عبدالعزيز بن جمال بن جنيد الساعاتي



المقدمة
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ــادة الرشــيدة، تســعى جامعــة امللــك فيصــل  ــق التوجيهــات الســديدة للقي مــن منطل
إلــى استشــراف مســتقبلها لرســم رؤيــة طموحــة ورســالة ســامية، وصياغــة أهــداف 
واعــدة بُغيــة تطويــر وتيــرة العمــل وحتســني مســتوى اجلــودة يف كافــة مناحــي احليــاة 
اجلامعيــة األكادمييــة والبحثيــة واإلداريــة، فضــاًل عــن حتقيــق شــراكات مجتمعيــة 

فاعلــة.

التزامــاً  امللــك فيصــل بالتخطيــط االســتراتيجي  التــزام جامعــة  ومــن هنــا كان 
منهجيــاً آخــذاً بعــني االعتبــار الرؤيــة الــواردة يف اخلطــة املســتقبلية للتعليــم العالــي 
يف اململكــة العربيــة الســعودية )آفــاق ١٤٥0هـــ(، ومــا تضمنتــه تلــك اخلطــة مــن 

محــاور هادفــة لتطويــر التعليــم العالــي. 

وقــد اســتكملت اجلامعــة مراحــل خطتهــا االســتراتيجية األولــى 20١١-20١٥م، 
والتــي بفضــل مــن اهلل متخــض عنهــا مــردود إيجابــي علــى صعيــد نوعيــة التعليــم 
والتعلــم والبحــث العلمــي، وتطويــر أســاليب خدمــة املجتمــع مــن خــالل برامــج 

الشــراكة املجتمعيــة والتعلــم املســتمر. 

وتعتبــر هــذه اخلطــة نتــاج عمــل دؤوب وجهــود مخلصــة قامــت بهــا نخبــة مــن 
التــي  الفرعيــة  واللجــان  للخطــة االســتراتيجية  الرئيســة  اللجنــة  املختصــني يف 
أجنــزت العديــد مــن الدراســات والتقاريــر، باإلضافــة إلــى عقــد مــا يزيــد عــن 
ــا  ــن خالله ــام، مت م ــن ع ــر م ــدى أكث ــى م ــل عل ــاً و )20( ورشــة عم )260( اجتماع
بنــاء هــذه اخلطــة علــى أســس علميــة.  ويُنتظــر مــن خــالل تنفيــذ هــذه اخلطــة أن 
حتقــق جامعــة امللــك فيصــل قفــزة نوعيــة يف مجــاالت التعليــم والبحــث العلمــي 
والشــراكة املجتمعيــة، وأن جتســد طموحــات منســوبيها، وشــركائها لتتبــوأ بالتالــي 

مكانــة مرموقــة تضمــن لهــا التميــز بــني اجلامعــات.

ويســر جامعــة اللــك فيصــل أن تضــع بــني يــدي القــارئ الكــرمي هــذه الوثيقــة 
التعريفيــة بخطتهــا االســتراتيجية 20١6-2020م، ومبــا احتوتــه مــن مواضيــع ابتــداًء 

ــات تنفيذهــا. ــاًء مبتطلب ــة إعــداد اخلطــة وانته مــن منهجي



١. نبذة عن 
جامعة الملك فيصل



13

ـــ ١9٧٥م، حيــث ضمــت يف  تأسســت جامعــة امللــك فيصــل يف األحســاء عــام ١٣9٥هــــ 
مقرهــا الرئيــس يف األحســاء كليتــي العلــوم الزراعيــة واألغذيــة، والطــب البيطــري 
والثــروة احليوانيــة. بينمــا ضــم شــطرها يف الدمــام كليتــي الطــب والعلــوم الطبيــة، 
والعمــارة والتخطيــط، وتبعهــا الحقــاً إنشــاء الكليــات اآلتيــة: )كليــة التربيــة، وإدارة 
األعمــال، والعلــوم، وعلــوم احلاســب وتقنيــة املعلومــات، والصيدلــة اإلكلينيكيــة، 
والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة، والطــب، والهندســة، وكليــة املجتمــع بابقيــق، وطــب 
األســنان، والدراســات التطبيقيــة، وخدمــة املجتمــع، واآلداب  واحلقــوق(. ويف عــام 
١٤٣0هـــ ـــــ 20١0م مت فصــل شــطر الدمــام عــن املقــر الرئيــس باألحســاء وتشــكلت 

نــواة جلامعــة الدمــام.

بلــغ عــدد كليــات جامعــة امللــك فيصــل يف وضعهــا الراهــن خمــس عشــرة كليــة 
تقــدم )١١0( برنامجــاً تعليميــاً ملرحلتــي الدبلــوم والبكالوريــوس و)٣٥( برنامجــاً يف 
ــى مستشــفى تعليمــي  ــة عل ــك تشــتمل اجلامع ــى ذل ــة إل ــا، باإلضاف الدراســات العلي

بيطــري وثمانيــة مراكــز بحثيــة يف مجــاالت علميــة وتطبيقيــة مختلفــة.

ويبلــغ عــدد طــالب اجلامعــة املنتظمــني حوالــي )٤0000( طالــٍب وطالبــٍة يف مرحلــة 
ــغ  ــة املاجســتير، بينمــا يبل ــٍة يف مرحل ــٍب وطالب ــي )2000( طال ــوس، وحوال البكالوري
بُعــد( حوالــي )١٥0000( طالــٍب  عــدد طــالب االنتســاب املطــور  )التعليــم عــن 
وطالبــٍة. ويتخــرج مــن اجلامعــة ســنوياً مــا يُقــارب )٤000( طالــٍب وطالبــٍة منتظمــني، 
ــٍة منتســبني بدرجــات علميــة وتخصصــات مختلفــة. ويعمــل  ــٍب وطالب و)9000( طال
يف اجلامعــة أكثــر مــن )١600( موظــٍف مــن اإلداريــني والفنيــني، ويبلــغ عــدد أعضــاء 
هيئــة التدريــس حوالــي )2000( مــن اجلنســني، وهــو مــا يجعــل جامعــة امللــك فيصــل 
أكبــر املؤسســات التعليميــة يف املنطقــة الشــرقية، ومركــزاً مميــزاً لكســب املعرفــة 

وتطويــر وتنميــة املهــارات املهنيــة واإلداريــة والقياديــة. 

 

أكبــر  فيصــل  الملــك  جامعــة 
فــي  التعليميــة  المؤسســات 
ومركــز  الشــرقية،  المنطقــة 
مميــز لكســب المعرفــة وتطويــر 
المهنيــة  المهــارات  وتنميــة 

والقياديــة.  واإلداريــة 



٢. منهجية إعداد
الخطة االستراتيجية
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مت إعــداد اخلطــة االســتراتيجية 20١6-2020م بشــكل أساســي يف ظــل سياســة 
التعليــم العالــي يف اململكــة العربيــة الســعودية، وباالســتناد إلــى العديــد مــن أســاليب 
خبــراء  مرئيــات  االعتبــار  بعــني  األخــذ  مــع  االســتراتيجي.  التخطيــط  وأدوات 

التخطيــط االســتراتيجي الذيــن مت االســتعانة بهــم مــن خــارج اجلامعــة.

وبنــاًء عليــه فقــد قــام فريــق اخلطــة االســتراتيجية بدايــة بدراســة مشــروع اخلطــة 
املســتقبلية للتعليــم العالــي باململكــة العربيــة الســعودية )آفــاق ١٤٥0هـــ(، وكذلــك 
مراجعــة اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة للفتــرة مــن 20١١-20١٥م، وحتديــد نســب 
اإلجنــاز وفقــاً ملؤشــرات األداء املعتمــدة. بعدهــا قــام فريــق اخلطــة االســتراتيجية 
ــاء وإعــداد اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة للفتــرة 20١6-2020م. بوضــع آليــة لبن

ــة الرئيســة،  ــني تشــكيل اللجن تضمــن إعــداد هــذه اخلطــة عــدة أنشــطة تنوعــت ب
وإنشــاء اللجــان الفرعيــة، وعقــد ورش العمــل، وإجــراء املقابــالت مــع اجلهــات ذات 
العالقــة، إذ مت مــن خاللهــا احلصــول علــى مرئيــات وتطلعــات أصحــاب املصلحــة من 
منســوبي اجلامعــة )قيــادات اجلامعــة، أعضــاء هيئــة التدريــس، إداريــني، وطــالب(، 
ومــن املســتفيدين اخلارجيــني مــن مجتمــع محلــي ومنظمــات أعمــال وخريجــني 

وأوليــاء أمــور وجهــات مختلفــة. 

وقــد مت اجنــاز هــذه اخلطــة يف ظــل نتائــج وتوصيــات الدراســات )كدراســة املقارنــة 
املرجعيــة، ودراســة التوجهــات االســتراتيجية(، والتقاريــر )كتقريــر جلنــة اجلــودة 
ــزة  ــة(، واالجتماعــات املرك ــة الشــراكة املجتمعي ــر جلن واالعتمــاد األكادميــي، وتقري
وورش العمــل املتنوعــة التــي قامــت بهــا اللجــان املختلفــة، كمــا هــو مبــنّي يف اجلــدول 

التالــي.
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والشكل اآلتي يوضح املراحل األساسية إلعداد اخلطة االستراتيجية للجامعة.

