" َّ
إن الجامع��ة في س��بيل تحديد توجهها اإلس��تراتيجي،
يصبح لزام ًا عليها والتزام ًا منها مشاركة الرؤى ومناقشة
األولوي��ات م��ع المؤسس��ات الحكومي��ة والمجتمعية...
تعزيزًا للشورى كمبدأ أصيل في وطننا الحبيب "

من كلمة معايل مدير اجلامعة
خالل ور�شة عمل حتديد الأولويات الوطنية يف التعليم العايل.
(جامعة املجمعة ,رجب 1436هـ)
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كلمة معالي مدير الجامعة
ين �آ َمنُوا ِم ُ
ين �أُوتُوا
نك ْم َوا َّل ِذ َ
احلمد هلل القائلَ } :ي ْر َف ِع هَّاللُ ا َّل ِذ َ
ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍ
ات { ,وال�صالة وال�سالم على نبينا الكرمي القائل�":إذا قامت

ٌ
نربا�سا وهاد ًيا لقيم الأمل
ف�سيلة فليغر�سها"؛
القيامة ويف يد �أحدكم
ً

والعمل واالجتهاد والتخطيط والإيجابية نحو امل�ستقبل ،وبعد:

مل�ستقب��ل م�ش��رق تتحق��ق في��ه �أحالم
الطالب والطالبات ,و�آمال املن�سوبني,
وطموح القيادات.
و�إنن��ي �إذ �أع��رب ع��ن �شكري

	�إذا كانت غاية الإدارة هي بناء احل�ضارة ,ف�إن التخطيط هو

وتقدي��ري للجن��ة الرئي�س��ة لإعداد

مبد�ؤها و�أ�سا�سها الذي ترتكز عليه يف حتقيق الغايات والأهداف ,ور�صد

ه��ذه اخلط��ة ،واللج��ان الفرعي��ة

واقع احلال ،وتتبع م�سارات امل�ستقبل والآمال ،ومامل يكن هناك التزام

املنبثق��ة عنه��ا ,ولكل من �أ�سهم فيه��ا من ال�شركاء والأط��راف املجتمعية,

بخطط �إ�سرتاتيجية وا�ضحة متثل خارطة طريق للم�ستقبل املن�شود,

إدارات
كلي��ات
ف�أن��ا على يقني ت��ام بالتزام اجلميع,
وعمادات و�أق�سا ًم��ا و� ٍ
ٍ
ٍ

ومراجعة وتتبع مل�ستويات الإجناز� ,سنظل نراوح مكاننا بني الواقع

بالتوج��ه الإ�سرتاتيجي للجامعة ,النابع من ر�ؤيتها التي تعرب عن حلمها

والطموحات.

والء جلامعة,
وطموحها ور�سالتها التي تت�سق مع دورها وقيمها امل�ؤ�س�سية؛ ً

وم��ن ه��ذا املنطل��ق ,ويف �سبي��ل �سع��ي اجلامع��ة لعب��ور مرحل��ة الن�ش���أة

وانتماء لوطن كان  -و�سيظل  -مرفوع الهامة ،ومعتز القيمة والقامة.
ً

والت�أ�سي���س ,وجتاوزه��ا لأه��داف اخلط��ة الإ�سرتاتيجي��ة الأوىل

�أ�س�أل اهلل التوفيق جلامعتنا العزيزة ،ووطننا الغايل واحلبيب.

1436/33ه��ـ ,كان لزا ًم��ا علين��ا والتزا ًم��ا من��ا جمي ًع��ا� ،أن نب��د�أ ب�إعداد
ريا عن مرحلة
اخلط��ة الإ�سرتاتيجية الثانية (1440هـ2020 ,م)؛ تعب ً
جدي��دة ،وانطالقة للم�ستقبل لتحقيق النقلة النوعية التي يتطلع �إليها

مدير جامعة املجمعة
د .خالد بن �سعد املقرن

اجلمي��ع ,جامع��ة وجمتم ًعا ,مبا يدع��م �صياغة م�س��ارات الطريق ال�سليم
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تقديم رئيس لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية الثانية
لقد �سعت جامعة املجمعة جاهد ًة منذ ن�ش�أتها نحو التخطيط
الإ�سرتاتيجي ال�شامل؛ لتمكني اجلامعة من ال�سري ُق ُد ًما لتحقيق غايات

املعامل ,ارتكز على التحليل العلمي لبيئة اجلامعة

�إن�شائها؛ حيث ميثل التخطيط �أحد الركائز الأ�سا�سية التي تعتمد عليها

الداخلية واخلارجية ,ور�صد التوجهات الوطنية

اجلامعة يف م�سريتها مبا ي�ساعد يف ر�سم خارطة الطريق نحو االرتقاء بالأداء

والعاملية امل�ؤثرة على م�ستقبل التعليم العايل,

امل�ؤ�س�سي ,وو�ضع املنهجية التي �ست�سري عليها اجلامعة يف ال�سنوات القادمة.
ومن َثم جاء معنى احلتمية املرحلية لبناء هذه اخلطة يف عنوانها املعرب عن

اً
و�صول لتحديد الق�ضايا
ودرا�سة انعكا�ساتها ومتطلبات املواءمة معها؛
الإ�سرتاتيجية ،و�صياغة الر�ؤية والر�سالة والأهداف مب�شاركة جميع

حتقيق النقلة النوعية التي ت�ستهدفها اجلامعة ,من خالل الأحرف الأوىل

الأطراف ذات العالقة ,كمنهج عمل جماعي ،وطريقة ت�شاركية يف التخطيط,

لكلماتها الإجنليزية ,وهي (� )MUSTأي( :ال�ضرورة) لوجود هذه اخلطة,

�سع ًيا اللتزام اجلميع بالوجهة امل�ستقبلية والتوجه الإ�سرتاتيجي العام ،وقد

واحلاجة اللتزام اجلميع بالتوجه الإ�سرتاتيجي امل�ستهدف والأولويات

�أ�صدرت اللجنة التقارير الفنية التف�صيلية التي تعك�س هذه املراحل وهي

والأهداف املحددة خالل املرحلة املقبلة.

كما يلي :
 -1تقرير ت�شخي�ص واقع اجلامعة .
 -2تقرير حتليل التوجهات الوطنية .
 -3تقرير درا�سة التوجهات العاملية .
 -4تقرير املقارنة املرجعية .
 -5تقرير مالمح اخلطط الإ�سرتاتيجية .
 -6تقرير منهجية �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية .

	�إن التوجه الإ�سرتاتيجي لأية جامعة البد �أن ينبع من طموحات
�أبنائها ،ودعم قياداتها ،وجهود كوادرها الب�شرية التي متثل ر�صيدها
الفكري ,مع حتمية الر�صد امل�ستمر مل�ستويات الأداء والإجناز من خالل
املراجعة والتقومي والتتبع واملتابعة.
ولقد اعتمد بناء هذه اخلطة على العديد من املراحل املنهجية
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وفق منوذج تخطيطي حمدد اخلطوات وا�ضح

ولكل ما �سبق ت�أتي وثيقة اخلطة الإ�سرتاتيجية الثانية ،دليلاً لطريق
ومر�شدًا مل�سار وموجهًا مل�سري ،مبا تت�ضمنه من التوجه الإ�سرتاتيجي العام
للجامعة خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة ,والر�ؤية امل�ستقبلية ،والقيم
امل�ؤ�س�سية ك�إطار �إر�شادي و�سلوكي يلتزم به اجلميع ،والأولويات والأهداف
الإ�سرتاتيجية الكربى ،وم�ؤ�شرات الأداء القادرة على ر�صد الفجوات بني
املتحقق وامل�ستهدَف.
و�إنني  -نيابة عن �أع�ضاء اللجنة العليا لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية،

الإ�سرتاتيجية الثانية ،كخارطة طريق نحو النقلة النوعية الطموح؛ ع�سى

واللجان الفرعية املنبثقة عنها ،مقد ًرا متام التقدير �أهمية التخطيط

�أن تطرح دالالت تعرب عن حا�ضرها ,وم�سارات تنري م�ستقبلها� ،شاك ًرا املوىل

ال�سليم ك�أ�سا�س للبناء وبو�صلة للتوجه واالجتاه� ،آخ ًذا يف االعتبار دقة املرحلة

عز وجل على جزيل نعمه ,وممت ًنا لقيادة اجلامعة على رعايتها الكرمية

القادمة يف طريق انتقال اجلامعة من الن�ش�أة �إىل االنطالق ،وا�ستنادًا �إىل

جلميع مراحل بناء هذه اخلطة ,وعلى وافر الدعم وموفور الثقة.

املهام املحددة والأدوار املوكلة جلميع جلان اخلطة وفرقها النوعية ،والتزا ًما

واهلل من وراء الق�صد ،وهو الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.

اً
و�صول �إىل النواجت واملخرجات ,وتعزي ًزا
بو�ضوح الأهداف واملنهجية واملراحل
لروح العمل اجلماعي وقيم التوافق بني الر�ؤى واملرئيات ،وامتنا ًنا لتجاوب

رئي�س جلنة �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية الثانية

جميع الأطراف قياداتٍ وطال ًبا ومن�سوبني ،من خالل ا�ستطالعات الر�أي

�أ.د .حممد بن عثمان الركبان

التي متت ،وور�ش العمل التي �أقيمت � -أعتز بتقدمي هذه الوثيقة للخطة
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تمهيد
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تمهيد
متثل �إ�سرتاتيجية جامعة املجمعة الوثيقة املرجعية التي حتدد �أُ ُطر العمل

المرحلة الثانية :تشخيص الواقع ودراسة التوجهات
الوطنية والعالمية للتعليم الجامعي
وقد ت�ضمنت هذه املرحلة حتليل واقع اجلامعة� ,إ�ضافة �إىل التحليل الرباعي

وم�ساراته ،وتنظم �أولوياته ،وذلك من خالل ترجمة ر�ؤية اجلامعة امل�ستقبلية ور�سالتها
�إىل جمموعة من الأهداف الإ�سرتاتيجية والإجرائية التنموية الوا�ضحة ،وقد مت

SWOT

و�ضع �إ�سرتاتيجية اجلامعة 1440هـ 2020 -م مب�شاركة �شريحة وا�سعة من الأطراف

و�أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني والطلبة وممثلني للمجتمع املحلي والوطني بهيئاته

وال�شركاء ،و�صياغتها مبا يت�سق مع املتطلبات التنموية الوطنية لقطاع التعليم العايل.

وم�ؤ�س�ساته احلكومية وغري احلكومية ،وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة؛ للوقوف على

واعتمد بناء الإ�سرتاتيجية على منهجية ومنوذج تخطيطي حمدد املراحل ،يت�ضمن

�أهم نقاط ال�ضعف والقوة والفر�ص والتحديات ،كما ُع ِقدَت �سل�سة من ور�ش العمل

حتليل البيئة اخلارجية للجامعة ال�ستقراء الفر�ص ،والتحديات املحتملة� ،إ�ضافة �إىل

ملناق�شة متغريات الواقع وحتديد الأولويات الوطنية والدولية امل�ؤثرة على اجلامعات،

حتليل البيئة الداخلية من حيث كفاءتها ،وقدراتها الذاتية ،ونقاط قوتها ،ومواطن

وانعكا�ساتها و�سبل املواءمة معها.

بنا ًء على �إجراء العديد من ا�ستطالعات الر�أي للقيادات العليا والتنفيذية،

�ضعفها� ،سع ًيا نحو التنا�سق والتكامل بني جميع العنا�صر واملتغريات امل�ؤثرة على
الو�ضع الإ�سرتاتيجي والتناف�سي للجامعة.

المرحلة الثالثة :تحديد القضايا وصياغة الرؤية والرسالة
و�ضمنت هذه املرحلة ا�ستثمار كافة النتائج التي خل�ص �إليها تقرير ت�شخي�ص الواقع،

ولقد مرت اخلطة بالعديد من املراحل الرئي�سة املتتابعة ،ومن �أهمها ما يلي:

وما ت�ضمنه من م�ؤ�شرات ودالالت تعرب عن كافة جوانب �أداء اجلامعة ,وتقارير

المرحلة األولى :التخطيط للخطة

التوجهات الوطنية والدولية واملقارنة املرجعية؛ مبا يدعم التحديد اجليد لأهم

واعتمدت تلك املرحلة على التهيئة واال�ستعداد ،وتوفري املتطلبات املتوقعة ,وت�شكيل

الق�ضايا التي يجب �أن تركز عليها اجلامعة خالل مرحلة اخلطة؛ ويف �ضوء ذلك مت

اللجنة الرئي�سة للخطة ,واللجان الفرعية والفرق النوعية ,وتوزيع الأدوار واملهام,

التو�صل �إىل �سبع ق�ضايا �أ�سا�سية ا�شتملت على ما يلي:

واالتفاق والتوافق حول اختيار املنهجية املتبعة يف �إعداد اخلطة.
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• القدرات التناف�سية للطلبة.
• بناء قدرات الكوادر الأكادميية والإدارية.

• تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي.

على العديد من الأهداف الإجرائية �أو التف�صيلية التي ميكن من خاللها بناء

• كفاية البنية التحتية وكفاءتها الت�شغيلية.

امل�شروعات واملبادرات الت�شغيلية ،ومل ُت ْغ َفل �صياغة م�ؤ�شرات قيا�س الأداء لكل الأهداف؛

• جاهزية الربامج والأق�سام ملتطلبات اجلودة واالعتماد.