وقــد مت االلتــزام باملعاييــر العلميــة، واألخالقيــة عنــد إعــداد وتنفيــذ خطــط وبرامــج 
عمــل اللجــان، وتصميــم واختيــار أدوات جمــع البيانــات، والتحليــل املنهجــي للنتائــج 
النهائيــة. كمــا متــت االســتعانة ببعــض األدوات اإلحصائيــة يف عــرض النتائــج التــي 
 )Descriptive Statistics( الوصفــي  اإلحصــاء  كأســاليب  إليهــا  التوصــل  مت 

 .)Inferential Statistics( واإلحصــاء االســتداللي

الشكل )١(: 
إطار التخطيط االستراتيجي

مراجعة التوجه
االستراتيجي

االختيار 
االستراتيجي

تخطيط التنفيذ 
االستراتيجي

الرقابة 
االستراتيجية

التحليل 
االستراتيجي

الرؤية - الرسالة - القيم

األهداف االستراتيجية 

املشاريع التنفيذية

متطلبات تنفيذ اخلطة االستراتيجية

متابعة ورقابة اخلطة االستراتيجية

حتليل املوقف الراهن 

حتديد القضايا احلرجة

حتليل البيئة الداخلية

الفرص والتهديداتنقاط القوة ونقاط الضعف

حتليل البيئة اخلارجية 



٣. التحليل
االستراتيجي
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اســتند التحليــل االســتراتيجي إلــى أهــم الدراســات والتقاريــر املنجــزة املتمثلــة يف 
دراســة التوجهــات االســتراتيجية، واملقارنــة املرجعيــة، ودراســة التقاطعــات مــع 
ــا  ــني، فضــاًل عم ــني واخلارجي ــات املســتفيدين الداخلي ــل مرئي ــاق، وحتلي خطــة آف
ــورة  توصلــت إليــه تلــك الدراســات والتقاريــر مــن نتائــج وتوصيــات ســاهمت يف بل
املوقــف االســتراتيجي للجامعــة، وحتديــد القضايــا احلرجــة التــي شــكلت أساســاً 
مهمــاً ملراجعــة التوجــه االســتراتيجي وصياغــة األهــداف االســتراتيجية املســتقبلية 

ــة. واملشــاريع التنفيذي

الشكل )٢(: 
مراحل التحليل االستراتيجي

املسح البيئي االستراتيجي )الدراسات والتقارير( 

املرحلة 1: 
التحليل الرباعي 

SWOT

املرحلة ٢: 
حتديد القضايا 

عوامل التحليل الرباعي األساسية

عوامل التحليل الرباعي ذات األولوية

    TOWS مصفوفة

حتديد القضايا احلرجة



٣-١: مرتكزات التحليل االستراتيجي:

متثلــت أهــم الدراســات والتقاريــر التي ارتكز عليها التحليل االســتراتيجي 
فيمــا يلي:

٣-١-١: دراسة التوجهات االستراتيجية:
للتوجهــات  حتليليــة  دراســة  االســتراتيجية  اخلطــة  فريــق  أجــرى 
االســتراتيجية 20١6- علــى اخلطــة  تؤثــر  أن  االســتراتيجية احملتمــل 
العربيــة  للمملكــة  االســتراتيجية  بالتوجهــات  األمــر  ويتعلــق  2020م،  
ــات  ــر العنصــر البشــري، والتوجه ــي وتطوي ــم العال الســعودية نحــو التعلي
االســتراتيجية للتعليــم العالــي التــي حتكــم اجلامعــات احلكوميــة واخلاصة 
باململكــة، والتوجهــات االســتراتيجية للمنطقــة الشــرقية حيــث مقــر جامعة 
امللــك فيصــل، وكــذا التوجهــات االســتراتيجية للتميــز يف جامعــات العالــم.

٣-١-٢: دراسة املقارنة املرجعية:
قــام فريــق اخلطــة االســتراتيجية بإجــراء دراســة للمقارنــة املرجعيــة مــع 
جامعــات منهــا احملليــة واإلقليميــة والعامليــة املماثلــة جلامعــة امللــك فيصــل 
الداخليــة  البيئــة  واملــوارد ومميــزات  الهيكليــة  مــن حيــث اخلصائــص 
واخلارجيــة، وذات التجربــة يف الشــراكة املجتمعيــة، بحيــث تناولــت تلــك 

الدراســة ســبعة مجــاالت رئيســة مبينــة يف الشــكل اآلتــي:

االدارة
والسلطة

التعليم
والتعلم

اخلدمات 
والبنية 
التحتية

البحث 
العلمي

املـــــــــــوراد
البشرية الشراكة 

املجتمعية

املخرجات

مجاالت
املقارنة

املرجعية

الشكل )٣( :  مجـــاالت المقـــــارنة
الملــك  بيــن جامعــة  المرجعيــة 
فيصــل والجامعات محــل المقارنة
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٣-١-٣: حتليل مرئيات املستفيدين اخلارجيني والداخليني

فيمــا يخــص املســتفيدين اخلارجيــني مــن املجتمــع احمللــي احلكومــي واخلــاص 
ــى مرئياتهــم  ــاء األمــور واجلهــات املختلفــة، فقــد مت التعــرف عل واخلريجــني وأولي
دورهــا  وتفعيــل  للجامعــة،  املســتقبلية  االســتراتيجية  اخلطــة  حــول  وتطلعاتهــم 
خلدمــة املجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه، وكــذا مــوارد وإمكانــات املجتمــع وســبل اإلفــادة 
منهــا. وقــد مت اســتخدام جملــة مــن األدوات، منهــا مــا هــو كيفــي، وذلــك مــن خــالل 
املقابــالت وجلســات التركيــز والعصــف الذهنــي يف ورشــة العمــل مــن جهــة، ومنهــا 
مــا هــو كمــي، وذلــك مــن خــالل توزيــع )١٥0( اســتبانة علــى املشــاركني واملشــاركات 

الذيــن حضــروا هــذه الورشــة مبــا ميثــل 9٣% بالنظــر إلــى قائمــة املدعويــن.

الكليــات  ووكالء  اجلامعــة،  )قيــادات  الداخليــني  املســتفيدين  يخــص  وفيمــا 
والعمــادات، ووكيــالت ومشــرفات الكليــات، ورؤســاء األقســام العلميــة، ومنســقات 
التدريــس مــن الرجــال والنســاء، واإلداريــني  العلميــة، وأعضــاء هيئــة  األقســام 
واالداريــات، والطــالب والطالبــات(، فقــد مت حتليــل مرئياتهــم حــول مــدى إيجابيــة 
والبحــث  )التدريــس،  للجامعــة  الداخليــة  البيئــة  بعناصــر  املرتبطــة  املمارســات 
العلمــي، والشــراكة املجتمعيــة واملــوارد املاليــة، واملــوارد البشــرية، واملــوارد املاديــة، 
ــة  ــكل التنظيمــي والثقاف ــة، والهي ــادة واألمنــاط اإلداري ــة، والقي والنظــم التكنولوجي
ــق اخلطــة االســتراتيجية )9(  ــد فري ــة(. إذ عق ــة، ونظــم اجلــودة الداخلي التنظيمي
ــي  ــات املجتمــع الداخل ــف مكون ــون مختل ورش عمــل حضرهــا )٤02( مشــاركاً ميثل
باجلامعــة مــن قيــادات وأعضــاء هيئــة التدريــس وإداريــني وطــالب مــن الرجــال 
والنســاء، مــع إجــراء )١80( مقابلــة توزعــت علــى مختلــف الفئــات املســتهدفة، 
باإلضافــة إلــى توزيــع اســتبانة عبــر البريــد اإللكترونــي علــى منســوبي اجلامعــة، مت 

احلصــول علــى )٣8١( اســتجابة منهــا.



٣-٢: حتليل املوقف الراهن وحتديد القضايا احلرجة:

اســتناًدا إلــى نتائــج وتوصيــات التقاريــر املختلفــة واملنجــزة ضمــن إطــار التحليــل 
ومرئيــات  املرجعيــة،  واملقارنــة  االســتراتيجية،  )التوجهــات  االســتراتيجي 
املســتفيدين اخلارجيــني، ومرئيــات املســتفيدين الداخليــني( قــام فريــق اخلطــة 
االســتراتيجية بتحليــل للموقــف الراهــن )situational analysis( وتعريــف 
وحتديــد للقضايــا احلرجــة )critical issues(، والنظــر يف معاجلتهــا ضمــن 

عمليــة صياغــة أهــداف اخلطــة االســتراتيجية 20١6-2020م.

ضمــن هــذا اإلطــار مت حتديــد أهــم العناصــر األساســية يف التحليــل الرباعــي 
ممثلــة يف أهــم نقــاط القــوة والضعــف للجامعــة، وكــذا أهــم الفــرص والتحديــات 
يف بيئتهــا اخلارجيــة )امللحــق ١(، ومبــا أدى إلــى حتديــد العوامــل ذات األولويــة 
حســب التحليــل الرباعــي )SWOT(، مرتبــة حســب األهميــة )وفقــا ألعلــى 
تكــرار(: خمــس )٥( نقــاط قــوة، وســتة )6( نقــاط ضعــف، وخمســة )٥( فــرص، 

 .TOWS وخمســة )٥( تهديــدات، مبــا ســاعد علــى وضــع مصفوفــة

القضايــا  تحديــد  أهميــة  تكمــن 
الحرجــة فــي صياغة أهداف الخطة 
خــال  مــن  خاصــة  االســتراتيجية، 
التعــرف علــى أساســها المنطقــي 
وتحديــد النتائــج الســلبية التــي قــد 

تنجــم عــن عــدم معالجتهــا
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عوامل التحليل الرباعي 

التهديداتعناصر الضعف عناصر  القوة

وجود بنية حتتية 
قوية يف اجلامعة

وجود شراكات بني 
اجلامعة ومختلف 

شرائح املجتمع
تنوع املراكز البحثية 
العلمية يف اجلامعة

بناء تنظيمي واضح 
ومسؤليات محددة

تنوع البرامج 
األكادميية

ضعف التواصل مع 
أصحاب املصلحة

بعض البرامج ال تلبي 
احتياجات سوق العمل

ضعف نظام املوارد 
البشرية

ضعف التمويل 
للبحوث

االتفاقات غير املفعلة 
بني اجلامعة واملجتمع

ضعف النظام 
الرقابي يف اجلامعة

زيادة التمويل 
للبحوث

بناء وتعزيز ثقافة 
اجلودة عبر مؤسسات 

االعتماد الوطنية 
التبادل املعريف مع 
اجلامعات احمللية 

والعاملية

توسيع وتطوير برامج 
الدراسات العليا وفقا 
الحتياجات سوق العمل

إمكانات التعامل يف 
مجال البحث مع 
اجلامعات املرموقة

مركزية النظام 
املالي واإلداري

عدم كفاية التمويل 
من املنظمات 

اخلاصة

الطلبة املقبولون يف 
اجلامعة أقل قدرة 

على املنافسة

غياب الوعي املجتمعي 
بالشراكة املجتمعية

زيادة املنافسة من 
اجلامعات االخرى التي 

تقدم برامج مشابهة

الفرص

الشكل )4( :  
األولويــة حســب  العوامــل ذات 
التحليــل الرباعــي )SWOT( مرتبة 

حســب األهميــة



وفقــاً لذلــك، مت اســتخالص أهــم القضايــا احلرجــة باالســتناد إلــى تقاطعــات 
مصفوفــة )TOWS( التــي بينــت أن جامعــة امللــك فيصــل تواجــه )6( قضايا 
حرجــة بــرزت وفقــا لتطبيــق هــذه املصفوفــة، بحيــث يتطلــب األمــر عالجهــا 
ــا احلرجــة  ــك القضاي ــق تل ــة، وتتعل ــى خطــة اســتراتيجية فعال ــاد عل باالعتم

باألبعــاد التاليــة:

سياسة 
قبول 
الطالب

اإلدارة 
التنظيمية

التمويل 
البحثي

جودة 
البرامج 
األكادميية

الشراكة 
والتواصل

فعالية 
اجلامعة

القضايا
احلرجة 
للجامعة

الشكل )٥( :  أبعاد القضايا 
الحرجة لجامعة الملك فيصل
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وللوقــوف علــى أهميــة هــذه القضايــا احلرجــة يف صياغــة اخلطــة االســتراتيجية، كان البــد مــن معرفــة أساســها املنطقــي، 
والنتائــج الســلبية التــي ميكــن أن تنجــم عــن عــدم معاجلتهــا، ومــن ثــم تقــدمي التوصيــات التــي تشــكل أساســاً مهمــاً يف 

بنــاء األهــداف االســتراتيجية املســتقبلية للجامعــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مشــاريع أو مبــادرات. 

النتائج السلبية يف حالة عدم املعاجلةأبعاد القضايا احلرجة

الجدول )٢(: 
أهمية تحديد القضايا الحرجة

م

١

2

٣

٥

6

كيف تقوم اجلامعة باستقطاب الطالب املتميزين سياسة قبول الطالب
أكادميياً وحتافظ على املتفوقني منهم؟

سيؤثر التخرج بعد املدة املقررة يف التكلفة والكفاءة، 
وقدرة اجلامعة على االستقطاب.

إن جتاهل التميز اإلداري سيؤدي إلى انخفاض مستويات 
األداء واإلنتاجية، ويعيق عملية التطوير والتحسني.

غياب التمويل الكايف للبحوث سيؤثر على جناح اجلامعة 
على املدى البعيد.

إن عدم وجود نظام قوي جلمع البيانات سيعيق عملية 
املراقبة والرصد ويؤثر سلباً على حتقيق األهداف 

االستراتيجية.

تغييب العديد من الفرص املتاحة لزيادة التمويل 

ما املتطلبات الالزمة لبناء إدارة مؤسسية فّعالة وناجحة؟

كيف ميكن للجامعة زيادة التمويل البحثي وجودة النشر؟

كيف ميكن للجامعة بناء شراكات فعالة محلياً ودولياً؟

كيف ميكن للجامعة قياس وتقييم األداء وتكريس 
املسؤولية عن القرارات؟

اإلدارة التنظيمية

التمويل البحثي

الشراكة والتواصل

فعالية اجلامعة

الفشل يف معاجلة هذه املشكلة سيفقد اجلامعة قيمة ٤
درجاتها العلمية التي متنحها.

كيف ميكن للجامعة القيام بتعزيز وتقوية برامج 
الدراسات العليا وبرامج الدرجة اجلامعية األولى؟

جــــــــــــــــــــودة 
البرامج األكادميية



4. التوجه
االستراتيجي
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وفقــا لنتائــج التحليــل االســتراتيجي ومــا نتــج عنــه مــن تقييــم للموقــف 
الراهــن وحتديــد للقضايــا احلرجــة تبلــور التوجــه االســتراتيجي اجلديــد 
جلامعــة امللــك فيصــل يف خطتهــا 20١6-2020م، مــن خــالل صياغــة رؤيــة 
ورســالة وقيــم تعكــس طموحاتهــا، وتســاهم يف حتقيــق أهدافهــا املســتقبلية 
مبــا ميكنهــا مــن مواكبــة مجتمــع املعرفــة، وقــد جــاء هــذا التوجــه منســجماً 

ــا االســتراتيجي الســابق. ــر مــع توجهه ــى حــد كبي إل

4-١: خطوات صياغة الرؤية والرسالة والقيم:

اعتمــد فريــق اخلطــة االســتراتيجية يف صياغــة الرؤيــة والرســالة والقيــم 
علــى العديــد مــن املصــادر، كمــا متــت االســتفادة مــن خبــرات أعضــاء الفريــق 
واملستشــارين الداخليــني واخلارجيــني، وتوظيــف نتائــج التقاريــر املختلفــة 

اخلاصــة بالتحليــل االســتراتيجي. 

وقــد مــرت الصياغــة بثــالث مراحــل رئيســة تنوعــت فيهــا األدوات واألنشــطة 
واإلجــراءات حســب مقتضيــات كل مرحلــة، وتضمنــت تلــك املراحــل إجــراء 
ــى  ــرف عل ــك للتع ــة، وذل ــا األولي ــم يف صورته ــة والرســالة والقي ــم للرؤي تقيي
ــى االســتفادة  جوانــب القــوة والضعــف فيهــا، كمــا حــرص فريــق اخلطــة عل
مــن مرئيــات املجتمــع الداخلــي واخلارجــي التــي مت اســتخالصها مــن حتليــل 
نتائــج ورش العمــل واملقابــالت واالســتبانات. والشــكل املوالــي يبــني املراحــل 

التــي مــرت بهــا صياغــة الرؤيــة والرســالة والقيــم:

الصياغة األولية

تـعـــديل الصياغة

الصياغة النهائية

مــرت الصياغــة بثــاث مراحــل رئيســة 
تنوعــت فيهــا األدوات واألنشــطة 
كل  مقتضيــات  حســب  واإلجــراءات 

مرحلــة.

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة الشكل )٦( :  مراحل صياغة 
الرؤية والرسالة والقيم



4-٢: الرؤية والرسالة والقيم:

رؤيتنا:

التميز يف التعليم والبحث العلمي، والريادة يف الشراكة املجتمعية.

أكــدت رؤيــة اجلامعــة علــى التميــز يف التعليــم والبحــث العلمــي اللذيــن ميثــالن 
ركيــزة العمــل اجلامعــي، كمــا جــاءت الشــراكة املجتمعيــة كغايــة أساســية تســعى 

اجلامعــة لتحقيــق الريــادة فيهــا.

رسالتنا:

تقــدمي تعليــم متميــز وتعلــم مســتمر، ودعــم االبتــكار والبحــث العلمــي، وتعزيــز 
الشــراكة املجتمعيــة، وإعــداد الكفــاءات البشــرية، ضمــن بيئــة محفــزة مواكبــة 

للتقنيــة.

وتترجــم رســالة اجلامعــة رؤيتهــا، وتســاعد جميــع املســتفيدين ســواء كانــوا 
مــن داخــل اجلامعــة أو مــن خارجهــا علــى أن يكونــوا أكثــر فهمــاً للغايــة مــن 
وجودهــا والتعــرف علــى ســبل حتقيــق رؤيتهــا. إذ تتجــه الرســالة إلــى االهتمــام 
بالتميــز يف التعليــم وتقــدمي تعلــم مســتمر ورعايــة البحــوث العلميــة الرصينــة، 
كمــا حتــرص علــى االهتمــام باالبتــكار، وتهتــم بتكويــن وتأهيــل الكفــاءات التــي 

ــاء املجتمــع. تســاعد يف بن
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قيمنا:
تســتمد جامعــة امللــك فيصــل قيمهــا مــن الشــريعة اإلســالمية، وهــي قيــم تشــكل 
ثقافتهــا، وتوجــه قراراتهــا، وتؤطــر أنظمتهــا وخدماتهــا، وتضبــط الســلوك املتوقــع 

مــن منســوبيها أثنــاء تطبيــق وتقييــم خطتهــا االســتراتيجية.

ضمن هذا اإلطار تلتزم جامعة امللك فيصل بالقيم التالية:

االنتــماء 
تعزيــز مبــادئ املواطنــة، واإلخــالص لتحقيــق أهــداف اجلامعــة، ومــد جســور الثقــة 

مــع املجتمــع.
اجلــــودة 

إتقان العمل، وتطبيق معايير اجلودة يف مختلف أنشطة اجلامعة.
العمل املؤسسي

ترســيخ ثقافــة العمــل املؤسســي، ودعــم التخطيــط االســتراتيجي، وممارســة العمــل 
اجلماعــي، وتوفيــر منــاخ تنظيمــي مرتكــز علــى التعــاون والثقــة واالحتــرام املتبــادل.

الشــــفـافية
وضــوح األنظمــة واإلجــراءات، واإلفصــاح عــن املعلومــات، ودعــم متطلبــات املســاءلة 

والنزاهة.
العدالــــة 

تعزيــز املوضوعيــة والتجــرد، وحتقيــق تكافــؤ الفــرص، والتعامــل بإنصــاف مــع 
اجلميــع.

اإلبـداع 
ــة واملشــاريع املبتكــرة ذات  ــادرات التطويري تشــجيع التفكيــر اإلبداعــي، ودعــم املب

الصلــة بقضايــا املجتمــع.
التعلم املستـمر

إتاحــة فــرص التعلــم املســتمر وتنويعهــا إلثــراء حيــاة الفــرد واملجتمــع مبــا يحقــق 
التطويــر مــدى احليــاة.

معاييــر  عــن  لتعبــر  القيــم  جــاءت 
عليهــا  تتفــق  وثقافيــة  أخاقيــة 
الجامعــة، ويلتــزم بهــا منســوبوها.