مبا ي�ساعد يف التقييم واملتابعة الدورية ،و�إعداد تقارير الإجناز.

• القيمة امل�ضافة للبحث العلمي واالبتكار.
• امل�س�ؤولية االجتماعية وال�شراكة املجتمعية.

وقد تنوعت تلك الأهداف الإ�سرتاتيجية وا�شتملت على ما يلي:

وبناء على تلك الق�ضايا متت �صياغة التوجه الإ�سرتاتيجي للجامعة خالل املرحلة

• بناء القدرات التناف�سية للطلبة وفق متطلبات �سوق العمل وجمتمع

القادمة ,والتوافق حول الر�ؤية والر�سالة والقيم املحورية ك�إطار �سلوكي يلتزم به

املعرفة.

اجلميع تعزي ًزا للأدوار واملهام وامل�س�ؤوليات ،كما مل ُت ْغ َفل ر�ؤى ومرئيات خمتلف

• االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الأكادميية والإدارية.

اً
و�صول لر�ؤية م�شرتكة توافقية حول مالمح و�أبعاد
الأطراف داخل اجلامعة وخارجها؛

• تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي واملنظومة الإدارية.

التوجه الإ�سرتاتيجي ,وقد مت ذلك من خالل ا�ستطالع الر�أي ,وور�ش العمل لتبادل

• تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءتها الت�شغيلية.

الر�أي وامل�شورة ،و�سيتم ا�ستعرا�ض للر�ؤية الإ�سرتاتيجية ,ور�سالة اجلامعة ,وقيمها

• الوفاء مبتطلبات �ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد امل�ؤ�س�سي والرباجمي.

ال�سبع يف ال�سياق التف�صيلي املعنون بـ (�إىل �أين نريد �أن ن�صل ؟).

• االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وف ًقا لأولويات التنمية.
• تعزيز امل�س�ؤولية وال�شراكة املجتمعية.

المرحلة الرابعة :بناء مصفوفة األهداف ومؤشرات األداء

منوذجا تو�ضيح ًّيا للم�سارات والروابط
وقد متت �صياغة خريطة �إ�سرتاتيجية متثل
ً

ارتكزت هذه املرحلة الأ�سا�سية يف بناء اخلطة على خمرجات اللجان الفرعية والفرق

وخطوط العالقة ال�سببية بني الأبعاد والأولويات الإ�سرتاتيجية املتعددة ,وهي منوذج

النوعية ,وحتليل جميع النتائج التي مت التو�صل �إليها فيما يتعلق بالو�ضع الإ�سرتاتيجي

افرتا�ضي متكامل للأن�شطة والتوجهات امل�ستقبلية التي يجب االلتزام بها للو�صول

للجامعة ,و�أهم الفجوات والق�ضايا الأ�سا�سية ,وذلك ملواءمة تلك الق�ضايا مع الأولويات

�إىل الو�ضع امل�ستهدَف خالل مرحلة اخلطة ,مبا ي�ساعد على بناء القيمة النوعية

والأهداف الإ�سرتاتيجية ،وقد متت �صياغة �سبعة �أهداف �إ�سرتاتيجية عامة ,ت�شتمل

امل�ضافة من خالل قيام جميع اجلهات ب�أدوارها ومهامها املنوطة بها.
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وختا ًما ف�إن مرحلة التطبيق العملي للخطة هي التي ت�صف بدقة اخلطوات والإجراءات املادية واملالية لتحقيق الأهداف والغايات الإ�سرتاتيجية من خالل نتائج وخمرجات
ملمو�سة؛ ومن َثم تناولت وثيقة اخلطة يف نهايتها مرتكزات النجاح واال�ستمرارية واال�ستدامة ,مع �إدراك �أنه يف ظل تزايد جوانب التطور املت�سارع التي تت�سم بها البيئة املعا�صرة
جلميع النظم واملنظمات التعليمية ،ف�إنه البد من الرتكيز على �إحداث التوازن بني الطبيعة امل�ستقرة للبنية التنظيمية التي يتطلبها العمل اجلامعي فيما يت�صل بجوانب التعليم
والبحث العلمي وخدمة املجتمع ،وبني الطبيعة الديناميكية التي يفر�ضها اال�ستعداد واجلاهزية لدوام التغيري وا�ستيعاب معطيات امل�ستقبل� ،أي يف اجلمع بني مقت�ضيات التخطيط
ومرونة الفكر الإ�سرتاتيجي واال�ست�شراف امل�ستقبلي.

النهج الت�صاعدي والتنازيل يف �إعداد اخلطة
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المنطلقات المرجعية للخطة
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المنطلقات المرجعية للخطة
ترتكز اخلطة الإ�سرتاتيجية الثانية جلامعة املجمعة على جمموعة من
املنطلقات واملبادئ واملعايري وال�ضوابط املرجعية التي من �أهمها ما يلي:
القيم والأخالقيات الإ�سالمية ,والإميان بالإ�سالم كعقيدة و�شريعة ود�ستور
حياة يتناغم مع معطيات احلا�ضر ،ويت�سق مع م�سارات امل�ستقبل ,مع رعاية اللغة
العربية كعامل من عوامل النه�ضة ،ورابطة جتمع بني �أبناء الوطن ثقاف ًّيا واجتماع ًّيا
و�سيا�س ًّيا وح�ضار ًّيا.
الهُو ّية الوطنية ،وخ�صو�صية الثقافة العربية والإ�سالمية الداعمة لإعداد
�أجيال واعية قادرة على امل�شاركة الفاعلة يف بناء املجتمع ،واملحافظة على هُ ويته بالعلم
والعمل والتنمية.

الت�شريعات واللوائح التنظيمية للتعليم اجلامعي والتوجهات امل�ستقبلية لوزارة
التعليم.
خ�صو�صية وميزة املوقع اجلغرايف جلامعة املجمعة ,وتو�سطها املتميز بني
منطقتي الريا�ض والق�صيم ,كملتقى طرق ونقطة ارتكاز ذات موروث ثقايف وح�ضاري
له �سماته وطبيعته ,كما � ّأن له احتياجاته وتطلعاته.
ا�ست�شراف متطلبات انتقال اجلامعة خالل املرحلة القادمة ،وم�سارات التحول
من مرحلة الن�ش�أة والت�أ�سي�س �إىل مرحلة التح�سني واجلودة.
ال�سعي لتبني م�سارات النمو الأُ�سي ( )Exponential Growthالقائم على
ا�ستمرارية وا�ستدامة الإجنازات النوعية ,وتراكم اخلربات؛ مبا يحقق نقلة نوعية
(.)Paradigm shift

التوجه الوطني لالرتقاء بالتعليم اجلامعي وتنمية قدراته التناف�سية يف ظل

ربط الإ�سرتاتيجية بخطط التنمية؛ مبا ي�ساعد على ا�ست�شراف التوجهات

اقت�صاد قائم على املعرفة واالبتكار ،مبا يف ذلك اخلطة امل�ستقبلية للتعليم العايل

الر�سمية للتعليم و�أبعاد ت�أثريه على جوانب التنمية؛ لتحقيق االن�سجام والتناغم

باململكة العربية ال�سعودية "�آفاق".

بينهما؛ حيث ميثل التعليم امل�صدر الأ�سا�سي للموارد الب�شرية القادرة على حتقيق
التنمية امل�ستدامة.
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التنا�سق مع خمرجات اخلطة الإ�سرتاتيجية الأوىل للجامعة.
ر�صد مالمح خطط العديد من اجلامعات العاملية والوطنية من خالل م�سح

توفري منظومة من م�ؤ�شرات قيا�س الأداء لكل هدف من الأهداف الإ�سرتاتيجية؛
مبا ي�ساعد يف عملية التقييم ،ور�صد الإجنازات ،و�إعداد تقارير متابعة تنفيذ اخلطة.

ا�ستق�صائي ال�ستعرا�ض الر�ؤى والقيم واملهام اخلا�صة بها من منطلق ت�شابه العديد من

بناء الإ�سرتاتيجية يف �ضوء منهجيات التخطيط احلديثة ،وا�ضحة املراحل،

الق�ضايا وامل�شكالت التي تواجه اجلامعات ,مع مراعاة اختالف ال�سياقات االجتماعية

وحمددة الأبعاد ،تراعي متغريات البيئة املحيطة ،وال�سياق املجتمعي احلا�ضن

والثقافية.

للم�ؤ�س�سات التعليمية.

ال�سعي لأن تتجاوب الإ�سرتاتيجية وتتفق مع كافة املتغريات الإدارية والتنظيمية

ا�ستقراء االجتاهات العاملية امل�ؤثرة على التعليم اجلامعي والبحث العلمي,

والأكادميية والعلمية والتقنية على م�ستوى وحدات اجلامعة وجهاتها املختلفة ,و�أن

والوقوف على انعكا�ساتها على امل�سارات امل�ستقبلية للجامعات ,واملتطلبات ال�ضرورية

حتقق الرتابط والتكامل والتوا�صل والتن�سيق فيما بينها.

للمواءمة معها.

واقعية الإ�سرتاتيجية ومرونتها و�شموليتها لتتوافق مع ت�صاعد �سرعة تغريات
الع�صر واملتطلبات املتنامية جلميع الأطراف ذات العالقة باخلدمة التعليمية ,مع
تلبية احتياجات �سوق العمل املتجددة من معارف ومهارات نوعية.
تبني �أولويات �إ�سرتاتيجية �شاملة تعرب عن ق�ضايا ذات �أولوية خالل املرحلة
القادمة ,ونابعة من ر�ؤى ومرئيات قيادات جميع وحدات اجلامعة؛ مبا ي�ساعد يف بناء
مبادرات �إجرائية وبرامج وم�شروعات تنفيذية �شاملة جلميع جماالت العمل اجلامعي.
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هرياركية اخلطة الإ�سرتاتيجية
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منهجية إعداد الخطة
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منهجية إعداد الخطة
تتعدد منهجيات التخطيط الإ�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الوقت املعا�صر؛ مبا يفر�ض االختيار الواعي ملنهجية تتوافق مع الهدف الرئي�س من بناء
اخلطة الثانية للجامعة ،مع مراعاة �شروط ومتطلبات مرحلة االنتقال من مرحلة الن�ش�أة والت�أ�سي�س �إىل مرحلة اجلودة والتح�سني وحتقيق االعتماد ،ويعترب النموذ ُج
التخطيطي هو ال�صور َة املنطقية لتنظيم عملية التخطيط؛ حيث يحدد النموذج نقطة البدء ونقطة االنتهاء ،وي�ساعد على حتديد جماالت الرتكيز ،ويحدد حجم الفجوة
بني كل مرحلة من مراحل التخطيط ،وي�سهم يف العمل على كيفية جت�سري تلك الفجوة.
وعلى الرغم من تنوع مناذج التخطيط الإ�سرتاتيجي وفق الهدف واالحتياجات وطبيعة امل�ؤ�س�سات ونطاق عملها والغر�ض من �إن�شائها ،ف�أن هناك مراحل م�شرتكة
بني خمتلف النماذج التخطيطية ،ومن �أهم تلك املراحل :حتديد الر�ؤية والر�سالة ،و�إجراء �سل�سلة من التحليالت للبيئة الداخلية واخلارجية ،والفجوات يف الأداء ،واملقارنات
املرجعية مبا يوفر �سيا ًقا مالئ ًما للوقوف على الق�ضايا الإ�سرتاتيجية املحورية ،ثم ت�أتي مرحلة الربجمة الإ�سرتاتيجية ( )Strategic programmingلتطوير
�إ�سرتاتيجيات حمددة تت�ضمن الأهداف الإ�سرتاتيجية والأهداف التف�صيلية ،ثم تقومي الإ�سرتاتيجيات ومراجعة املبادرات ،مع مراعاة �أية �إ�سرتاتيجيات طارئة �أو
تغريات متوقعة.
ولقد تبنت جامعة املجمعة يف �إعداد خطتها الإ�سرتاتيجية �أحد النماذج التخطيطية العلمية املالئمة ل�سياق اجلامعات ,يت�سم مبالمح منطقية وا�ضحة ،ومراحل
و�أبعاد متكاملة ومت�سقة ,ويلخ�ص ال�شكل التو�ضيحي التايل هذا النموذج التخطيطي:
التخطيط للخطة.
ت�شخي�ص الو�ضع الراهن ,وحتديد التوجهات العاملية والوطنية.
حتديد الق�ضايا الإ�سرتاتيجية ,وبناء الر�ؤية والر�سالة والقيم امل�ؤ�س�سية.
�صياغة الأهداف الإ�سرتاتيجية وم�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية.
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النموذج التخطيطي لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية
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وثائق ومدخالت الخطة
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يت�ضمن اجلدول التايل �أهم مدخالت اخلطة الإ�سرتاتيجية الثانية جلامعة املجمعة:

التقارير والوثائق
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• االجتاهات العاملية للتعليم العايل.
• �أبرز االجتاهات الوطنية للتعليم العايل.
• قراءة يف ر�ؤى ومهام وقيم جامعات خمتارة.
• تقرير واقع اجلامعة  :م�ؤ�شرات ودالالت.
• تقرير املقارنة املرجعية.
• التقارير ال�سنوية للجامعة.
• اخلطة امل�ستقبلية للتعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية "�آفاق".
• تقرير الدرا�سة الذاتية الـ�أولية.
• تقرير امل�شروع التطويري لتهيئة اجلامعة لالعتماد الأكاديـمي.
الوثائق التي مت حتليلها ال�ستقراء التوجهات الوطنية يف التعليم العايل :
• �أهداف خطة التنمية العا�شرة.
• الإ�سرتاتيجية الوطنية للتوظيف.
• الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
• �إ�سرتاتيجية التحول نحو جمتمع املعرفة.
• �إ�سرتاتيجية مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.
• �ضمان جودة البحث العلمي يف الوطن العربي.
• اخلطة التنفيذية الثانية للتعامالت االلكرتونية.
• املر�أة ال�سعودية يف التعليم العايل.