٥. األهداف 
االستراتيجية
والمشاريع 
التنفيذية
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٥-١: األهداف االستراتيجية ٢0١٦-٢0٢0م:

اخلطــة  تتضمــن  املنشــودة،  ورســالتها  رؤيتهــا  حتقيــق  ســبيل  يف 
اســتراتيجية  أهــداف  امللــك فيصــل ســبعة  االســتراتيجية جلامعــة 
تســعى لتحقيهــا بحلــول عــام 2020، وتتمثــل هــذه األهــداف فيمــا يلــي: 

التميز يف التعليم والتعلم  .١
إجراء األبحاث العلمية ذات الصلة بقضايا املجتمع  .2

التطوير املستمر للموارد البشرية  .٣
توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية  .٤

إتاحة فرص التعلم املستمر  .٥
حتقيق اإلدارة الفاعلة  .6

تعزيز الشراكة املجتمعية احملققة لإلثراء املتبادل  .٧

جــاءت األهــداف االســتراتيجية لهــذه 
عليــم 

َّ
الت ــة  نوعيَّ لتحســين  الخطــة 

بــات ســوق 
َّ
العالــي الموائــم لمتطل

العمـــــــل وفـــــق معــــــــــايير الجـــــــودة 
األكاديمــي. واالعتمــاد 

جــاءت صياغــة األهــداف االســتراتيجية والفرعية واملشــاريع التنفيذية 
املســتقبلية جلامعــة امللــك فيصــل للفتــرة 20١6-2020م، منســجمة مــع 
توجههــا االســتراتيجي ممثــاًل يف رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا اجلديــدة، 
وباالرتــكاز علــى نتائــج التحليــل االســتراتيجي، ومــا متخــض عنــه مــن 
حتليــل للموقــف الراهــن، وحتديــد للقضايــا احلرجــة والتوصيــات 

املتصلــة بهــا.



٥-٢: األهداف الفرعية:

انبثــق مــن األهــداف االســتراتيجية )٣2( هدفــاً فرعيــاً يقــود حتقيقهــا إلــى 
بلــوغ األهــداف االســتراتيجية املنشــودة للجامعــة يف خطتهــا 20١6-2020م، 
وتتضــح اجلهــات املســؤولة عــن تنفيذهــا يف اخلطــة التشــغيلية للجامعــة ، 
واجلــزء التالــي يعــرض تلــك األهــداف الفرعيــة وفــق ارتباطهــا باألهــداف 

االســتراتيجية:  

١-١   تطوير برامج تعليمية تؤهل اخلريجني لسوق العمل.
حتقيق االعتماد األكادميي لبرامج اجلامعة وطنياً أو دولياً.  2-١

زيادة برامج الدراسات العليا املقدمة يف اجلامعة.  ١-٣
تقدمي تعليم متمركز حول الطالب.  ١-٤

تنويع جوائز التميز لدى أعضاء هيئة التدريس.   ١-٥
استقطاب طلبة متميزين يف مختلف برامج اجلامعة.  6-١

تقدمي خدمات طالبية مساندة لدعم عمليتي التعليم والّتعلم.  ١-٧

2-١    توفير املوارد الداعمة للبحث العلمي.
2-2    توجيه البحوث العلمية نحو قضايا املجتمع.

2-٣    حتقيق البحث العلمي ملعايير االعتماد األكادميي.
2-٤    إثراء اإلنتاج العلمي املتميز.

2-٥     توسيع مجاالت التعاون والشراكات البحثية على الصعيد احمللي والعاملي.
2-6    تطوير أداء املراكز البحثية باجلامعة.

الهدف االستراتيجي )١(: 
التميز في التعليم والتعلم

الهدف االستراتيجي )٢(: 
إجراء األبحاث العلمية ذات الصلة 

بقضايا المجتمع
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٣-١    تطوير نظام االستقطاب للموارد البشرية.
٣-2    تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

٣-٣    زيادة فعالية نظام تقييم أداء املوارد البشرية.
٣-٤    تطوير نظام حتفيز أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

٤-١    تطوير مرافق املدينة اجلامعية وصيانتها.
٤-2    دعم البنية التحتية لتقنية املعلومات. 

٤-٣    توفير منظومة إلكترونية فعالة يف اجلوانب التعليمية والبحثية واإلدارية.

٥-١    تطوير عملية التعلم املستمر.
٥-2    تنويع البرامج املقدمة من خالل التعلم اإللكتروني لتلبية احتياجات املجتمع.

٥-٣    حتقيق االعتماد األكادميي لبرامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُعد.

6-١    إعداد قيادات فاعلة.
6-2    تطوير النظام اإلداري.

6-٣    تطوير الهيكل التنظيمي. 
6-٤    تطوير النظام املالي.

6-٥    تنويع مصادر التمويل.
6-6    تطوير أنظمة ضمان اجلودة والتخطيط االستراتيجي.

٧-١    تطوير برامج الشراكة املجتمعية. 
٧-2    متكني منسوبي اجلامعة من املشاركة يف برامج الشراكة املجتمعية.

٧-٣    تسويق برامج الشراكة املجتمعية. 

الهدف االستراتيجي )٣(: 
التطوير المستمر للموارد البشرية

الهدف االستراتيجي )4(: 
ــزة 

ّ
توفيــر بيئــة جامعيــة محف

للتقنيــة مواكبــة 

الهدف االستراتيجي )٥(: 
إتاحة فرص التعلم المستمر

الهدف االستراتيجي )٦(: 
تحقيق اإلدارة الفاعلة

الهدف االستراتيجي )٧(: 
تعزيز الشراكة المجتمعية 

المحققة لإلثراء المتبادل



٥-٣: املشاريع التنفيذية

اتســاقاً مــع مــا مت حتديــده مــن أهــداف اســتراتيجية وأهــداف فرعيــة للجامعــة 
لتحقيــق  تنفيذيــاً  مشــروعاً   )١٣0( حتديــد  مت  20١6-2020م،  خطتهــا  يف 
ــدرج حتــت  ــي تن ــة الت ــك املشــاريع التنفيذي ــل تل األهــداف االســتراتيجية، وتتمث

األهــداف االســتراتيجية الرئيســة والفرعيــة للجامعــة فيمــا يلــي:

الهدف ١-١: 

تطوير برامج تعليمية تؤهل اخلريجني لسوق العمل:
١-١-١ دراسة مسحية الحتياجات سوق العمل.

١-١-2  مقارنة مرجعية يف مجال الــبرامج واخلطط الدراسية على مستوى 
           اجلامعة والكليات واألقسام العلمية. 

١-١-٣ إعادة هيكلية اخلطط الدراسية يف ضوء احتياجات سوق العمل.
١-١-٤ تطوير نظام تقومي نواجت التعلم لكافة البرامج التعليمية.

١-١-٥ تطوير آليات فاعلة لقياس جودة التدريس.
١-١-6 تقومي برنامج السنة التحضيرية.

الهدف ١-٢: 

ا أو دولّيًا: حتقيق االعتماد األكادميي لبرامج اجلامعة وطنّيً
١-2-١    احلصول على االعتماد املؤسسي من قبل الهيئة الوطنية للتقومي 

             واالعتماد األكادميي.

١-2-2    حصول برامج اجلامعة على االعتماد البرامجي وطنّيًا أو دولّياً.

١-2-٣    عقد اتفاقيات تعاون وبرامج توءمة أكادميية.

١-2-٤    توفير الدعم الالزم للبرامج األكــــادميية بُغية احلصول عـــــــلى 

            االعتماد البرامجي.

الهدف االستراتيجي )١(: 
التميز في التعليم والتعلم
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الهدف ١-٣: 

زيادة برامج الدراسات العليا املقدمة يف اجلامعة:
١-٣-١    تطوير نظام إدارة برامج الدراسات العليا. 

١-٣-2   تطوير برامج الدراسات العليا.
١-٣-٣   التوسع يف برامج الدراسات العليا.

١-٣-٤   تطوير نظام تأهيل امللتحقني ببرامج الدراسات العليا.
١-٣-٥   تطوير نظام إدارة املبتعثني.

الهدف ١-4: 

تقدمي تعليم متمركز حول الطالب:
١-٤-١   حتسني األداء األكادميي للطالب.

١-٤-2   برنامج متقدم يف طرق التدريس اجلامعي.
١-٤-٣   تنويع مصادر التعلم يف اجلامعة. 
١-٤-٤   تطوير أساليب التقومي اجلامعي. 

١-٤-٥   تنمية ثقافة املشاركة الطالبية )الطالب املشارك(. 
١-٤-6   تنمية املهارات احلياتية للطالب.

١-٤-٧  إثراء األنشطة الال صفية.



الهدف ١-٥: 

تنويع جوائز التميز لدى أعضاء هيئة التدريس: 
١-٥-١  جوائز متيز ألعضاء هيئة التدريس يف مجال التدريس اجلامعي، 

           والبحث العلمي، والشراكة املجتمعية.

الهدف ١-٦: 

استقطاب طلبة متميزين يف مختلف برامج اجلامعة:
١-6-١    جذب الطلبة املتميزين يف مختلف برامج اجلامعة.

١-6-2    حتفيز الطالب املبدعني واملتميزين. 
١-6-٣    تطوير نظام القبول والتسجيل.    

١-6-٤     توفير فرص قبول للطلبة املتميزين من جنسيات أخرى يف برامج اجلامعة.

الهدف ١-٧: 

تقدمي خدمات طالبية مساندة لدعم عمليتي التعليم والّتعلم:
١-٧-١   تطوير خدمات اإلرشاد األكادميي والنفسي واملهني. 

١-٧-2   تطوير خدمات النقل.
١-٧-٣   حتسني اخلدمات الطبية. 

١-٧-٤   تعزيز التواصل مع اخلريجني.
١-٧-٥  تطوير املرافق الترويحية. 

١-٧-6  تطوير مكتبات اجلامعة.
١-٧-٧  تطوير اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة.
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الهدف ٢-١: 

توفير املوارد الداعمة للبحث العلمي:

2-١-١  تنويع مصادر متويل البحث العلمي.
2-١-2  تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي. 

2-١-٣  استقطاب الكفاءات البحثية املتميزة واستبقاؤها. 
2-١-٤  استقطاب الكراسي البحثية.

2-١-٥  مشروع وادي األحساء للتقنية.

الهدف ٢-٢: 

توجيه البحوث العلمية نحو قضايا املجتمع:
2-2-١  حتديد احتياجات املجتمع من البحوث التطبيقية.

2-2-2  حتفيز الباحثني إلجراء البحوث املتصلة بقضايا املجتمع.
2-2-٣  توظيف مخرجات البحث العلمي خلدمة أفراد املجتمع ومؤسساته.

الهدف ٢-٣: 

حتقيق البحث العلمي ملعايير االعتماد األكادميي:
2-٣-١    تطبيق معايير اجلودة واالعتماد األكادميي يف البحث العلمي. 

2-٣-2    تقومي جودة مخرجات البحث العلمي وفقاً ملعـــــvايير اجلـــــودة 
             واالعتماد األكادميي.

الهدف االستراتيجي )٢(: 
إجراء األبحاث العلمية ذات الصلة 

بقضايا المجتمع
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الهدف ٢-4: 

إثراء اإلنتاج العلمي املتميز:

2-٤-١  تنظيم الفعاليات العلمية )مؤمترات، وورش عمل، وندوات علمية( 
           على مستوى اجلامعة والكليات واألقسام العلمية. 

2-٤-2   دعم عملية النشر يف املجالت العلمية عالية التصنيف.
2-٤-٣   دعم عملية الترجمة والتأليف والنشر.

2-٤-٤   تطوير آلية اختيار ومتابعة األبحاث العلمية املدعومة.
2-٤-٥   تعزيز القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والطالب.

2-٤-6   تطوير البحث العلمي ملسايرة التوجهات العاملية. 

الهدف ٢-٥: 

توسيع مجاالت التعاون والشراكات البحثية على الصعيد احمللي والعاملي:
2-٥-١   عقد اتفاقيات تعاون وشراكات بحثية. 

2-٥-2   تقدمي دراسات واستشارات بحثية.
2-٥-٣   تعزيز مكانة اجلامعة يف الهيئات العلمية. 

الهدف ٢-٦:

 تطوير أداء املراكز البحثية باجلامعة:
2-6-١   عقد مقارنة مرجعية مع مراكز بحثية رائدة. 

2-6-2   حتسني مستمر ألداء املراكز البحثية. 
2-6-٣   استحداث مركز لريادة األعمال.
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الهدف ٣-١: 

تطوير نظام االستقطاب للموارد البشرية: 
٣-١-١  تخطيط االحتياجات من املوارد البشرية.  

٣-١-2  تطوير نظام االستقطاب والتعاقد. 
٣-١-٣  تطوير نظام معلومات املوارد البشرية.

٣-١-٤  استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، وأساتذة زائرين ذوي كفاءة عالية.

الهدف ٣-٢: 

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني:
٣-2-١  تقدير االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير املوارد البشرية. 

٣-2-2  تعزيز أدوات متكني العاملني.
٣-2-٣  التقومي املستمر للبرامج التدريبية والتأهيلية. 

٣-2-٤  تطوير املسار الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني.
٣-2-٥  دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف املؤمترات واحللقات   

           العلمية داخلًياً وخارجًياً.

الهدف ٣-٣:

زيادة فعالية نظام تقييم أداء املوارد البشرية:
٣-٣-١  مقارنة مرجعية ألنظمة تقييم األداء.

٣-٣-2  تطوير نظام تقييم األداء وفقاً ملعايير اجلودة.
٣-٣-٣  ربط نتائج تقييم األداء بأنظمة االستقطاب والتطوير والتحفيز.

الهدف االستراتيجي )٣(: 
التطوير المستمر للموارد البشرية
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الهدف ٣-4: 

تطوير نظام حتفيز أعضاء هيئة التدريس واملوظفني:
٣-٤-١   مقارنة مرجعية للحوافز املادية املقدمة ألعضاء هيئة 

            التدريس واملوظفني.
٣-٤-2   بناء نظام لتشجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني على 

            التميز واإلبداع.
٣-٤-٣    نظام فاعل الستبقاء أعضاء هيئة التدريس املتميزين.

٣-٤-٤    تعزيز مستوى الرضا الوظيفي ملنسوبي اجلامعة. 
٣-٤-٥    مراجعة نظم ترقية أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.
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الهدف 4-١: 

تطوير مرافق املدينة اجلامعية وصيانتها:
٤-١-١  استكمال بناء مشاريع ومرافق املدينة اجلامعية.

٤-١-2  نظام صيانة فاعل ملرافق اجلامعة.
٤-١-٣  رفع كفاءة خدمات األمن ووسائل السالمة.

٤-١-٤  تقييم مشاريع البنية التحتية. 

الهدف 4-٢: 

دعم البنية التحتية لتقنية املعلومات: 
٤-2-١  التحديث املستمر للتجهيزات والشبكات الالزمة لألنظمة 

           املعلوماتية واخلدمات اإللكترونية.
٤-2-2  صيانة التجهيزات التقنية وزيادة فاعلية الدعم الفني.

الهدف 4-٣: 

توفير منظومة إلكترونية فعالة يف اجلوانب التعليمية والبحثية واإلدارية:
٤-٣-١  مقارنة مرجعية يف مجال األنظمة املعلوماتية واخلدمات اإللكترونية. 

٤-٣-2  تطوير األنظمة املعلوماتية واخلدمات اإللكترونية الداعمة للتعليم والتعلم.
٤-٣-٣  تطوير األنظمة املعلوماتية واخلدمات اإللكترونية اخلاصة بالبحث العلمي. 

٤-٣-٤  تطوير نظام إلكتروني متكامل للمعامالت اإلدارية على جميع املستويات. 
٤-٣-٥  تطوير أنظمة االتصاالت اإللكترونية. 

٤-٣-6  بناء نظام معلوماتي ملتابعة اخلطط االستراتيجية وقياس مؤشرات األداء.
٤-٣-٧   الربط والتكامل بني جميع األنظمة اإللكترونية. 

٤-٣-8   خطة تدريبية يف مجال اإلرشاد التقني ملنسوبي اجلامعة.
٤-٣-9   تطوير موقع اجلامعة على الشبكة العاملية باللغتني العربية واإلجنليزية.

٤-٣-١0 تقومي فعالية األنظمة املعلوماتية واخلدمات اإللكترونية. 

الهدف االستراتيجي )4(: 
ــزة 

ّ
توفيــر بيئــة جامعيــة محف

للتقنيــة مواكبــة 
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الهدف ٥-١: 

تطوير عملية التعلم املستمر: 
٥-١-١  إنشاء مركز للتعلم املستمر.

٥-١-2  حتديد أولويات التعلم املستمر.
٥-١-٣  تنويع املجاالت والبرامج املقدمة من خالل التعلم املستمر.

٥-١-٤  توفير املوارد الالزمة إلدارة التعلم املستمر.
٥-١-٥  حتفيز عملية التعلم املستمر. 

٥-١-6  توفير فرص تعلم مرن ومفتوح للكبار. 
٥-١-٧  إعداد برامج التطوير املهني للمستفيدين الداخليني واخلارجيني. 

الهدف ٥-٢: 

تنويع البرامج املقدمة من خالل التعلم اإللكتروني لتلبية احتياجات املجتمع:
٥-2-١  دراسة مسحية الحتياجات املجتمع من التخصصات املقدمة عبر 

          التعلم اإللكتروني.
٥-2-2   التوسع يف برامج التعلم اإللكتروني امللبية الحتياجات املجتمع. 

٥-2-٣   تقييم البرامج املقدمة من خالل التعلم اإللكتروني. 

الهدف ٥-٣: 

حتقيق االعتماد األكادميي لبرامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد:
٥-٣-١   تطوير برامج التعلم اإللكتروني. 

٥-٣-2   عقد اتفاقيات تعاون أكادميي يف مجال التعلم اإللكتروني. 
٥-٣-٣   احلصول على االعتماد األكادميي لبرامج التعلم اإللكتروني وطنّيًا أو دولّياً.

الهدف االستراتيجي )٥(: 
إتاحة فرص التعلم المستمر
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الهدف ٦-١:

 إعداد قيادات فاعلة: 

6-١-١ تنمية املهارات القيادية ملنسوبي اجلامعة.

6-١-2 دعم التميز لدى قيادات اجلامعة. 

6-١-٣ اختيار القيادات املستقبلية وإعدادها. 

6-١-٤ متكني القيادات النسائية يف اجلامعة.

  الهدف ٦-٢: 

تطوير النظام اإلداري: 

6-2-١ تطوير األنظمة اإلدارية وفقاً ألسس احلوكمة.

6-2-2 التوظيف األمثل ملوارد اجلامعة.

6-2-٣ رفع كفاءة إجناز املعامالت اإلدارية واملالية.

6-2-٤ تطوير النظام الرقابي.

الهدف ٦-٣: 

تطوير الهيكل التنظيمي: 

6-٣-١    إعادة هيكلة إدارات اجلامعة ووحداتها. 

الهدف االستراتيجي )٦(: 
تحقيق اإلدارة الفاعلة
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الهدف ٦-4: 

تطوير النظام املالي:

6-٤-١ رفع كفاءة األنظمة املالية. 

6-٤-2 تفعيل نظام أوقاف اجلامعة.

الهدف ٦-٥: 

تنويع مصادر التمويل:

6-٥-١ توفير املوارد املالية الكافية.

6-٥-2 إيجاد مصادر جديدة للتمويل.

6-٥-٣ تنمية املوارد املالية.

الهدف ٦-٦: 

تطوير أنظمة ضمان اجلودة والتخطيط االستراتيجي:

6-6-١  إعداد خطط استراتيجية/ تشغيلية جلميع وحدات اجلامعة 

           منبثقة من اخلطة االستراتيجية للجامعة. 

6-6-2   تطوير آليات فاعلة لضمان اجلودة.

6-6-٣   ترسيخ ثقافة التخطيط االستراتيجي. 

6-6-٤   تأهيل وحدات اجلامعة اإلدارية واملالية وفقاً ملعايير اجلودة. 
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الهدف االستراتيجي )٧(: 
تعزيز الشراكة المجتمعية 

المحققة لإلثراء المتبادل

الهدف ٧-١: 

تطوير برامج الشراكة املجتمعية: 

٧-١-١  تنويع مجاالت الشراكة املجتمعية وحتديد أولوياتها.

٧-١-2  تطوير برامج الشراكة املجتمعية وفقاً ملعايير اجلودة.

٧-١-٣  مساهمة برامج الشراكة املجتمعية يف بناء مجتمع املعرفة.

٧-١-٤  تعزيز برامج املسؤولية االجتماعية الداعمة للتنمية احمللية.

٧-١-٥  تقومي مبادرات الشراكة املجتمعية ومتابعتها.
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الهدف ٧-٢: 

متكني منسوبي اجلامعة من املشاركة يف برامج الشراكة املجتمعية:
٧-2-١   تعزيز مساهمة منسوبي اجلامعة يف إعداد وتنفيذ برامج الشراكة املجتمعية. 