التقارير والوثائق

• التعليم العايل وبناء جمتمع املعرفة يف اململكة العربية ال�سعودية ،تقومي دويل.
• اجلامعات ال�سعودية على اخلارطة الدولية.
• اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة التعليم العايل ملخ�ص تنفيذي.
• م�شروع اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية.
• بدائل متويل التعليم العايل احلكومي يف اململكة العربية ال�سعودية.
• الوظيفة الثالثة للجامعات.
• حالة التعليم العايل يف اململكة 1434هـ.
• دور اجلامعات ال�سعودية يف حتقيق الأمن الفكري ( درا�سة ميدانية).
• �ضمان جودة البحث العلمي يف الوطن العربي.
• خطة التنمية الثامنة جلامعة امللك عبدالعزيز.
• اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة جازان .2020-1441
• اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة الق�صيم.
• اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة احلدود ال�شمالية.
• اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة امللك عبد العزيز (امللخ�ص التنفيذي).
• اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة الكويت( ملخ�ص).
• ملخ�ص اخلطط الوطنية لعدد من اجلامعات ال�سعودية .
• اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة امللك �سعود.
• اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة ال�سعودية الإلكرتونية.
• اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة طيبة.
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التقارير والوثائق
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كما مت حتليل العديد من التقارير والوثائق يف �سبيل ا�ستقراء التوجهات العاملية يف التعليم العايل:
• اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
• القيادات اجلامعية وامل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين.
• تقرير االحتاد الدويل للجامعات نوفمرب 2014م.
• تقرير امل�ؤمتر الدويل حول التعليم العايل للتنمية امل�ستدامة حتت رعاية منظمة اليون�سكو 2014م.
• التوجهات يف التعليم العايل (تقرير �صادر عن احتاد اجلامعات الكندية).
• جملة احتاد اجلامعات العربية للبحوث يف التعليم العايل (العدد  34ل�سنة 2014م
• اخلطة امل�ستقبلية لالحتاد الإفريقي 2024- 2014م.
• تطوير م�ستقبل �سيا�سات البحث العلمي باململكة املتحدة 2012م.
• م�ستقبل التعليم العايل وفر�ص التعاون الدويل -املجل�س الربيطاين 2014م.
• جملة التوجهات يف البحث العلمي – ال�سيفري 2014م.
• بحث "التحديات امل�ستقبلية للتعليم العايل" �إعـداد :عقل بن عبدالعزيز العقل 1432هـ.
• اخلطط الإ�سرتاتيجية لبع�ض اجلامعات امل�صنفة عامل ًّيا ،وتتمثل يف :
• جامعة كاليفورنيا
• جامعة اك�سفورد
• جامعة هارفرد
• جامعة كامربدج
• جامعة هوجن كوجن

ور�ش العمل

• ور�شة عمل التحليل الرباعي ملن�سقي اخلطط والتقارير.
• ور�شة عمل التحليل الرباعي للعمداء والقيادات اجلامعية.
• ور�شة عمل االجتاهات العاملية واملقارنة املرجعية.
• ور�شة عمل حتديد الأولويات والق�ضايا الوطنية.
• جمموعات الرتكيز للطالب والطالبات.
• ور�شة عمل ا�ستعرا�ض تقارير الفرق الفرعية.
• ور�شة عمل “الر�ؤية الأولية للخطة الإ�سرتاتيجية الثانية
للجامعة” لبناء الر�ؤية والر�سالة والقيم.

اللقاءات وا�ستطالعات الر�أي

• لقاء معايل مدير اجلامعة.
• لقاء �سعادة وكيل اجلامعة.
• لقاء �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية.
• لقاء �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
• ا�ستطالع ر�أي الطلبة حول �سمات الو�ضع الراهن للجامعة.
• ا�ستطالع ر�أي �أع�ضاء هيئة التدري�س حول �سمات الو�ضع الراهن للجامعة.
• ا�ستطالع ر�أي القيادات حول التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية.
• ا�ستطالع ر�أي املوظفني حول املناخ التنظيمي واملخالفات الإدارية.
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بيان �إح�صائي مبدخالت اخلطة:
م

البيان

العدد

1

التقارير الر�سمية

37

2

خطط �إ�سرتاتيجية دولية

5

3

خطط �إ�سرتاتيجية وطنية

10

االجمايل

52

بيان �إح�صائي بور�ش العمل واللقاءات وا�ستطالع الر�أي:
البيان

م
1

ور�ش العمل

2

اللقاءات:

3

7

• القيادات العليا

4

• جمموعات الرتكيز الطالبية

12

ا�ستطالعات الر�أي:
• الطالب

309

• �أع�ضاء هيئة التدري�س

233

• املوظفون

650
االجمايل

26

العدد

1215

جامعة المجمعة
الخصوصية والسمات
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جامعة المجمعة :الموقع والخصوصية
ُتعد جامعة املجمعة من �أحدث اجلامعات ال�سعودية؛ حيث ت�أ�س�ست

ال����ك����ب��ي�رة ،وي���ق���ع م��ق��ر

يف  3رم�ضان 1430هـ املوافق � 24أغ�سط�س 2009م بنا ًء على قرار خادم احلرمني

امل�����دي�����ن�����ة اجل����ام����ع����ي����ة

ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -رئي�س جمل�س الوزراء

ال����رئ����ي���������س يف اجل���ه���ة

رئي�س جمل�س التعليم العايل يف ال�سعودية ،وتعود ت�سمية جامعة املجمعة �إىل

اجل��ن��وب��ي��ة م���ن م��دي��ن��ة

حمافظة املجمعة التي تقع �شمال مدينة الريا�ض ،وهي �إح��دى حمافظات

امل��ج��م��ع��ة يف ج�����زء م��ن

منطقة الريا�ض ،و ُتن�سب �إىل مدينة املجمعة قاعدة املحافظة و�أكرب مدنها،

الأر�������������ض امل��خ�����ص�����ص��ة

وتقع �إىل ال�شمال الغربي من مدينة الريا�ض مب�سافة 180كم ،وعن الق�صيم

ل���ل���ج���ام���ع���ة ،وال���ب���ال���غ���ة

150كم ،وت�ستهدف جامعة املجمعة يف خدماتها كال من حمافظات املجمعة،

28

امل���ن���ط���ق���ة اجل���غ���راف���ي���ة

م�ساحتها �أك�ث�ر م��ن  6مليون م�تر م��رب��ع ،و ُت�����ش��اهَ��د م��ن الطريق ال�سريع

وال��زل��ف��ي ،وال��غ��اط ،ورم����اح ،وم��رك��ز ح��وط��ة ���س��دي��ر ،لتغطي ب��ذل��ك منطقة

الرابط بني الريا�ض والق�صيم ك�أحد �أبرز املعامل يف املنطقة ،ويتبع للجامعة

جغرافية كبرية تتكون من �أرب��ع حمافظات تتبع لها ع�شرات املدن والقرى

�أك�ثر م��ن ع�شرين مبنى لإدارة اجل��ام��ع��ة ،وللكليات ،وال��ع��م��ادات امل�ساندة،

والهجر ،ويبلغ جمموع عدد �سكان هذه املحافظات واملراكز التابعة لها �أكرث

واخلدمات الطبية ،ووحدات اجلامعة املختلفة الإدارية والأكادميية منت�شرة

من � 250ألف ن�سمة ،اكتمل فيها التعليم العام يف وقت مبكر بحمد اهلل ،و�أكملت

يف املحافظات الأرب��ع؛ لتقدم اجلامعة خدماتها يف جمال التعليم والبحث

هذه اجلامعة منظومة التعليم من خالل انت�شار الكليات ب�أق�سامها املختلفة

العلمي وخدمة املجتمع ل�ساكني هذه البقعة اجلغرافية الغالية من الوطن

للبنني والبنات؛ لتحقق هدف وزارة التعليم بالتو�سع يف التعليم اجلامعي،

العزيز ،وت��وزع جهودها بني ه��ذه املحافظات لت�سهم يف التنمية والتطوير

وت�ساعد يف ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من خريجي الثانويات العامة يف هذه

والتقدم الذي ت�شهده هذه املحافظات ،وهي:

• حمافظة املجمعة:
يحدها م��ن ال�شمال املنطقة ال�شرقية ومنطقة الق�صيم ،وم��ن اجلنوب
حمافظة ثادق وحمافظة �شقراء ،ومن ال�شرق حمافظة رماح ،ومن الغرب
حمافظة الزلفي و حمافظة الغاط ،و تبلغ م�ساحتها  30000كلم.2
• حمافظة الزلفي:
يحدها من ال�شمال والغرب منطقة الق�صيم ،ومن اجلنوب حمافظة الغاط،
ومن ال�شرق حمافظة املجمعة  ,و تبلغ م�ساحتها  5540كلم .2
• حمافظة رماح:
يحدها من ال�شمال املنطقة ال�شرقية ،ومن اجلنوب مدينة الريا�ض ،ومن

• حمافظة الغاط:

ال�شرق املنطقة ال�شرقية ،وم��ن الغرب حمافظة املجمعة ،وحمافظة ثادق

يحدها من ال�شمال حمافظة الزلفي ،ومن اجلنوب حمافظة �شقراء ،ومن

وحمافظة حرميالء ،و تبلغ م�ساحتها  15900كلم.2

ال�شرق حمافظة املجمعة ،ومن الغرب منطقة الق�صيم ،وتبلغ م�ساحتها 2690

• مركز حوطة �سدير:

كلم.2

يحدها من ال�شمال حمافظة املجمعة ،ومن اجلنوب مدينة الريا�ض ،ومن
ال�شرق حمافظة رماح ،ومن الغرب حمافظة �شقراء ،وتبلغ م�ساحتها 25000
كلم.2
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المهام الرئيسة لجامعة المجمعة:

السمات الرئيسة لجامعة المجمعة:

�سعت جامعة املجمعة منذ ت�أ�سي�سها �إىل تعريف املهام الرئي�سة التي
�ست�ضطلع بها يف منطقتها اجلغرافية ،نظراً لأهمية ت�أطري هذه املهام لأعمال

	�أك����دت اخل��ط��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة الأوىل ع��ل��ى ت�صنيف ج��ام��ع��ة املجمعة
كجامعة �إقليمية ،وي���ؤث��ر ه��ذا الت�صنيف على نوعية اخلدمة الأك��ادمي��ي��ة التي

اجل��ام��ع��ة ،وم���دى ت���أث�ير ت��ع��ري��ف ه���ذه امل��ه��ام ع��ل��ى �أول���وي���ات اجل��ام��ع��ة ور�ؤي��ت��ه��ا

تقدمها اجلامعة ،كما ي�ؤثر ذلك على �أهداف اجلامعة و�أمناط الربامج الأكادميية

امل�ستقبلية .وق��د مت حتديد ه��ذه امل��ه��ام م��ن خ�لال ق���راءات متعمقة يف الأ�سباب

املقدمة ،وفيما ي�أتي ا�ستعرا�ض ملجموعة من اخل�صائ�ص التي متيز جامعة املجمعة

الر�سمية لن�ش�أة اجلامعة ،ولقاءات مب�س�ؤولني يف وزارة التعليم العايل ،وا�ستقراء

عن غريها من اجلامعات:

العديد من االجتاهات الدولية يف هذا املجال ،وقد مت تعريف هذه املهام كما ي�أتي:
• حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،وتو�سيع التحاق طالب املنطقة اجلغرافية
باجلامعة.
• دعم جهود حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة املحلية.
• حت�سني جودة الفر�ص التعليمية املقدمة على امل�ستوى الإقليمي.
• تو�سيع وتنمية القدرات امل�ؤ�س�سية ملنظومة التعليم العايل على امل�ستوى
الوطني ال�سعودي.
ون��ظ��راً الرت��ب��اط ه��ذه امل��ه��ام الأرب����ع ب�شكل مبا�شر بخدمة اجل��ام��ع��ة للمنطقة
اجلغرافية املحيطة بها �إقليمياً ،وحيث �أن العمل على هذه املهام �سيحقق ال�سبب
الرئي�س من وجود جامعة املجمعة؛ ف�إن فريق العمل على ت�شخي�ص الواقع يرى
ب���أن يتم اال�ستمرار يف تبني ه��ذه املهام الأرب���ع و�أن يتم العمل عليها يف اخلطة
الإ�سرتاتيجية الثانية بطريقة خمتلفة ومتعمقة.
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القبول واال�ستيعاب :حيث تقبل جامعة املجمعة كافة الطلبة والطالبات
املحتمل التحاقهم مبرحلة التعليم اجلامعي ،واملتخرجني م��ن كافة املنطقة
اجلغرافية التي تخدمها اجلامعة .وتعني هذه اخل�صي�صة ب�أن جامعة املجمعة
و�إن كانت تقبل الطلبة من خارج املنطقة اجلغرافية �إال �أنها ال ت�ستهدف ه�ؤالء
الطلبة يف ت�سويقها لرباجمها الأكادميية ،كما �أن اجلامعة ال تتبنى الأ�سلوب
االنتقائي الذي ي�ستخدم معايري عالية لقبول الطلبة ،ويف املقابل ت�سعى لتقدمي
تعليم عايل اجلودة لكافة الطلبة املقبولني بغ�ض النظر عن خلفياتهم العلمية
واملهارية.
جامعة تدري�سية �شاملة :جتمع جامعة املجمعة بني منطني من �أمن��اط
اجلامعات وهما اجلامعة التدري�سية واجلامعة ال�شاملة ،وهذا يعني �أن جامعة

املجمعة توفر برامج �أكادميية متنوعة ووا�سعة وتخدم ب�شكل خا�ص احتياجات

كما �أن اجلامعة ال تتناف�س مع مثيالتها يف ا�ستقطاب الطلبة من خارج املنطقة
اجلغرافية ،و�أخرياً ف�إن م�س�ألة الظهور يف الت�صنيفات العاملية لي�ست ق�ضية ت�سعى

تخدم مدينة �سدير لل�صناعة والأع��م��ال) ،كما يعني ذل��ك ب���أن اجلامعة لي�ست

لها اجلامعة وتكر�س �أن�شطتها يف �سبيلها كما تفعل اجلامعات الوطنية �أو الدولية.

جامعة تخ�ص�صية فهي تركز على برامج البكالوريو�س والدبلومات وتقدم برامج
ال للغاية –�إن وج��د �أ�ص ً
ماج�ستري حم��دودة ،ومتنح ع��دداً قلي ً
ال-من الدرجات

احل��اج��ات الثقافية واالق��ت�����ص��ادي��ة واالجتماعية لبيئة اجل��ام��ع��ة :تتعدد

املنطقة اجلغرافية التي تقدم اجلامعة خدماتها فيها (مثل الربامج املهنية التي

الأكادميية يف برامج الدكتوراه.

احتياجات املجتمعات من اجلامعات وتختلف التوقعات التي يرغب يف ر�ؤيتها
�أ�صحاب امل�صالح منها بح�سب اختالف املنطقة التي توجد فيها اجلامعة �سوا ًء

برامج ذات جودة عالية :ت�سعى جامعة املجمعة لتطوير برامج �أكادميية ذات

كانت ح�ضرية �أو ريفية ،وبالتايل تختلف الأدوار التي ميكن �أن ت�ؤديها جامعة

جودة عالية ،ويقف خلف هذا التطوير امل�ستمر للربامج الأكادميية لتربز كربامج

املجمعة يف منطقتها الإقليمية عن غريها من اجلامعات العريقة �أو التي توجد

ذات جودة و�سمعة عالية �سببني� ،أولهما� :أن يف جتويد الربامج الأكادميية و�أداء

يف امل��دن واملناطق احل�ضرية ،وم��ن �أه��م ه��ذه االحتياجات املجتمعية يف املنطقة

الطلبة ا�ستجابة لل�سبب الرئي�س من �إن�شاء اجلامعة وهو جتويد �أداء الطلبة،

التي تخدمها اجلامعة احلاجة �إىل �إيجاد التغيري والتطوير يف املنطقة ،و�إحداث

وثانيهما :اال�ستجابة لالحتياجات اخلا�صة للمنطقة اجلغرافية� ،أو ما توفره

حراك ثقايف وعلمي ،وامل�ساهمة يف �إحداث التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف جوانبها

من فر�ص للتطوير ،حيث ميكن للجامعة تقدمي تخ�ص�صات جامعية متطورة

االقت�صادية واالجتماعية ،وذلك من خالل امل�ساعدة يف ا�ستثمار الطاقات الب�شرية

�صناعية �أو �إدارية �صناعية ب�سبب قرب وعالقة املنطقة اجلغرافية مبدينة �سدير

والبيئية وحتقيق �أف�ضل عائد يف �أق�صر وقت ممكن.

لل�صناعة والأعمال.
ال�سمعة واملناف�سة :ت�سعى جامعة املجمعة باعتبارها جامعة �إقليمية �إىل
تقدمي اخل��دم��ات التعليمية للمنطقة اجلغرافية وب��ج��ودة عالية ،وه��ي بذلك
ت�سعى �إىل �إيجاد �سمعة على امل�ستوى الإقليمي ومن ثم على امل�ستوى الوطني،
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الهيكل التنظيمي للجامعة:
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أين نحن اآلن؟
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أين نحن ا َالن؟
منذ ن�ش�أة اجلامعة يف عام 1430ه��ـ وتت�سارع اخلطوات لتطوير الكليات
القائمة و�إن�شاء كليات و�إ�ضافة �أق�سام وتخ�ص�صات جديدة يحتاجها �سوق العمل
لت�سري اجلامعة يف ركب التطور والرقي ،وقد �شهدت اجلامعة منذ ن�ش�أتها وحتى
عام 1436هـ من ًّوا وتطو ًرا يف �شتى اجلوانب ،خا�صة يف البنية التحتية والنواحي
العلمية والأكادميية والإداري���ة والريا�ضية ،و�صاحب ذلك منو يف �أداء اجلامعة
على امل�ستوى الوطني والإقليمي ,وهذا ما يت�ضح من العر�ض التايل:

التوسع والنمو في أعداد الطلبة
منو �أعداد الطلبة (امل�ستجدين – املقيدين – اخلريجني)يف مرحلة البكالوريو�س
منذ الن�ش�أة حتى العام اجلامعي1435هـ:
جدول لنمو يف �أعداد الطلبة ( امل�ستجدين – املقيدين – اخلريجني )
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تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس
جدول تطور �أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم
غري �سعوديون

�سعوديون

املرتبة
العلمية

ذكر

�أنثى جمموع ذكر

�أنثى جمموع

ن�سبة
ن�سبة
الإجمايل
املجموع
الزيادة ال�سعوديني
ذكر �أنثى جمموع الكلي
ال�سنوية للإجمايل

1431/30

72

51

123

179

78

257

251

129

380

083

105

77

182

243

113

356

348

190

538

%33.82 %85.14 538

118

303

325

159

484

510

277

787

%38.50 %82.64 787

498

363

167

530

667

361

%48.44 %26.03 1028 1028

635

442

191

633

856

412

%50.07 %23.34 1268 1268

العام اجلامعي

املقيدون

امل�ستجدون

اخلريجون

1431/1430هـ

9600

2795

463

1432/31

1432/1431هـ

12729

3674

495

1433/32

185

1433 /1432هـ

15333

9992

541

1434/33

304

194

1434/1433هـ

16970

9849

2570

1435/1434هـ

19296

6901

4015

1435/34

414

221

-

%32.36

النمو في ميزانية الجامعة
العام

امليزانية

1432/1431

301.000.000

البيئة الداخلية للجامعة ,والفر�ص والتحديات يف البيئة اخلارجية للوقوف
الزيادة

ن�سبة التغيري

على مرئيات القيادات حول املمار�سات الفعلية و�أهم الق�ضايا امل�ؤثرة على حا�ضر
اجلامعة وتوجهها امل�ستقبلي ,متهيداً لتحديد وحتليل كافة التغريات مبا تنطوي
عليه من فر�ص ميكن اغتنامها وحتديات ميكن معاجلتها ,ويف �إط��ار ذلك كان

1433/1432

358.994.000

57.994.000

%19.3

1434/1433

493.083.000

134.089.000

%37.3

1435/1434

949.406.000

456.323.000

%92.5

1436/1435

959.970.000

10.564.000

%1.1

الهدف من هذه اللقاءات ,مبا ي�ساعد يف ق��راءة وحتليل م�شهد الو�ضع الراهن
للجامعة ,وتوجهاتها امل�ستقبلية وتطلعاتها امل�أمولة.

مصفوفة التحليل الرباعي
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج التحليل الإ�سرتاتيجي ،ميكن حتديد �أهم عنا�صر

التحليل الرباعي لواقع الجامعة:
لقد اعتمد ت�شخي�ص واق��ع اجلامعة يف �شقه الثاين بعد حتليل كافة التقارير

القوة وال�ضعف بالبيئة الداخلية جلامعة املجمعة ،والتي ت�ؤثر على �أدائها امل�ؤ�س�سي
العام وتطورها امل�ستقبلي ،بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل الفر�ص املتاحة و�أكرث التحديات
ت�أثرياً على و�ضعها امل�ستقبلي ،والتي ميكن �إجمالها يف اجلدول التايل:

وال��وث��ائ��ق امل��ت��اح��ة ع��ل��ى حتليل ن��ت��ائ��ج التطبيق امل��ي��داين ال���س��ت��ط�لاع ر�أي كافة
الأطراف (القيادات العليا ,والقيادات الو�سطى ,والطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني) وقد متثلت �أه��م النتائج يف حتديد �أب��رز عنا�صر القوة وال�ضعف يف
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�أهم عنا�صر القوة:
• تطبيق اخلدمات الإلكرتونية للطالب ومن�سوبي اجلامعة.

• االحتياج لزيادة عدد املبتعثني داخل ًّيا وخارج ًّيا.

• البدء مب�شروع التطوير لت�أهيل اجلامعة لالعتماد.

• قلة امليزانية املخ�ص�صة لدعم البحث العلمي باجلامعة.

• �إن�شاء عدد من الوحدات والإدارات ال�ستكمال املنظومة الإدارية.
•اهتمام القيادات العليا ببناء ال�سمعة امل�ؤ�س�سية املتميزة.
• توافر املناخ التنظيمي الداعم للإجناز وتقدير التميز.
• االهتمام بتدريب وتطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني.

• حداثة نظام الرقابة واملراجعة الداخلية يف اجلامعة.
• �ضعف فعالية نظام الإر�شاد الأكاديـمي للطالب.
• حاجة عدد من الكليات والأق�سام العلمية �إىل �إعادة هيكلة تنظيمية.
• �ضعف املوارد الب�شرية واملادية للمراكز البحثية يف اجلامعة.
• غياب منوذج حمدد لنظام اجلودة على م�ستوى وحدات اجلامعة.

• حتفيز الإدارة العليا للم�ستويات القيادية التنفيذية.

• �ضعف جاهزية بع�ض الربامج ال�ستيفاء متطلبات االعتماد.

• تزايد االهتمام بتعزيز �أخالقيات وقيم الوظيفة العامة.

• انخفا�ض القدرات الأكادميية والبحثية لدى بع�ض هيئة التدري�س.

•متتع جهات اجلامعة بدرجة جيدة من اال�ستقاللية يف اتخاذ القرارات.

• �ضعف البنية التحتية لبع�ض كليات اجلامعة ( املباين امل�ست�أجرة ).

• وجود �شراكات متعددة مع اجلامعة على امل�ستوى الوطني والدويل.
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�أهم عنا�صر ال�ضعف:

�أهم الفر�ص املتاحة:

�أهم التحديات امل�ؤثرة:

• االهتمام الوطني ب�ضمان اجلودة واالعتماد على التعليم العايل.

• ت�أثري و�سائل التوا�صل االجتماعي على منظومة القيم لدى ال�شباب.

• دعم الدولة للجامعات النا�شئة نحو ا�ستكمال بنيتها.

• متطلبات االلتزام بتعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية للجامعة.

• تزايد الإنفاق احلكومي على التعليم العايل والبحث العلمي.

• التناف�س يف ا�ستقطاب الكفاءات الأكاديـمية املتميزة.

• التوجه الوطني نحو اقت�صاد املعرفة ودعم االبتكار.

• تغيري احتياجات ومتطلبات �سوق العمل واالنتاج.

• وجود �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة.

• التغري ال�سريع يف التخ�ص�صات العلمية والأكاديـمية.

• دعم الدولة لربنامج االبتعاث كربنامج خادم احلرمني ال�شريفني.

• م�ستوى الت�أهيل العلمي ملخرجات التعليم قبل اجلامعي.

• توافر املجال للتو�سيع يف احلرم اجلامعي وامل�شروعات اخلدمية.

• احلاجة للمواءمة مع احتياجات التو�سع ومتطلبات اجلودة.

• املوقع اجلغرايف للجامعة ووجود مدينة �سدير ال�صناعية.

• تباعد امل�سافات اجلغرافية بني جهات اجلامعة.

• التوجه الوطني نحو دعم التمايز والتنوع يف برامج اجلامعات.

• حدة التناف�سية للرتتيب والت�صنيف الوطني والدويل للجامعات.

• تزايد الإنفاق احلكومي على التعليم العايل والبحث العلمي.