٧-2-2  دعم البرامج الفاعلة يف مجال الشراكة املجتمعية.
٧-2-٣   تنمية قدرات منسوبي اجلامعة يف مجاالت الشراكة املجتمعية.

الهدف ٧-٣:

 تسويق برامج الشراكة املجتمعية: 
٧-٣-١   إثراء آليات التواصل مع مؤسسات املجتمع. 

٧-٣-2   نشر ثقافة الشراكة املجتمعية لدى أصحاب املصلحة.
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٥-4: التقاطعات بني املشاريع التنفيذية واألهداف االستراتيجية

بالرغــم مــن أن املشــاريع الــواردة حتــت كل هــدف اســتراتيجي تصــب بشــكل 
مباشــر جتــاه بلــوغ ذلــك الهــدف، إال أن هــذه املشــاريع قــد تســهم وبشــكل غيــر 
مباشــر يف حتقيــق أكثــر مــن هــدف اســتراتيجي، مــع اختــالف نســبة مســاهمة 
تلــك املشــاريع يف بلــوغ تلــك األهــداف. وامللحــق رقــم )٣( يبــنّي مــدى مســاهمة 
ــوغ األهــداف االســتراتيجية املنشــودة للجامعــة يف خطتهــا  ــك املشــاريع يف بل تل

20١6-2020م.



٦. متطلبات تنفيذ
الخطة االستراتيجية
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يســتلزم تنفيــذ ومتابعــة وتقــومي اخلطــة االســتراتيجية 20١6-2020م جلامعــة امللــك 
فيصــل بكفــاءة وفاعليــة، اتخــاذ جملــة إجــراءات تتضمــن مــا يلــي:

١- تشكيل جلنة عليا تشرف على تنفيذ اخلطة االستراتيجية

تشــكيل جلنــة عليــا برئاســة معالــي مديــر اجلامعــة تشــرف علــى متابعــة تنفيــذ 
اخلطــة وتقييمهــا، واتخــاذ القــرارات الالزمــة ملعاجلــة املشــكالت التــي تبــرز أثنــاء 

ــذ. ــة التنفي مرحل

٢- دعم إدارة التخطيط االستراتيجي 

ــا وبشــكل  ــط تنظيمي ــي أن ترتب ــي ينبغ ــط االســتراتيجي - والت ــوم إدارة التخطي تق
مباشــر مبعالــي مديــر اجلامعــة-  بالتنســيق مــع مختلــف وحــدات اجلامعــة مبتابعــة 
ــا  ــب دعمه ــا، ممــا يتطل ــذ اخلطــة االســتراتيجية واخلطــة التشــغيلية وتقوميه تنفي

باملــوارد الالزمــة بالشــكل الــذي ميكنهــا مــن القيــام باملهــام املوكلــة إليهــا.

٣- دعم جلان التخطيط االستراتيجي بوحدات اجلامعة

قيــام مختلــف وحــدات اجلامعــة )كليــة - عمــادة - مركــز - إدارة( بتفعيــل جلــان 
التخطيــط االســتراتيجي وتقــدمي الدعــم الــالزم إلجنــاز مهامهــا.

4- إعداد اخلطة التشغيلية للجامعة

ــع  ــة، م ــق جــداول زمني إعــداد خطــة تشــغيلية ذات إجــراءات وأنشــطة محــددة وف
حتديــد اإلدارات املســؤولة مباشــرة عــن تنفيــذ املشــاريع اســتنادا إلــى مؤشــرات أداء 

مناســبة.

٥- إعداد وحدات اجلامعة خلططها االستراتيجية والتشغيلية

قيــام مختلــف وحــدات اجلامعــة )كليــة - عمــادة - مركــز - إدارة( بإعــداد خططهــا 
االســتراتيجية والتشــغيلية التــي يجــب أن تتوافــق يف أهدافهــا ومشــاريعها مع اخلطة 

االســتراتيجية للجامعة.

٦- توفير املوارد املالية الالزمة لتنفيذ اخلطة االستراتيجية

توفير املوارد املالية وإعداد امليزانيات الالزمة لتنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية.

تنفيــذ  فــي  النجــاح  تحقيــق  أن 
الخطــة االســتراتيجية يســتلزم دعــم 
والبرامــج  المبــادرات  مــن  العديــد 

النوعيــة.



٧- بناء نظام معلوماتي ملتابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية

بيانــات عــن مؤشــرات األداء علــى مســتوى  يوفــر  بنــاء نظــام معلوماتــي 
املختلفــة. ووحداتهــا  اجلامعــة 

8- إعداد برنامج إلدارة املخاطر

بنــاء نظــام إلدارة املخاطــر والتنبــؤ بهــا والتعامــل معهــا مبــا يضمــن جنــاح اخلطــة 
االســتراتيجية.

9- إعادة الهيكل التنظيمي

اخلطــة  أهــداف  حتقيــق  علــى  يســاعد  مبــا  للجامعــة  التنظيمــي  الهيــكل  تطويــر 
تيجية. االســترا

١0- برنامج إلدارة التغيير

إعــداد وتنفيــذ برنامــج إلدارة التغييــر يضمــن املشــاركة الفاعلــة ملنســوبي 
اجلامعــة يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية.

لضمــان نجــاح الخطــة االســتراتيجية 
حرصــت الجامعــة علــى بنــاء نظــام 

المخاطــر. إلدارة 
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الشكل )٧(: متطلبات تنفيذ 
الخطة االستراتيجية

تشكيل 
جلنة عليا

إعداد برنامج 
إدارة التغيير

إعداد الهيكل 
التنظـــــيمي

إعداد برنامج 
إدارة املخاطر

بناء نظام 
معلومـــاتي

توفير املوراد
املاليــة

إعداد 
اخلطط 

االستراتيجية 
والتشغيلية 

للوحدات

إعداد اخلطط 
التشغيلية 

للجامعة

دعم جلـــــان 
التخــــــــطيط 
االستراتيجي

دعم إدارة 
التخــــــــطيط 
االستراتيجي

متطلبات  تنفيذ 
اخلطة االستراتيجية



 
٧. المالحق
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امللحق )١(: املصطلحات

١- االبتكار: إنتاج األفكار اجلديدة الهادفة وتطويرها.

2- اإلدارة الفاعلة: إدارة موارد اجلامعة وتطويرها مبا يحقق األهداف االستراتيجية.

٣- البيئة احملفزة: كافة املقومات التي تشجع منسوبي اجلامعة على تطوير أدائهم.

٤- التغيير: التحول من الوضع الراهن إلى وضع مستقبلي أفضل.

٥- التميــز يف التعليــم والبحــث العلمــي: التفــرد والتفــوق يف مجــال التعليــم والبحــث العلمــي مبــا يضيــف قيمــة 
للجامعــة واملجتمع.

6- احلوكمــة: النظــام الــذي يتــم مــن خاللــه توجيــه أعمــال اجلامعــة ومراقبتهــا مبــا يحقــق الشــفافية والعدالــة 
واملســاءلة. 

٧- خدمة املجتمع: عالقة ذات اجتاه واحد، تقدم عبرها اجلامعة اخلدمة ألصحاب املصلحة.

8- الريــادة يف الشــراكة املجتمعيــة: الســبق يف إيجــاد حلــول مبتكــرة إلدارة العالقــة بــني اجلامعــة واملجتمــع 
مبــا يحقــق أهــداف الطرفــني.

9- الشراكة املجتمعية: العالقات ثنائية االجتاه بني اجلامعة واملجتمع، احملققة لإلثراء املتبادل.

١0- القضايــا احلرجــة: التحديــات األساســية التــي تؤثــر علــى مصالــح اجلامعــة، ورســالتها، وعملياتهــا، 
بهــا. املرتبطــني  املصلحــة  وأصحــاب  ومخرجاتهــا، 

١١- الكفــاءات البشــرية: األفــراد الذيــن اكتســبوا املعــارف واملهــارات والقــدرات التــي تؤهلهــم ملمارســة وظائفهــم 
بجــدارة وإتقان.

١2- املجتمع: مجموعات بشرية على املستوى احمللي أو الوطني أو الدولي أو جميعهم.

١٣- املشــروع التنفيــذي: مجموعــة مــن األنشــطة املترابطــة التــي تســتخدم املــوارد املتاحــة لتحقيــق اجنــازات 
معينــة ضمــن وقــت محــدد، مبــا يســاهم يف بلــوغ األهــداف االســتراتيجية.

١٤- املوارد البشرية: منسوبو اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

١٥- موارد اجلامعة: مختلف املوارد املالية، والبشرية، واملادية، والتنظيمية، والتكنولوجية.



امللحق )٢(: عوامل التحليل الرباعي ) SWOT( األساسية

تنوع البرامج األكادميية.. ١
بعض البرامج املتميزة يتم تقدميها بالتعاون مع جامعات دولية.. 2
ريادة اجلامعة يف التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد.. ٣
التنوع يف مراكز البحوث العلمية.. ٤
جودة النشر العلمي والبحوث التطبيقية يف بعض الكليات.. ٥
دعم اجلامعة للباحثني من خالل تسويق مشاريعهم البحثية.. 6
وجود إدارة متخصصة بالشراكة املجتمعية.. ٧
وجود شراكة مجتمعية بني اجلامعة ومختلف أطراف املجتمع.. 8
التنوع يف الشراكة املجتمعية داخل اجلامعة فيما يخص البرامج . 9

التدريبية والوعي.
وجود حافز قوي للقيادات.. ١0
وجود بنية تنظيمية واضحة مع مسؤولية محددة.. ١١
وضوح قيم اجلامعة األساسية بالنسبة ألصحاب املصالح.. ١2
وجود برامج تدريبية جيدة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني.. ١٣
وجود بنية حتتية قوية يف اجلامعة.. ١٤
كفاية مصادر التمويل للجامعة.. ١٥
خدمات دعم لوجستية جيدة يف اجلامعة.. ١6

نقاط القوة
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بعض البرامج األكادميية ال تلبي حاجات سوق العمل.. ١
بعض برامج الدراسات العليا غير كافية.. 2
ضعف معايير التقييم يف بعض الكليات.. ٣
ضعف ربط الدراسة البحثية بقضايا الشراكة املجتمعية.. ٤
ضعف النشر العلمي يف مجالت عاملية.. ٥
ضعف التمويل البحثي بشكل عام.. 6
عدم وضوح معنى الشراكة املجتمعية داخل اجلامعة.. ٧
عدم تفعيل االتفاقيات بني اجلامعة واملجتمع يف ظل الشراكة املجتمعية.. 8
معظم برامج الشراكة املجتمعية هي عبارة عن برامج خدماتية.. 9

عدم وضوح الواجبات واملسؤوليات يف بعض وحدات اجلامعة.. ١0
ضعف االتصال بني الوحدات االدارية يف اجلامعة.. ١١
ضعف النظام الرقابي يف اجلامعة.. ١2
ضعف نظام املوارد البشرية.. ١٣
ضعف نظام التوظيف.. ١٤
ضعف خدمات الدعم الفني التي تقدمها بعض وحدات اجلامعة.. ١٥
وجود صعوبات مالية يف توظيف أفراد مؤهلني.. ١6

االفتقار إلى نظام الربط التكنولوجي يف اجلامعة.. ١٧

نقاط الضعف



بناء ثقافة اجلودة من خالل مؤسسات اعتماد أكادميية عاملية ووطنية.. ١

توفر فرص التبادل املعريف مع جامعات وطنية وعاملية بارزة يف البيئة.. 2

إمكانية توسيع وحتسني برامج الدراسات العليا تلبية الحتياجات سوق . ٣
العمل.