• م�ستوى �إ�سهام قطاع ال�صناعة والأعمال يف ال�شراكة ومتويل البحث
العلمي.
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الوضع اإلستراتيجي لجامعة المجمعة

ومن خالل نتائج حتكيم م�صفوفة عنا�صر البيئة الداخلية واخلارجية لتحديد

من خ�لال �إح��داث مطابقة بني ال��ق��درات الداخلية للجامعة (عنا�صر
القوة وال�ضعف) وبني متغريات البيئة اخلارجية (الفر�ص والتحديات) مبا ي�ؤدي
�إىل تعزيز نواحي القوة ال�ستثمار الفر�ص واحلد من �أثر التحديات.
و تتنوع اخل��ي��ارات والتوجهات الإ�سرتاتيجية وف��ق الإم��ك��ان��ات وامل����وارد املتاحة
والو�ضع امل�ستهدف �أو الق�ضايا التي ي��راد عالجها ،ويو�ضح ال�شكل التايل تلك
اخليارات الإ�سرتاتيجية وفق م�صفوفة التحليل الرباعي

ال�ضعف ( ,)206.71كما �أن متو�سط الوزن الن�سبي ملجموع الفر�ص (� )175.46أكرب
من جمموع التحديات ( ،)162.56مبا يبني �أن الو�ضع التناف�سي والإ�سرتاتيجي
للجامعة يقع يف نطاق (القوة والفر�ص)� ،أي يف نطاق املربع املعرب عن اخليار
الإ�سرتاتيجي التو�سعي (� )SOأي تعزيز عنا�صر القوة ال�ستثمار الفر�ص املتاحة,
�أو ال��ت��ي تفرزها ت��ط��ورات البيئة اخل��ارج��ي��ة للجامعة ،وال��وع��ي مبختلف �أن���واع

عنا�صر ال�ضعف W
متغريات داخلية �سلبية
ميكن عالجها
WO

SO

الفر�ص O

WT
Mini – Mini Strategy

ST
Maxi – Mini Strategy

التحديات T

التحديات التي ميكن �أن تفر�ض نف�سها يف امل�ستقبل بهدف اال�ستعداد ملواجهتها

متغريات
Maxi – Maxi Strategy
Mini – Maxi Strategy
خارجية
تعظيم جوانب القوة
معاجلة جوانب ال�ضعف
�إيجابية
القتنا�ص الفر�ص
القتنا�ص الفر�ص
( التوجه اال�سرتاتيجي الرت�شيدي) ( التوجه اال�سرتاتيجي التو�سعي) يجب ا�ستثمارها

معاجلة جوانب ال�ضعف
للحد من التحديات
(التوجه اال�سرتاتيجي الدفاعي)

الن�سبي ملجموع عنا�صر ال��ق��وة ( )249.79ي��زي��د ع��ن متو�سط جم��م��وع عنا�صر

وف��ق م�صفوفة التحليل ال��رب��اع��ي؛ مب��ا يهيئ امل��ج��ال ال�ستثمار الفر�ص املتاحة

عنا�صر القوة S
متغريات داخلية �إيجابية
ميكن تعزيزها

تعظيم جوانب القوة
للحد من التحديات
(التوجه اال�سرتاتيجي التكيفي)

الأوزان الن�سبية لعنا�صر القوة وال�ضعف وترتيبها ،يت�ضح �أن متو�سط ال��وزن

متغريات
خارجية �سلبية
يجب تالفيها

والتعامل معها بطريقة �شاملة ت�ساعد اجلامعة يف حتقيق ر�سالتها و�أهدافها ،كما
�أن هذا الو�ضع الإ�سرتاتيجي جلامعة املجمعة ي�شهد ب�أن هناك العديد من التطور
والنمو النوعي الذي حتقق خالل ال�سنوات املا�ضية؛ مبا يفر�ض املحافظة على
م�سارات ذلك النمو والتطور ,وتعزيز كافة عنا�صر القوة والتميز �إىل �أق�صى حد
ممكن؛ مبا ي�ساعد على ا�ستثمار كافة الفر�ص املتاحة يف بيئة اجلامعة اخلارجية
والناجتة عن التوجهات الوطنية واحلكومية الداعمة للتعليم اجلامعي ,والتطور
التقني املت�سارع ودعم جوانب االبتكار لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
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التوجهات الوطنية والعالمية للتعليم الجامعي

أو ًال :التوجهات الوطنية للتعليم الجامعي:

ميثل ن�سق التعليم اجلامعي جز ًءا ال يتجز�أ من الن�سق االقت�صادي واالجتماعي

تعمل جامعة املجمعة كم�ؤ�س�سة علمية على اال�ستفادة من �إمكاناتها وما متلك

والثقايف ال�شامل لأي جمتمع ،ومن َثم ال ميكن �أن تكون اجلامعات مبن�أى عن

م��ن �أه���داف وتطلعات وربطها باخليارات املتاحة لتحقيق منو م��ت��وازن باجتاه

االجت��اه��ات والتوجهات الكربى وامل���ؤث��رة والتي متثل تغريات وت��ط��ورات طويلة

حت�سني م�ستواها الأك��ادمي��ي وو�سعها التناف�سي وذل��ك من خالل درا�سة واقعها

املدى وعميقة الت�أثري يف هذا الع�صر فائق ال�سرعة يف تطوره ،وفى جتدد مالحمه

التنموي والبيئي وبالتايل ر�سم الر�ؤيا والأه��داف والغايات الإ�سرتاتيجية ومن

و�سماته ،وفى ت�شابك م�شكالته االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والعلمية

ثم و�ضع اخلطط والربامج وامل�شاريع لتنفيذها ومبا ي�سهم يف حتقيق التنمية

والتقنية.

امل�ستدامة ،وه��ذا يتم م��ن خ�لال ال�شراكة احلقيقية م��ع كافه امل�ستفيدين من

وف��ى مثل ه��ذا ال��ع��امل دائ���م التغري و���س��ري��ع ال��ت��ط��ور ،ينبغي �أن تت�صف النظم

ط�لاب و�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني وجمتمع حملي ,وم��ن ثم ف���إن �إق��رار

التعليمية باملرونة يف بنيتها ،وفى م�ساراتها واالنتقال بني فروعها ،وفى مناهجها

هذه اخلطة وااللتزام بها خالل الفرتة املخططة لها ال يتم بدون درا�سة وحتليل

وتخ�ص�صاتها ،وفى �سنوات الدرا�سة فيها ،وفى و�سائل تقوميها ،وغريها ،كمتطلب

االجتاهات الوطنية والعاملية يف و�ضع توجهات جامعة املجمعة يف �سياقها يف �ضوء

�ضروري ال�ستيعاب التغريات الكربى واملواءمة مع التوجهات اجلديدة وامل�ؤثرة

خطط وزارة التعليم العايل وخطط اجلامعات الوطنية امل�شابهة مع اال�ستفادة

على جميع املجاالت ,وملواجهة احلاجات املتجددة ل�سوق العمل ومل�شكالت االقت�صاد

بقدر الإمكان من جتارب وخطط اجلامعات املتميزة والرائدة �سواء على امل�ستوى

ومطالب احلياة االجتماعية والثقافية.

الوطني �أو امل�ستوى العاملي.

وفيما يلي ,ميكن ا�ستعرا�ض �أبرز التوجهات العاملية والوطنية امل�ؤثرة على �سياق

وباالطالع على التجارب واخلطط الإ�سرتاتيجية الوطنية والعربية والعاملية

التعليم اجلامعي ,مع حتديد �أهم متطلبات املواءمة التي حتتاجها جامعة املجمعة

يعطى فر�صة للتعرف على التجارب املختلفة والتوجهات املتنوعة يف بناء اخلطط

ال�ستثمار تلك التوجهات والتكيف معها فيما ي�ساعد على الوفاء بر�سالة اجلامعة

ويف و�ضع الر�ؤية والر�سالة والقيم والتوجهات الإ�سرتاتيجية.

و�أهدافها الإ�سرتاتيجية.

39

ترتيب أولويات المحاور وفق آراء استطالع المجتمع المحلي وآراء القيادات:

من خالل نتائج التحليل الإح�صائي ملحاور التوجهات الوطنية الثالثة ع�شر -بح�سب ا�ستجابات عينتي املجتمع املحلي والقيادات اجلامعية بجامعة املجمعة -مت
ترتيب املحاور ب�شكل عام وفقاً للمتو�سط احل�سابي.
بعد ذلك مت حتليل العبارات داخل كل حمور من حماور التوجهات الوطنية ومت الأخذ ب�أهم �سبع عبارات مرتبة ح�سب املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات عينة املجتمع
املحلي ،و�أهم �سبع عبارات مرتبة ح�سب املتو�سط احل�سابي ملتو�سطي االهمية و�سهولة التطبيق ال�ستجابات عينة القيادات اجلامعية بجامعة املجمعة .وكانت ترتيب العبارات
داخل كل حمور من حماور التوجهات الوطنية كما يلي-:
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م

املحور

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

املقررات الأكاديـمية
التعليم والتعلم
حوكمة اجلامعات (التنظيم والإدارة)
التوجهات الوطنية يف حمور الطالب
البحث العلمي
�أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات الأكاديـمية
تقنية املعلومات
البنية التحتية
ريادة الأعمال
املوهبة واالبداع واالبتكار
اجلوانب املالية واال�ستثمار
امل�س�ؤولية املجتمعية
اجلودة واالعتماد الأكاديـمي

القيادات

املجتمع املحلي
املتو�سط

الرتتيب

املتو�سط

الرتتيب

4.73
4.71
4.69
4.63
4.62
4.61
4.57
4.55
4.53
4.54
4.51
4.50
4.45

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4.34
4.66
4.41
4.40
4.60
4.61
4.47
4.42
4.34
4.38
4.50
4.44
4.28

3
13
6
5
11
12
9
7
2
4
10
8
1

ثانيًا :أبرز االتجاهات العالمية المؤثرة على التعليم

ا�ستخدامها يف عمليات التخطيط مبختلف �أنواعه ،وتت�ضح �أهميتها من خالل

العالي:

التعرف على الو�ضع الراهن للجامعة ،وحتديد اخلطوات التي يجب �أن تتخذ

انطالقاً من الهدف العام املعني بتحليل التوجهات العاملية والتغريات

للو�صول �إىل الو�ضع املثايل �أو املرغوب؛ وذلك من خالل مقارنة وقيا�س �أن�شطة

امل�ستقبلية امل�ؤثرة يف و�ضع اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة 1440ه��ـ2020-م ،متت

اجلامعة �أو عملياتها الداخلية مع اجلامعات  /الهيئات ذات الأداء العايل؛ حيث

درا�سة �أهم التوجهات العاملية واملتغريات امل�ستقبلية يف جماالت التعليم والتعلم

مت �إع��داد م�صفوفة املقارنة املرجعية لعدد من جتارب اجلامعات و الهيئات على

والبحث العلمي وخدمة املجتمع من خالل االطالع على جمموعة من البحوث

امل�ستوى الوطني والإقليمي والعاملي على النحو التايل:

و التقارير ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات عاملية مرموقة مثل (منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو" ،االحتاد الدويل للجامعات ،احتاد اجلامعات
العربية ومنظمات الت�صنيف ال��دويل للجامعات )...،واخلطط الإ�سرتاتيجية
لعدد من اجلامعات امل�صنفة عامليا وقد ت�ضمنت هذه الدرا�سة جمع البيانات من
البحوث والتقارير واجلهات املختارة ،وحتليلها وا�ستخال�ص �أه��م ما ميكن �أن
ي�ستفاد منها.
ثالثًا :المقارنة المرجعية للتوجهات الوطنية و العالمية:

تعترب املقارنات املرجعية ( )Benchmarkingا�سلو ًبا لتح�سني وتطوير الأداء؛
لإح��داث تغيري يف اجلامعة من خالل امل�شاركة يف املعلومات واملعرفة واخلربات
مع اجلامعات و الهيئات املتميزة والرائدة؛ حيث تعد من �أهم الأدوات التي يتم

محاور مصفوفة المقارنة المرجعية:

• �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية.
•ال�سياق امل�ؤ�س�سي.
• التعليم و التعلم.
• البحث العلمي و خدمة املجتمع.
مصادر البيانات:

• حتليل التجارب العاملية يف �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية:
ومت حتليل جتارب ( )16جامعة يف �إعداد خططها الإ�سرتاتيجية ( )6على
امل�ستوى الوطني )6( ،على امل�ستوى الإقليمي )4( ،على امل�ستوى العاملي.
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• حتليل التجارب العاملية و التغريات امل�ستقبلية يف �إعداد ال�سياق امل�ؤ�س�سي:
ومت االعتماد على ( )10م�صادر متنوعة (هيئات دولية ،جامعات ،ت�صنيفات

• التحاق اخلريج ب�سوق العمل (جامعة الق�صيم).
• الأفكار الإبداعية (جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن).

عاملية ،معايري و تقارير عاملية).
• حتليل التجارب العاملية و التغريات امل�ستقبلية يف جمال التعليم و التعلم /
البحث العلمي  /خدمة املجتمع:
ومت االعتماد على ( )15م�صدر متنوع (هيئات دولية و �إقليمية ،هيئات
االعتماد االكادميي ،جامعات ،تقارير ودرا�سات عاملية).

ثانيًا :على المستوى العالمي
• يف جمال �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية .
• يف جمال ال�سياق امل�ؤ�س�سي .
• يف جمال التعليم و التعلم .

أو ًلا  :المقارنة المرجعية للتجارب الوطنية
على امل�ستوى الوطني

• امل�سئولية االجتماعية (جامعة امللك عبدالعزيز ).
• التميز البحثي (امللك �سعود).
• م�شروع رائد للتطور الإداري (جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن).
• حتقيق اجلودة واالعتماد امل�ؤ�س�سي (جامعة الق�صيم).
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• يف جمال البحث العلمي و خدمة املجتمع .

القضايا اإلستراتيجية
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القضايا اإلستراتيجية
إحلاحا ،وهي تلك الق�ضايا امل�ؤثرة على م�ستقبل اجلامعة وقدرتها على حتقيق ر�سالتها� ,إىل
ي�ؤدي الرتكيز على �أكرث الق�ضايا الإ�سرتاتيجية � ً
حتديد الأولويات الإ�سرتاتيجية ب�شكل �سليم .والهدف هو فرز امل�شكالت املحورية problems

 ،Coreوالوقوف على م�سبباتها و�آثارها ,مبا ي�ساعد على

اكت�شاف العالقات املتداخلة بني املجاالت التي تتعلق بتلك الأ�سباب يف �إطار خريطة عامة  Mapping causesمبا يي�سر و�ضع الأهداف املالئمة ملعاجلة
تلك الق�ضايا.
وتعتمد عملية حتديد و�صياغة الق�ضايا الإ�سرتاتيجية على حتليل الفجوات الأ�سا�سية التي مت الوقوف عليها من ت�شخي�ص الو�ضع الراهن
للجامعة يف �ضوء ما ينبغي �أن تكون عليه الأداء النموذجي امل�ستهدف لتحقيق الأهداف ،ومن ثم اخلروج من هذا التحليل مبعلومات عن الفجوات بني
الواقع وامل�ستهدف ،ثم التوجه نحو معاجلة تلك الفجوات.
وبناء على نتائج ت�شخي�ص وحتليل الو�ضع الراهن جلامعة املجمعة ,وجممل فجوات الأداء الأ�سا�سية التي مت حتديدها يف �سياق تقرير “واقع
اجلامعة :م�ؤ�شرات ودالالت" ,ميكن ا�ستعرا�ض �أهم الق�ضايا الإ�سرتاتيجية التي حتتاج اجلامعة �أن تركز عليها يف �إطار توجهها الإ�سرتاتيجي خالل
ال�سنوات القادمة من تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية الثانية.
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القضية األولى

القدرات التنافسية للطلبة
ترتبط هذه الق�ضية ارتباطاً وثيقاً بوظيفة اجلامعة الرئي�سة يف التعليم وتطوير املهارات وبناء القدرات .وتقع م�س�ؤولية اجلامعة يف بناء

املهارات وتطوير الكفايات لكافة امل�ستفيدين من الطلبة ،وكذلك للم�ستفيدين اخلارجيني من ال�سكان يف املنطقة اجلغرافية التي تقدم اجلامعة
خدماتها فيها .وتعد جامعة املجمعة �إحدى الفر�ص النادرة التي ميكن للمجتمع املحيط بها �أن ي�ستغلها يف تطوير املهارات والكفايات� ،إذ ال يقدم خدمات
التعليم العايل وخدمات التطوير والت�أهيل العامة �سواها .ومن خالل الر�صد والتحليل تظهر احلاجة لزيادة الطاقة اال�ستيعابية يف بع�ض املجاالت ,مع
ثباتها �أو تقلي�صها يف جماالت �أخرى ,والرتكيز خا�صة على املجاالت العلمية والتقنية والتطبيقية ,بينما ال توجد حاجة م�شابهة يف تخ�ص�صات العلوم
الإن�سانية( .من النماذج احلديثة يف جمال التنب�ؤ باالحتياجات منوذج التحليل والتوقع الذي �أعده معهد التخطيط الدويل التابع لليون�سكو ANPRO

. )Model

ومن العوامل التي ت�ساعد اجلامعة يف االرتقاء بالقدرات التناف�سية والأداء الأكادميي للطالب تطوير نظام الإر�شاد الأكادميي وم�ساعدتهم يف
اختيار التخ�ص�صات املالئمة مليولهم وقدراتهم ,والرتكيز على تنمية مهارات ريادة الأعمال وااللتحاق بالتوظيف ,مع توفري خدمات دعم الطلبة فيما
بعد التخرج .وميكن للجامعة يف هذا ال�صدد �إن�شاء مركز لتطوير املهارات الطالبية �أ�سوة بالعديد من اجلامعات واخلربات الدولية و�أف�ضل املمار�سات.
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االجتاهات الدولية والوطنية امل�ؤثرة
التوجهات الوطنية
التوجهات العاملية

متغريات الق�ضية
البيئة الداخلية

البيئة اخلارجية

	•رع��اي��ة االب �ت �ك��ار ودع ��م الإب� ��داع
عنا�صر القوة:
م��ن خ�لال وج��ود م�ؤ�س�سات مثل
	•مالءمة معايري القبول يف اجلامعة لقاعدة عري�ضة من الطلبة
	•تبني مناذج �إر�شاد �أكادميي
م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله
الفر�ص املتاحة:
متطورة لدعم اختيار الطلبة
للموهبة والإب ��داع ,ومدينة امللك 	•اهتمام اجلامعة برعاية الطلبة املوهوبني واملتميزين وا�ستثمار امكاناتهم
	•وجود برنامج خادم احلرمني البتعاث الطالب
للتخ�ص�صات الأك��ادمي �ي��ة
عبداهلل للعلوم واالبتكار.
وقدراتهم النوعية.
وت ��وف�ي�ر ب �ي��ان��ات ال�ت��وظ�ي��ف
	• تزايد الطلب على التعليم وااللتحاق باجلامعات.
	•توفري فر�ص االب�ت�ع��اث الطالبي 	• تطور اخل��دم��ات االلكرتونية املقدمة للطالب على امل�ستوى التعليمي
وفر�ص �سوق العمل.
من خالل برنامج خادم احلرمني
والإداري
	• التوجه الوطني نحو دع��م التمايز والتنوع يف
	•ت��وج�ه��ات منظمة اليون�سكو
ال�شريفني لالبتعاث.
برامج اجلامعات.
	• دعم اجلامعة للأن�شطة الطالبية واخلدمات االجتماعية ووجود عمادة
مل � �ه� ��ارات ال� �ق���رن ال ��واح ��د
	•التو�سع يف القبول لزيادة الطلب
تخت�ص ب�ش�ؤون الطالب وتنمية مهاراتهم العلمية والثقافية واالجتماعية
	• دعم الدولة للجامعات النا�شئة ,مبا ي�ؤثر ب�شكل
والع�شرين
على التعليم ال �ع��ايل ,م��ع تعزيز
�إيجابي على متويل الأن�شطة الطالبية وكافة
جوانب العدالة لتوفري مزيد من 	• تطبيق عدد من املبادرات من خالل وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية ,مع
	•االه�ت�م��ام امل�ت��زاي��د مبهارات
اجلوانب التعليمية.
�إن�شاء وحدة للخريجني ,مبا يدعم تتبعهم وم�ستوى الر�ضا عن قدراتهم.
الثقافة والرتبية الإعالمية
الفر�ص للفتيات.
education

Media

وامل�ع�ل��وم��ات�ي��ة وال��رق �م �ي��ة يف
املناهج والأن�شطة الطالبية
باجلامعات.
	•تعزيز مهارات ريادة الأعمال
 entrepreneurshipيف
املناهج والأن�شطة التطبيقية
	•دع ��م االت �� �ص��ال وال �ت��وا� �ص��ل
ال� ��دويل ل�ل�ط�لاب الكت�ساب
خربات حياتية وبناء معارف
جديدة.

	•االهتمام املتزايد بتوفري خدمات جوانب ال�ضعف:
ً
ً
للإر�شاد الأكادميي باجلامعات •	 .االحتياج لزيادة عدد املبتعثني داخليا وخارجيا مبا ميكن �أن ي�ساعد يف رفع التحديات املحتملة:
امل�ستوى التناف�سي للطالب.
	•الت�أثري املتزايد على و�سائل التوا�صل االجتماعي
	•االه� �ت� �م ��ام ب � ��الإط � ��ار ال��وط �ن��ي
على منظومة القيم لدى ال�شباب
للم�ؤهالت وما يجب �أن يت�سق معه 	• �ضعف م�ستوى خريجي التعليم ال�ع��ام ,مبا ي�ؤثر على م�ستوى الكفاءة
الداخلية جلوانب التعليم والتعلم.
م��ن ك�ف��اي��ات وم �ه��ارات وخ�برات
	• التغري املت�سارع يف نوعية املهارات التي يتطلبها
طالبية.
�سوق العمل
	• حداثة نظم الإر�شاد الأكادميي وتقليدية �أ�ساليبه ,مبا يعوق ا�ستك�شاف
ميول الطالب وقدراتهم الذاتية الكامنة.
	•�إن�شاء وحدات و�إدارات للخريجني
	• التناف�س املتزايد بني اجلامعات يف ا�ستقطاب
ل��دع��م ال�ت��وا��ص��ل م��ع م�ؤ�س�سات
الطلبة املتميزين
	• تدين دافعية الطلبة للم�شاركة يف الأن�شطة الطالبية املختلفة ,حيث ي�ؤثر
العمل فيما بعد التخرج.
ذلك على تطوير مهاراتهم النوعية واكت�سابهم خلربات حياتية جديدة.
	• �ضعف ا�ستقطاب ج�ه��ات التوظيف خلريجي
	•االهتمام الر�سمي املتزايد بتعزيز
اجلامعة ,مبا يتطلب مهارات تناف�سية نوعية تفي
	• ق�صور �آليات التحقق من الكفاءة الداخلية واخلارجية للعملية التعليمية,
قيم ال ��والء واالن �ت �م��اء امل�ؤ�س�سي
مبتطلبات م�ؤ�س�سات العمل.
مبا ي�ساعد يف ت�شخي�ص فجوات املهارات والقدرات النوعية للطالب.
والوطني

47

القضية الثانية

بناء قدرات الكوادر األكاديمية واإلدارية
تتفق هذه الق�ضية مع مهمتني رئي�ستني من مهام للجامعة وهما «حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،وتو�سيع التحاق طالب املنطقة اجلغرافية

باجلامعة» و «تو�سيع وتنمية القدرات امل�ؤ�س�سية ملنظومة التعليم العايل على امل�ستوى الوطني ال�سعودي» وهذا ي�سهم يف حتقيق ر�سالة اجلامعة وتوحيد
االجت��اه نحوها .ومن املالحظ �أن اجلامعة حققت معدل جيد لع�ضو هيئة تدري�س /طالب ,مع النمو امل�ستمر يف ن�سبة ال�سعودة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س .وعلى الرغم من الطفرة الكبرية يف �أع��داد املوظفني الإداري�ي�ن� ,إال �أن��ه تظل احلاجة مطلوبة لإع��ادة التدوير الوظيفي للإداريني وفق
خرباتهم الوظيفية وم�ؤهالتهم ,مع تعزيز الوالء امل�ؤ�س�سي لديهم و�أخالقيات الوظيفة العامة.
ويف هذا ال�سياق ,حتتاج اجلامعة �أي�ضاً �إىل التطوير الهيكلي لربامج تطوير املهارات القيادية والإدارية ,من خالل توحيد املرجعية التي تقدم
تلك الربامج� ,أو االرتقاء ب�أداء الإدارة العامة للتطوير الإداري ,كما �أن هناك توج ًها اَخ ًر وفق اخلربات الدولية و�أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال ,والتي
تعتمد على �إن�شاء مركز لتطوير املهارات على م�ستوى اجلامعة.
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االجتاهات الدولية والوطنية امل�ؤثرة
التوجهات الوطنية
التوجهات العاملية
	•وا�ستبقاء الكفاءات الب�شرية
من الهيئة التدري�سية.
	•دع�� ��م ال� �ت� �ط ��وي ��ر امل �ه �ن��ي
الذاتي self-professional
 growthب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
برامج التنمية املهنية.
	•تعزيز الأخ�لاق�ي��ات املهنية
وال��وظ �ي �ف �ي��ة jobethics
وال� �ن ��زاه ��ة الأك ��ادمي� �ي ��ة.
Academic integrity

	•ال �ع �ن��اي��ة مب �ع��اي�ير اخ�ت�ي��ار
ال � �ق � �ي� ��ادات الأك���ادمي� �ي���ة
والإداري � � ��ة وت�ب�ن��ي م��داخ��ل
الإبداع الإداري.
	•االهتمام بجوانب التحفيز
امل�� ��ادي وامل� �ع� �ن ��وي للهيئة
الأك ��ادمي� �ي ��ة ل ��زي ��ادة ح��دة
التناف�سية يف ا�ستقطاب
الكفاءات.
	•�إت��اح��ة م��زي��د م��ن احل��ري��ة
واال�ستقاللية للجامعات يف
مراجعة رواتبها وحوافزها
ل�ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري ����س ح �ت��ى ال
تفقد ميزتها التناف�سية يف
اال�ستقطاب.