زيادة التمويل البحثي لألبحاث، تقدمي الدعم للبحوث واحلوافز . ٤
للبحوث متعددة التخصصات.

إمكانات التعاون يف مجال البحوث العلمية مع اجلامعات املرموقة . ٥
ملعاجلة مشاكل املجتمع.

توفر فرص دعم البحث العلمي والتطوير من منظمات حكومية متعددة . 6
ومن منظمات القطاع اخلاص والعديد من اجلهات املانحة. 

وجود اجلامعة يف منطقة صناعية نامية تعاني من احلاجات امللحة . ٧
يف املجاالت النفطية والبيئية والصحية واملائية مما يساهم يف توفير 

الفرص للطلبة والهيئة التدريسية يف العديد من مجاالت العمل والبحث 
العلمي والتدريب وتقدمي الدراسات االستشارية للتطوير. 

إمكانية االستفادة من الكراسي العلمية لدى منظمات األعمال.. 8

الدعم احلكومي للجامعة.. 9

االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي للمملكة مما . ١0
جعلها منطقة إقليمية جاذبة لالستثمار. 

توافر اإلرادة السياسية العليا يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة يف . ١١
مختلف القطاعات. 

السمعة الطيبة التي حتظى بها مؤسسات التعليم العالي والبحث . ١2
العلمي على مختلف األصعدة يف اململكة. 

الفرص
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بشكل عام، الطالب الذين يدخلون جامعة امللك فيصل أقل قدرة على . ١
املنافسة.

التنافسية املتزايدة من جامعات أخرى والتي تطرح نفس البرامج . 2
األكادميية.

انعدام الدعم يف البيئة اخلارجية املشجع على االبتكار لدى الطالب.. ٣

عدم كفاية التمويل البحثي من اجلهات اخلاصة.. ٤

ضعف الوعي املجتمعي بثقافة الشراكة املجتمعية.. ٥

ضعف مبادرات القطاعني اخلاص واحلكومي يف دعم الشراكة.. 6

البيروقراطية اإلدارية وطول اإلجراءات التنفيذية أمام تنفيذ الشراكات.. ٧

مركزية النظام املالي.. 8

عدم مسايرة بعض اللوائح واألنظمة لتطوير وتفعيل دور اجلامعة.. 9

اشتداد املنافسة على مصادر التمويل من القطاع اخلاص واجلهات . ١0
املانحة واملنظمات الدولية. 

تسرب الكفاءات العلمية للعمل يف اجلامعات السعودية واإلقليمية.. ١١

نقص أعداد الهيئة التدريسية يف بعض التخصصات النادرة يف سوق . ١2
العمل السعودي وعدم تناسبها مع األعداد الكبيرة للطلبة املقبولني 

سنويا.

التهديدات
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الهدف ١-١:    تطوير برامج تعليمية تؤهل اخلريجني لسوق العمل

ـــع
يــــ

ــار
شـــــ

امل

١-١-١ دراسة مسحية الحتياجات سوق العمل  

١-١-2  مقارنة مرجعية يف مجال البرامج واخلطط الدراسية على مستوى 
اجلامعة والكليات واألقسام العلمية

١-١-٣    إعادة هيكلية اخلطط الدراسية يف ضوء احتياجات سوق العمل

١-١-٤    تطوير نظام تقومي نواجت التعلم لكافة البرامج التعليمية

١-١-٥    تطوير آليات فاعلة لقياس جودة التدريس

١-١-6   تقومي برنامج السنة التحضيرية
الهدف ١-2:   حتقيق االعتماد األكادميي لبرامج اجلامعة وطنّيًا أو دولّياً

ـــع
ريـ

شـــا
امل

١-2-١   احلصول على االعتماد املؤسسي من قبل الهيئة الوطنية للتقومي 
واالعتماد األكادميي

١-2-2    حصول برامج اجلامعة على االعتماد البرامجي وطنّيًا أو دولّياً

١-2-٣    عقد اتفاقيات تعاون وبرامج توأمة أكادميية

١-2-٤  توفير الدعم الالزم للبرامج األكادميية بُغية احلصول على   االعتماد 
البرامجي

الهدف ١-٣:   زيادة برامج الدراسات العليا املقدمة يف اجلامعة

ـــع
ريـــ

ــــا
شــ

١-٣-١    تطوير نظام  إدارة برامج الدراسات العلياامل

١-٣-2    تطوير برامج الدراسات العليا

١-٣-٣    التوسع يف برامج الدراسات العليا

١-٣-٤    تطوير نظام تأهيل امللتحقني ببرامج الدراسات العليا

١-٣-٥    تطوير نظام إدارة املبتعثني

األهداف االستراتيجية
األهداف الفرعية واملشاريع
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 عالقة غير مباشرة بالهدف
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الهدف ١-٤:   تقدمي تعليم متمركز حول الطالب

ـــع
ريـــ

ــــا
شــ

امل

١-٤-١       حتسني األداء األكادميي للطالب

١-٤-2       برنامج متقدم يف طرق التدريس اجلامعي

١-٤-٣    تنويع مصادر التعلم يف اجلامعة

١-٤-٤    تطوير أساليب التقومي اجلامعي

١-٤-٥     تنمية ثقافة املشاركة الطالبية )الطالب املشارك(

١-٤-6    تنمية املهارات احلياتية للطالب

١-٤-٧    إثراء األنشطة الالصفية

الهدف ١-٥:   تنويع جوائز التميز لدى أعضاء هيئة التدريس

١-٥-١    جوائز متيز ألعضاء هيئة تدريس يف مجال التدريس 
اجلامعي، والبحث العلمي، والشراكة املجتمعية

الهدف ١-6:   استقطاب طلبة متميزين يف مختلف برامج اجلامعة

يــع
ــار

شـ
امل

١-6-١   جذب الطلبة املتميزين يف مختلف برامج اجلامعة

١-6-2   حتفيز الطالب املبدعني واملتميزين

١-6-٣   تطوير نظام القبول والتسجيل    

١-6-٤   توفير فرص قبول للطلبة املتميزين من جنسيات أخرى يف 
برامج اجلامعة

الهدف ١-٧:   تقدمي خدمات طالبية مساندة لدعم عمليتي التعليم والّتعلم

ـــع
اري

شـــــ
امل

١-٧-١    تطوير خدمات اإلرشاد األكادميي والنفسي واملهني

١-٧-2    تطوير خدمات النقل

١-٧-٣    حتسني اخلدمات الطبية 

١-٧-٤    تعزيز التواصل مع اخلريجني

١-٧-٥    تطوير املرافق الترويحية

١-٧-6    تطوير مكتبات اجلامعة

١-٧-٧    تطوير اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة

األهداف االستراتيجية

األهداف الفرعية واملشاريع
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الهدف 2-١:    توفير املوارد الداعمة للبحث العلمي

ـــع
اري

شــــ
امل

2-١-١    تنويع مصادر متويل البحث العلمي

2-١-2    تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي

2-١-٣    استقطاب الكفاءات البحثية املتميزة واستبقاؤها

2-١-٤    استقطاب الكراسي البحثية

2-١-٥    مشروع وادي اإلحساء للتقنية

الهدف2-2:    توجيه البحوث العلمية نحو قضايا املجتمع

2-2-١    حتديد احتياجات املجتمع من البحوث التطبيقية

2-2-2     حتفيز الباحثني إلجراء البحوث املتصلة بقضايا املجتمع

2-2-٣     توظيف مخرجات البحث العلمي خلدمة أفراد املجتمع ومؤسساته

الهدف 2-٣:    حتقيق البحث العلمي ملعايير االعتماد األكادميي

2-٣-١     تطبيق معايير اجلودة واالعتماد األكادميي يف البحث العلمي

2-٣-2     تقومي جودة مخرجات البحث العلمي وفقاً ملعايير اجلودة واالعتماد األكادميي

الهدف 2-٤:    إثراء اإلنتاج العلمي املتميز

ـــع
اري

شــــ
امل

2-٤-١   تنظيم الفعاليات العلمية )مؤمترات، ورش عمل، وندوات علمية، ...(   على 
مستوى اجلامعة والكليات واألقسام العلمية

2-٤-2    دعم عملية النشر يف املجالت العلمية عالية التصنيف

2-٤-٣    دعم عملية الترجمة والتأليف والنشر

2-٤-٤    تطوير آلية اختيار ومتابعة األبحاث العلمية املدعومة
2-٤-٥    تعزيز القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والطالب