	•االه �ت �م��ام ال��ر��س�م��ي ب��رف��ع معدل
حملة الدكتوراه من الذكور والإناث
ال�سعوديني
	•حت�سني م�ع��دل �أ� �س �ت��اذ /ط�ل�اب و
تقليل الن�صاب التدري�سي والأعباء
الإدارية لهيئة التدري�س.
	•التوجه لت�أ�سي�س وح ��دات خا�صة
ب���امل���وارد ال �ب �� �ش��ري��ة الأك��ادمي��ي��ة
باجلامعات لو�ضع �إ�سرتاتيجيات
اال�ستقطاب.
	•االه �ت �م��ام ب��امل��داخ��ل احل��دي �ث��ة يف
�إدارة وتطوير امل��وارد الب�شرية من
امل��وظ �ف�ين وا��س�ت�ث�م��ار امكاناتهم
املهنية.
	•�إت��اح��ة ف��ر���ص االح �ت �ك��اك ال��دويل
لهيئة التدري�س من خالل امل�ؤمترات
واملعار�ض وامللتقيات.
	•تنويع االعتماد على املوارد الب�شرية
بني امل�صادر الداخلية واخلارجية
	•ت��زاي��د م�ع��دل ال�سعودة خا�صة يف
امل �ج��االت وال��وظ��ائ��ف التي تتوافر
فيها الكوادر الوطنية.
	•ت��ط��وي��ر امل � �� � �س� ��ارات ال��وظ �ي �ف �ي��ة
وااله��ت��م��ام ب��ال �ت��دوي��ر ال��وظ�ي�ف��ي
للإداريني وفق نوعية خرباتهم وم
�ؤهالتهم.

متغريات الق�ضية
البيئة الداخلية

البيئة اخلارجية

عنا�صر القوة:
الفر�ص املتاحة:
	•االهتمام بتدريب وتطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني
وجود العديد من فر�ص التدريب اخلارجي
	•تزايد االهتمام بتعزيز �أخالقيات وقيم الوظيفة العامة
والتي ي�ستفيد منها ن�سبة كبرية من �أع�ضاء
	•حتفيز الإدارة العليا للم�ستويات القيادية التنفيذية ,مبا ي�ساعد يف تطوير �أداء هيئة التدري�س واملوظفني.
	•ال�ت�ط��ور التقني امل�ت���س��ارع ال ��ذي يوفر
امل�ستويات التنفيذية.
فر�ص النمو املهني الذاتي لدى الكوادر
	•توافر املناخ التنظيمي الداعم للإجناز وتقدير التميز الأكادميي والوظيفي.
الأكادميية والإدارية.
	•تعد اجلامعة من الفر�ص القليلة املتاحة للعن�صر الن�سائي للتطوير والت�أهيل
	•رب��ط ال�ترق �ي��ات الوظيفية ب��ال��دورات
وامل�شاركة يف تويل الأعمال الإدارية العليا.
التدريبية التي يتم اجتيازها من قبل
	•اعتماد �إدارة اجلامعة على ال�شفافية و�سيا�سة الباب املفتوح.
املوظفني الإداريني.
	•اهتمام اجلامعة بتوفري برامج التدريب وتطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س
	•وج��ود العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات
واملوظفني
احلكومية ال�ت��ي ت��وف��ر ف��ر���ص التطوير
	•قلة الن�صاب التدري�سي لن�سبة كبرية من �أع�ضاء هيئة التدري�س
املهني للأكادمييني على م�ستوى اململكة.
	•رعاية اجلامعة للمتميزين من هيئة التدري�س واملوظفني
التحديات املحتملة:
	•جوانب ال�ضعف:
	•حدة التناف�س يف ا�ستقطاب الكفاءات
الأكادميية املتميزة.
	•�ضعف الكفاءة املهنية والأكادميية لبع�ض �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
	•احلاجة �إىل اعادة التدوير الوظيفي وفق م�ؤهالت واخلربات الوظيفية ال�سابقة 	•ق�ل��ة ال�ب�رام��ج التخ�ص�صية امل�ق��دم��ة
لأع �� �ض��اء هيئة ال�ت��دري����س وال �ق �ي��ادات
ملن�سوبي اجلامعة.
الإدارية يف معهد الإدارة.
	•�ضعف ا�ستثمار الكفاءات الب�شرية املتاحة يف اجلامعة يف ال��دورات التدريبية
املقدمة للموظفني
	•ال �ت �ن��اف ����س يف ا� �س �ت �ق �ط��اب ال �ك �ف��اءات
الأكادميية املتميزة.
	•�ضعف الت�أهيل الإداري النوعي لبع�ض القيادات الو�سطى والتنفيذية
	•التغري ال�سريع يف التخ�ص�صات العلمية
	•تزايد الأعباء الإدارية لأع�ضاء هيئة التدري�س
والأكادميية.
	•حمدودية م�شاركة العن�صر الن�سائي يف �صنع القرارات واملنا�صب الإدارية
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القضية الثالثة

تطوير األداء المؤسسي
لقد قامت اجلامعة منذ ن�ش�أتها وحتى هذا الت�أريخ بجهود حثيثة يف �سبيل النهو�ض باجلامعة وحتقيق هويتها وبنائها امل�ؤ�س�سي ،وقد واجهت

اجلامعة عقبات كبرية جدًا ,حيث متثلت تلك العقبات يف وجود كليات و�أق�سام علمية على رقعة جغرافية كبرية وتتبع لثالث جامعات �سابقاً ،وال يجمع
بينها هوية م�شرتكة ،كما �أن ت�أ�سي�س املنظومة الإدارية للجامعة بكافة وحداتها التنظيمية يحتاج �إىل املزيد من اجلهود الكبرية.
وتنتقل اجلامعة يف خطتها الإ�سرتاتيجية الثانية من مرحلة الن�ش�أة والوجود �إىل مرحلة الت�أ�سي�س والبناء ،وهذا يقت�ضي وجود بناء تنظيمي
م�ؤ�س�سي يت�صف باملتانة والقابلية للتو�سع واالمتداد ،كما يت�صف باجلودة والتمكني .كما ت�شري التقارير واملعاي�شة للواقع الفعلي �أن هناك فجوة هيكلية
تعوق توظيف وا�ستثمار �إمكانات وموارد اجلامعة ب�شكل �أمثل ،حيث تتمثل هذه الفجوة يف عدة جوانب �أهمها احلاجة لإن�شاء بع�ض الوحدات واملراكز
كمركز الإح�صاء واملعلومات ,و�إدارة التخطيط الإ�سرتاتيجي ,مبا يدعم امل�ؤ�س�سية واال�ستمرارية واال�ستدامة يف الأداء ,بالإ�ضافة �إىل حاجة بع�ض
الوحدات الأكادميية والإدارية �إىل ا�ستكمال بنيتها وهيكلها التنظيمي الداخلي لتحديد املهام واالخت�صا�صات بو�ضوح على خمتلف �أق�سامها.
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االجتاهات الدولية والوطنية امل�ؤثرة
التوجهات الوطنية
التوجهات العاملية
	•ال� �ت� �ح ��ول ن��ح��و ال�ل�ام��رك��زي��ة
وتفوي�ض ال�صالحيات ومتكني
ال �ق �ي��ادات الإداري� ��ة م��ن اتخاذ
	•ت��ن��ام��ي ال� �ت ��وج ��ه ال��وط �ن��ي
القرارات.
ن�ح��و ال�ت�م��وي��ل امل��رت �ك��ز على
	•ت �ط��وي��ر ال �ه �ي��اك��ل التنظيمية
performance
الأداء
وتقلي�ص امل�ستويات التنظيمية
 based budgetingلتحفيز
ال �ه�يرارك �ي��ة وال �ه��رم �ي��ة ودع��م
اجلامعات على تطوير �أدائها
الهياكل الأفقية وال�شبكية.
وحت�سني �إجنازاتها النوعية.
	•اال�ستقاللية التامة للجامعات يف
�إدارة �ش�ؤونها وتنظيم وحداتها 	•م �ك��اف �ح��ة ال��ف�����س��اد امل���ايل
و�إداري وامل�ت��اب�ع��ة ال��دوري��ة
وا�ستقطاب احتياجاتها.
جلهود اجلامعات وحتفيزها
	•دع� � ��م ال� � ��ذك� � ��اء امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ي
على �إن�شاء �إدارات للمراجعة
institutional
intelligence
الداخلية internal auditing
ل�صنع واتخاذ القرارات املبنية
وتعزيز املتابعة والرقابة.
ع �ل��ى ال��ب��ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات
ال�سليمة.
	•االه�ت�م��ام الر�سمي بتطبيق
	•ت �ع��زي��ز ال�ت���ش�ب�ي��ك امل ��ؤ� �س �� �س��ي
ن�ظ��م احل�ك��وم��ة االل�ك�ترون�ي��ة
 networkingلكافة ال��وح��دات
يف كافة اجل�ه��ات احلكومية
اجلامعية وم��ع اجلهات امل�ؤثرة
وال��ت��ح��ول ن �ح��و امل �ع��ام�لات
وذات العالقة.
الإدارية االلكرتونية.
	•االهتمام بقيا�س الأداء امل�ؤ�س�سي 	•حت��دي��ث ال �ل��وائ��ح والأن �ظ �م��ة
وفق م�ؤ�شرات �شاملة لكافة �أبعاد
الإداري ��ة للجامعات لتحقيق
وم �ت �غ�يرات ال �ع �م��ل ,م��ع ال��رب��ط
فاعلية ومرونة �صنع القرار
الكامل ب�إ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
و�سرعة الإجناز.
	•االه�ت�م��ام بحوكمة نظم العمل
والإج� ��راءات الإداري ��ة وتب�سيط
امل ��راح ��ل يف �إط � ��ار ال�شفافية
واملحا�سبية.

متغريات الق�ضية
البيئة الداخلية

البيئة اخلارجية

عنا�صر القوة:
	•توظيف تقنية املعلومات يف الأن�شطة التعليمية والإداري ��ة مبا يدعم جوانب
التطوير يف منظومة الأداء امل�ؤ�س�سي للجامعة.
	•�إن�شاء عدد من الوحدات والإدارات ال�ستكمال املنظومة الإدارية وا�ستيفاء كافة
متطلبات واحتياجات الأداء الإداري وامل�ؤ�س�سي الفعال.
	•�إعداد جميع الوحدات اجلامعية لأدلة تنظيمية و�إجرائية منع ًا لت�ضارب املهام
واالخت�صا�صات وتر�شيد ًا للجهد والوقت و�صو ًال لتحقيق الكفاءة والفعالية.
	•و�ضع م�ؤ�شرات لتقييم الأداء امل�ؤ�س�سي جلميع وحدات اجلامعة ,مبا ي�ساعد يف
تقييم الأداء امل�ؤ�س�سي ومعاجلة �أية معوقات وجوانب للق�صور.
	•متتع جهات اجلامعة بدرجة جيدة من اال�ستقاللية يف اتخاذ القرارات
	•وجود �أنظمة للرقابة واملتابعة على م�ستوى اجلامعة
	•اهتمام القيادات العليا ببناء ال�سمعة امل�ؤ�س�سية املتميزة
جوانب ال�ضعف:
	•االفتقاد لقيم العمل امل�ؤ�س�سي يف �أداء بع�ض وحدات اجلامعة ,مبا يعوق التن�سيق
بني اجلهود املتنوعة الهادفة لتح�سني الأداء ,منع ًا للتكرارية وعدم االنتظام يف
�إطار تكاملي موحد.
	•احلاجة لإن�شاء بع�ض الوحدات واملراكز كمركز الإح�صاء واملعلومات ,و�إدارة
التخطيط الإ�سرتاتيجي ,مبا يدعم امل�ؤ�س�سية واال�ستمرارية واال�ستدامة يف
الأداء.
	•ت�ضارب االخت�صا�صات واملهام بني بع�ض الوحدات الأكادميية والإداري��ة ,مبا
يفر�ض مراجعة وتطوير الأدلة التنظيمية و�أهداف ومهام كافة الوحدات.
	•�ضعف االعتماد على التطوير الأُ�سي  exponential growthبهدف اال�ستفادة
من تراكم اخل�برات الفردية وامل�ؤ�س�سية يف التح�سني والتطوير ,مبا يفر�ض
�إيجاد بنك للمبادرات وامل�شروعات التطويرية والأفكار االبتكارية ,حتى ال يبد�أ
�أي توجه للتطوير دون الرجوع للخربات ال�سابقة وما مت �إجنازه على م�ستوى
اجلامعة.