2-٤-6    تطوير البحث العلمي ملسايرة التوجهات العاملية 

األهداف االستراتيجية

األهداف الفرعية واملشاريع



63

 عالقة مباشرة بالهدف       
 عالقة غير مباشرة بالهدف

علم
الت

م و
علي

الت
يف 

يز 
لتم

ا

مع
جت

بامل
لة 

ص
املت

ث 
حا

ألب
ا

رية
بش

 ال
ارد

مو
 لل

وير
تط

ال

نية
لتق

ة ل
اكب

مو
ية 

مع
جا

ئة 
بي

مر
ست

 امل
علم

الت
ص 

فر

علة
لفا

ة ا
دار

اإل
ق 

حتقي

عية
جتم

 امل
اكة

شر
ال

)١()2()٥()٤()٣()6()٧(

الهدف 2-٥:  توسيع مجاالت التعاون والشراكات البحثية على الصعيد احمللي والعاملي

رـع
شـا

امل

2-٥-١    عقد اتفاقيات تعاون وشراكات بحثية 

2-٥-2    تقدمي دراسات واستشارات بحثية

2-٥-٣    تعزيز مكانة اجلامعة يف الهيئات العلمية 

الهدف 2-6:   تطوير أداء املراكز البحثية باجلامعة

رـع
شـا

2-6-١    عقد مقارنة مرجعية مع مراكز بحثية رائدة امل

2-6-2     حتسني مستمر ألداء املراكز البحثية 

2-6-٣      استحداث مركز لريادة األعمال

الهدف ٣-١:   تطوير نظام االستقطاب للموارد البشرية 

يـع
ــار

ملش
٣-١-١    تخطيط االحتياجات من املوارد البشرية  ا

٣-١-2    تطوير نظام االستقطاب والتعاقد

٣-١-٣    تطوير نظام معلومات املوارد البشرية

٣-١-٤    استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، وأساتذة زائرين ذوي كفاءة عالية

الهدف ٣-2:   تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

ـــع
اري

شــــ
امل

٣-2-١     تقدير االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير للموارد البشرية  
٣-2-2    تعزيز أدوات متكني العاملني

٣-2-٣     التقومي املستمر للبرامج التدريبية والتأهيلية

٣-2-٤     تطوير املسار الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني

٣-2-٥     دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف املؤمترات واحللقات العلمية داخلياً 
وخارجياً

األهداف االستراتيجية
األهداف الفرعية واملشاريع
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الهدف ٣-٣:   زيادة فعالية نظام تقييم أداء املوارد البشرية

يـع
شار

 ٣-٣-١   مقارنة مرجعية ألنظمة تقييم األداءامل
٣-٣-2   تطوير نظام تقييم األداء وفقاً ملعايير اجلودة

٣-٣-٣   ربط نتائج تقييم األداء بأنظمة االستقطاب والتطوير والتحفيز

الهدف ٣-٤:  تطوير نظام حتفيز أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

يــع
ــار

شــ
امل

٣-٤-١   مقارنة مرجعية للحوافز املادية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني
٣-٤-2   بناء نظام لتشجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني على التميز واإلبداع

٣-٤-٣   نظام فاعل الستبقاء أعضاء هيئة التدريس املتميزين

٣-٤-٤   تعزيز مستوى الرضا الوظيفي ملنسوبي اجلامعة

٣-٤-٥   مراجعة نظم ترقية أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

الهدف ٤-١:  تطوير مرافق املدينة اجلامعية وصيانتها

يــع
ــار

شـ
امل

٤-١-١    استكمال بناء مشاريع ومرافق املدينة اجلامعية

 ٤-١-2     نظام صيانة فاعل ملرافق اجلامعة
٤-١-٣    رفع كفاءة خدمات األمن ووسائل السالمة

٤-١-٤    تقومي مشاريع البنية التحتية 
الهدف ٤-2:   دعم البنية التحتية لتقنية املعلومات 

ريع
شا

٤-2-١    التحديث املستمر للتجهيزات والشبكات الالزمة لألنظمة املعلوماتية  امل
             واخلدمات اإللكترونية

٤-2-2    صيانة التجهيزات التقنية وزيادة فاعلية الدعم الفني

األهداف االستراتيجية
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الهدف ٤-٣:  توفير منظومة إلكترونية فعالة يف اجلوانب التعليمية والبحثية واإلدارية

ـــع
ريــ

ــــا
شــــ

امل

٤-٣-١    مقارنة مرجعية يف مجال األنظمة املعلوماتية واخلدمات اإللكترونية
٤-٣-2    تطوير األنظمة املعلوماتية واخلدمات اإللكترونية الداعمة للتعليم والتعلم

٤-٣-٣    تطوير األنظمة املعلوماتية واخلدمات اإللكترونية اخلاصة بالبحث العلمي

٤-٣-٤    تطوير نظام إلكتروني متكامل للمعامالت اإلدارية على جميع املستويات 

٤-٣-٥    تطوير أنظمة االتصاالت اإللكترونية

٤-٣-6    بناء نظام معلوماتي ملتابعة اخلطط االستراتيجية وقياس مؤشرات األداء

٤-٣-٧    الربط والتكامل بني جميع األنظمة اإللكترونية 

٤-٣-8    خطة تدريبية يف مجال اإلرشاد التقني ملنسوبي اجلامعة

٤-٣-9    تطوير موقع اجلامعة على الشبكة العاملية باللغتني العربية واإلجنليزية
٤-٣-١0  تقومي فعالية األنظمة املعلوماتية واخلدمات اإللكترونية

الهدف ٥-١:  تطوير عملية التعلم املستمر

ـــع
ريــ

ــــا
شــ

امل

٥-١-١    إنشاء مركز للتعلم املستمر

٥-١-2    حتديد أولويات التعلم املستمر
٥-١-٣    تنويع املجاالت والبرامج املقدمة من خالل التعلم املستمر

٥-١-٤    توفير املوارد الالزمة إلدارة التعلم املستمر

٥-١-٥    حتفيز عملية التعلم املستمر

٥-١-6    توفير فرص تعلم مرن ومفتوح للكبار

٥-١-٧    إعداد برامج التطوير املهني للمستفيدين الداخليني واخلارجيني
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الهدف ٥-2:  تنويع البرامج املقدمة من خالل التعلم اإللكتروني لتلبية احتياجات املجتمع

رـع
شـا

٥-2-١   دراسة مسحية الحتياجات املجتمع من التخصصات املقدمة عبر التعلم اإللكترونيامل
٥-2-2   التوسع يف برامج التعلم اإللكتروني امللبية الحتياجات املجتمع

 ٥-2-٣  تقييم البرامج املقدمة من خالل التعلم اإللكتروني

الهدف ٥-٣:  حتقيق االعتماد األكادميي لبرامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُعد

يـع
شار

٥-٣-١   تطوير برامج التعلم اإللكتروني امل

٥-٣-2   عقد اتفاقيات تعاون أكادميي يف مجال التعلم اإللكتروني 

٥-٣-٣   احلصول على االعتماد األكادميي لبرامج التعلم اإللكتروني وطنّيًا أو دولّياً

الهدف 6-١:  إعداد قيادات فاعلة 

يــع
ــار

شـ
امل

6-١-١    تنمية املهارات القيادية ملنسوبي اجلامعة

6-١-2    دعم التميز لدى قيادات اجلامعة 

6-١-٣    اختيار القيادات املستقبلية وإعدادها 

6-١-٤    متكني القيادات النسائية يف اجلامعة

الهدف 6-2:   تطوير النظام اإلداري

يــع
ــار

شــ
امل

6-2-١    تطوير األنظمة اإلدارية وفقاً ألسس احلوكمة
6-2-2    التوظيف األمثل ملوارد اجلامعة

6-2-٣    رفع كفاءة إجناز املعامالت اإلدارية واملالية
6-2-٤    تطوير النظام الرقابي 

الهدف 6-٣:  تطوير الهيكل التنظيمي 

ريع
شـا

امل
6-٣-١   إعادة هيكلة إدارات اجلامعة ووحداتها 

األهداف االستراتيجية
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 عالقة مباشرة بالهدف       
 عالقة غير مباشرة بالهدف
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الهدف 6-٤:   تطوير النظام املالي

يع 
شـار

امل

6-٤-١   رفع كفاءة األنظمة املالية 

6-٤-2   تفعيل نظام أوقاف اجلامعة

الهدف 6-٥:   تنويع مصادر التمويل

ريع
شـا

امل

6-٥-١    توفير املوارد املالية الكافية 
6-٥-2    إيجاد مصادر جديدة للتمويل

6-٥-٣    تنمية املوارد املالية

الهدف 6-6:   تطوير أنظمة ضمان اجلودة والتخطيط االستراتيجي

يــع
ــار

شــ
امل

6-6-١   إعداد خطط استراتيجية/ تشغيلية جلميع وحدات اجلامعة منبثقة من 
اخلطة االستراتيجية للجامعة. 

6-6-2   تطوير آليات فاعلة لضمان اجلودة 
6-6-٣   ترسيخ ثقافة التخطيط االستراتيجي 

6-6-٤   تأهيل وحدات اجلامعة اإلدارية واملالية وفقاً ملعايير اجلودة 
الهدف ٧-١:   تطوير برامج الشراكة املجتمعية

يــع
ــار

شــ
امل

٧-١-١      تنويع مجاالت الشراكة املجتمعية وحتديد أولوياتها

٧-١-2     تطوير برامج الشراكة املجتمعية وفقاً ملعايير اجلودة

٧-١-٣     مساهمة برامج الشراكة املجتمعية يف بناء مجتمع املعرفة

٧-١-٤     تعزيز برامج املسؤولية االجتماعية الداعمة للتنمية احمللية 

٧-١-٥     تقومي مبادرات الشراكة املجتمعية ومتابعتها

األهداف االستراتيجية
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الهدف ٧-2:  متكني منسوبي اجلامعة من املشاركة يف برامج الشراكة املجتمعية

ريع
شـا

امل

٧-2-١   تعزيز مساهمة منسوبي اجلامعة يف إعداد وتنفيذ برامج الشراكة املجتمعية 

٧-2-2   دعم البرامج الفاعلة يف مجال الشراكة املجتمعية

٧-2-٣   تنمية قدرات منسوبي اجلامعة يف مجاالت الشراكة املجتمعية

الهدف ٧-٣:  تسويق برامج الشراكة املجتمعية 

ريع
شا

امل

٧-٣-١   إثراء آليات التواصل مع مؤسسات املجتمع 

٧-٣-2   نشر ثقافة الشراكة املجتمعية لدى أصحاب املصلحة

األهداف االستراتيجية
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