الفر�ص املتاحة:
	•تزايد االهتمام الر�سمي بتطوير �أداء اجلامعات
يف خطط التنمية وخطط تطوير التعليم العايل.
	•وج��ود هيئات وطنية ملكافحة الف�ساد وتعزيز
النزاهة ,مبا يخدم حوكمة الأداء امل�ؤ�س�سي لكافة
اجلهات والأجهزة احلكومية ومنها اجلامعات.
	•الأدوار ال��داع �م��ة ملعهد الإدارة يف جم��االت
التطوير الإداري وامل�ؤ�س�سي.
	•�إن �� �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ت�ق��ومي واالع �ت �م��اد
الأكادميي ,وما توفره من معايري جلودة الأداء
امل�ؤ�س�سي للجامعات.
التحديات املحتملة:
	•احلاجة املتزايدة ال�ستيفاء متطلبات اجلامعة
يف طريق انتقالها من مرحلة الن�ش�أة والت�أ�سي�س,
مبا يفر�ض بناء ر�ؤي��ة واقعية حم��ددة ووا�ضحة
و�صياغة ر�سالة تتوافق مع التوجه العام والتطلع
امل�ستقبلي للجامعة.
	• ��ض��رورة ا�ستيفاء اجلامعات ملتطلبات تنفيذ
الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد وتعزيز
النزاهة وم��ا يتطلبه ذل��ك م��ن ك�ف��اءة وفعالية
الأداء امل�ؤ�س�سي العام للجامعة.
	•تقادم اللوائح املنظمة للتعليم اجلامعي مبا ي�ؤثر
ب�شكل �سلبي على �أداء اجلامعات ومتطلبات
التطوير والتكيف مع امل�ستجدات املعا�صرة.
	•احل��اج��ة لتنويع امل���ص��ادر و امل ��وارد املالية مبا
ي�ساعد اجلامعة يف حتقيق �أهدافها.
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القضية الرابعة

كفاية البنية التحتية وكفاءتها التشغيلية
لقد �سعت جامعة املجمعة جاهدة �إىل الإجناز والنمو النوعي املت�سارع يف ت�أ�سي�س املن�شاَت وحت�سني جاهزية املرافق اجلامعية من مباين وقاعات

درا�سية وخمتربات ومعامل ومكتبة مركزية .ونخت�ص وكالة اجلامعة مبتابعة كافة العمليات والإجراءات يف هذا ال�ش�أن من خالل العديد من اجلهات
التابعة لها مثل :الإدارة العامة للت�شغيل وال�صيانة ,والإدارة العامة للأمن وال�سالمة ,و�إدارة امل�شروعات وال�ش�ؤون الفنية .وتخت�ص عمادة تقنية
املعلومات بتح�سني جاهزية البنية التقنية و�شبكات املعلومات على م�ستوى جهات اجلامعة.
وعلى الرغم من الإجن��ازات النوعية التي حققتها اجلامعة فيما يتعلق بالبنية التحتية وحت�سني كافة املرافق على م�ستوى كافة وحدات
اجلامعة� ,إىل �أن م�ؤ�شرات الواقع تظهر بع�ض جوانب الق�صور يف الكفاءة الت�شغيلية للمرافق وا�ستثمارها مبا يجعل اجلامعة مركز �إ�شعاع ثقايف
وجمتمعي يخدم املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته من مدار�س و�إدارات تعليم وجمال�س بلدية وجمعيات تنموية .وتظل بع�ض املباين امل�ست�أجرة �أحد املعوقات
جتاه حتقيق الكفاءة الت�شغيلية املتميزة ,ومن ثم حتتاج اجلامعة خالل الفرتة القادمة تعزيز مهام و�أدوار مكتب �إدارة امل�شاريع ,و�إدارة الأمن وال�سالمة,
و�إدارة الت�شغيل وال�صيانة مبا يعالج �أي �أوجه ق�صور يف املرافق واملن�شاَت والتقنية.
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االجتاهات الدولية والوطنية امل�ؤثرة
التوجهات الوطنية
التوجهات العاملية
	•تطوير وتوحيد موا�صفات البنية التحتية
وم��راف��ق اجلامعات وف��ق ت�صميم مميز
لكل جامعة.
	•ا�ستثمار امل��راف��ق اجلامعية مب��ا ال يخل
بالعملية التعليمية
	•تنفيذ �شراكات تعاقدية م��ع م�ؤ�س�سات
لل�صيانة والكفاءة الت�شغيلية.
	•االه �ت �م��ام ب��ال�ب�ن�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة لتقنية
املعلومات ورفع كفاءتها.
	•حتقيق متطلبات امل��واءم��ة م��ع �أمن��اط
اجل ��ام� �ع ��ات االف�ت�را�� �ض� �ي ��ة virtual
 universityلدعم التعليم االل�ك�تروين
والتعلم عن بعد
	•رف ��ع م���س�ت��وي��ات م�ع��اي�ير ج ��ودة املعامل
وامل�خ�ت�برات وك��اف��ة امل��راف��ق التي تخدم
العملية التعليمية.
	•تطبيق ��ش��روط احل��رم اجلامعي َ
االم��ن
واجلاذب ملمار�سة الأن�شطة الطالبية
	•ا�ستثمار تقنية املعلومات يف بناء جمتمع
املعرفة القادر على التعلم امل�ستمر مدى
احلياة.

	•تزايد التوجه نحو تبني �إدارة الأزمات
و�إدارة املخاطر وتعزيز و�سائل الأم��ن
وال�سالمة لتوفري بيئة عمل َامنة.
	•تبادل اخلربات لأع�ضاء هيئة التدري�س
ب�ي�ن اجل��ام �ع��ة واجل��ام��ع��ات ال��وط�ن�ي��ة
والدولية.
	•ت��وج�ي��ه اجل��ام �ع��ات ب�ت��وف�ير ال�صيانة
ال� ��دوري� ��ة ال��وق��ائ �ي��ة ل �ك��اف��ة امل��راف��ق
واملن�ش َات.
	•التوجه نحو ت��وف�ير الأدل ��ة الإر��ش��ادي��ة
ع��ن مقايي�س وموا�صفات بيئة العمل
وا�ستق�صاء ر�ضا امل�ستفيدين
	•ال�ت��و��س��ع يف امل��راف��ق ال�ستيعاب ن�سب
االلتحاق املتزايد مع مراعاة متطلبات
ذوي االحتياجات اخلا�صة.

متغريات الق�ضية
البيئة الداخلية

البيئة اخلارجية

عنا�صر القوة:
الفر�ص املتاحة:
م�ستوى
على
إن�شائية
ل
ا
امل�شاريع
من
لالنتهاء
اجلامعة
	•�سعي
الدعم احلكومي مليزانية اجلامعات فيما يتعلق
كافة الفروع واملقرات مبا يدعم كافة الأن�شطة التعليمية ببنود الإن�شاءات واملرافق.
والأكادميية.
	•توافر املجال للتو�سع يف احل��رم اجلامعي
	•وجود مكتب لإدارة امل�شاريع يتابع جوانب التنفيذ بالتعاون
وامل�شروعات اخلدمية.
مع وكالة اجلامعة للت�أكد من املعايري واملوا�صفات القيا�سية
	•ت��واف��ر النقل احل��دي��ث (خ��دم��ة القطار)
للبنية التحتية.
بالقرب من اجلامعة
	•وجود خطة زمنية لتطوير املرافق والتجهيزات
	•التح�سني امل�ستمر للمرافق اجلامعية والبنية التحتية
وفق تزايد االحتياجات واملتطلبات التعليمية والتو�سع يف التحديات املحتملة:
	•التقيد بنطاق ومعايري الطاقة اال�ستيعابية
املن�ش َات.
للجامعات
جوانب ال�ضعف:
	•�ضعف جاهزية بع�ض املرافق اجلامعية.
	•احل��اج��ة ال�ستيفاء وم��واءم��ة موا�صفات
البنية التقنية م��ع امل��وا��ص�ف��ات واملعايري
	•الت�شتت اجلغرايف للكليات والوحدات الإدارية مبا ي�ؤثر على
والتكيف مع التطورات املت�سارعة يف جمال
متابعة املرافق والتجهيزات.
املعلومات واالت�صال
	•قلة وج��ود م��راف��ق ملمار�سة الأن�شطة الطالبية خا�صة
	•ت��زاي��د متطلبات امل��واءم��ة وال�ت�ك�ي��ف مع
الريا�ضية.
التطور التقني املت�سارع الذي يفر�ض وجود
	•�ضعف البنية التحتية لبع�ض كليات اجلامعة (املباين
بنية تقنية عالية الكفاءة.
امل�ست�أجرة)
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القضية الخامسة

جاهزية البرامج واألقسام لمتطلبات الجودة واالعتماد

	�إن اجلامعة بحاجة يف هذا الوقت الراهن �أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل مراجعة براجمها و�أق�سامها الأكادميية من خالل قراءة واعية الحتياجات
�سوق العمل ومتطلباته ،وتوثيق ال�صالت بني اجلامعة وخريجيها و�أرباب ال�صناعة والأعمال ,ومبا ي�ضمن م�ستقبل �أف�ضل لأولئك اخلريجني يف �سوق
العمل �سريع التغري .وحتتاج اجلامعة يف الوقت الراهن �إىل بناء �سمعة م�ؤ�س�سية متميزة وهوية متمايزة ومتفردة ترتبط بقوة براجمها الأكادميية �أو
متيز �أبحاثها �أو قدرة �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها� ،أو جودة خمرجاتها ،كما �أن اجلامعة وبحكم خدمتها للمنطقة اجلغرافية تقبل الطلبة والطالبات
يف براجمها الأكادميية مبعايري حتتاج �إىل قدر من املراجعة ،وهو ما يجعل من متيز الربامج حتدياُ تواجهه اجلامعة مبا يفر�ض اال�ستعداد له ب�شكل
فعال.
كما تتمثل هذه الفجوة يف عدة جوانب ت�شمل� :ضعف جاهزية بع�ض الكليات والأق�سام لتحقيق معايري اجلودة ومتطلبات االعتماد امل�ؤ�س�سي
والرباجمي ,واحلاجة املتزايدة لتبني منوذج ونظام للجودة خا�ص بجامعة املجمعة  MU Quality model and systemيتوافق مع
الإمكانات وامل��وارد ويتواءم مع امل�ستهدفات ,مبا يحدد التوجه العام جلميع وحدات اجلامعة لكافة الإج��راءات وعمليات التح�سني والتطوير و�صو ًال
لتحقيق االعتماد الرباجمي وامل�ؤ�س�سي ,وال تزال بع�ض اجلهات يف اجلامعة بحاجة �إىل مزيد من الدعم وامل�ساندة يف تهيئتها لتحقيق معايري اجلودة
ومتطلبات االعتماد الأكادميي ب�شقيه الرباجمي وامل�ؤ�س�سي..
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االجتاهات الدولية والوطنية امل�ؤثرة
التوجهات الوطنية
التوجهات العاملية
	•ت��زاي��د االه �ت �م��ام بالتقييم
الذاتي واملحا�سبية كمداخل
للتح�سني امل�ستمر و�ضمان
جودة برامج التعليم العايل.
	•اال���س��ت��ق�ل�ال��ي��ة الإداري � � � ��ة
واملالية لهيئات وم�ؤ�س�سات
�ضمان اجلودة واالعتماد يف
�إج� ��راء امل��راج �ع��ات وت�ق��دمي
اال�ست�شارات للجامعات
	•االهتمام بر�صد املمار�سات
املتميزة يف التعليم اجلامعي
وتبني ما يالئم ال�سياق.
	•االنتقال من منظور اجلودة
ال �� �ش��ام �ل��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة �إىل
اجلودة الإ�سرتاتيجية.
	•ت�ع��زي��ز ال�ت�ن��وع وال�ت�م��اي��ز يف
الربامج املقدمة باجلامعات
ودع��م التخ�ص�صات البينية
احلديثة.
	•�إت ��اح ��ة احل ��ري ��ة ل�ل�أق �� �س��ام
العلمية يف تطوير الربامج
وتعزيز التعاون ال��دويل بني
اجلامعات.

	•تنامي االهتمام احلكومي
بجودة الربامج وحتقيقها
ملعايري االعتماد.
	•دع��م اجلامعات يف تنويع
براجمها وف��ق احتياجات
البيئة املحلية وت �غ�يرات
�سوق العمل.
	•الرتكيز على التخ�ص�صات
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة (� �ص �ح �ي��ة,
هند�سية ,علمية ,تقنية)
	•حت�ف�ي��ز اجل��ام �ع��ات على
�إج��راء الدرا�سات الذاتية
والتقييم امل�ؤ�س�سي لرفع
جاهزية براجمها لتحقيق
االعتماد.
	•تزايد الربامج التدريبية
واخلدمات اال�ست�شارية يف
جمال �ضمان اجلودة على
امل�ستوى الوطني.
	•االهتمام املتزايد بالرتتيب
الدويل والت�صنيف العاملي
للجامعات احلكومية لرفع
ك� �ف ��اءة ب��راجم �ه��ا ودع ��م
م�ستوى التناف�سية.

متغريات الق�ضية
البيئة الداخلية

البيئة اخلارجية

عنا�صر القوة:
•ال�سعي لتطبيق النظام االلكرتوين يف العملية التعليمية
()D2L
	•تطوير تو�صيف الربامج واملقررات الدرا�سية ,مبا يدعم
التوجه نحو حتقيق اجلودة واحل�صول على االعتماد.
	•ال�ب��دء بامل�شروع التطويري لت�أهيل اجلامعة لالعتماد
وحت�سني م�ستوى جاهزية ك��اف��ة ال��وح��دات الأك��ادمي�ي��ة
والإدارية.
	•ا�ستيفاء بع�ض معايري االعتماد الأكادميي لبع�ض جهات
اجلامعة يف �إطار خطة مرحلية حل�صول بع�ض الأق�سام
والوحدات على االعتماد.
	•وجود �إدارة داعمة ومراكز لإدارة عمليات �ضمان اجلودة
وحت�سينها.

الفر�ص املتاحة:
	•وجود اجتاه يف خطة التنمية نحو مواءمة برامج اجلامعات
الأكادميية مع �سوق العمل.
	•االهتمام الوطني ب�ضمان اجل��ودة واالعتماد على م�ستوى
م�ؤ�س�سات التعليم ال �ع��ايل ,مب��ا يوفر فر�ص ال��دع��م الفني
واال�ست�شاري للجامعات نحو حتقيق اجلودة.

جوانب ال�ضعف:
	•حاجة عدد من الكليات واالق�سام العلمية اىل �إعادة هيكلة
تنظيمية
	•غياب الآل�ي��ات الوا�ضحة للتحقق من م��واءم��ة الربامج
الأكادميية واملهنية التي ُيعد لها الطلبة ملتطلبات التوظيف
و�سوق العمل.
	•�ضعف التوا�صل مع اخلريجني ال�ستقراء �آرائ�ه��م حول
الربامج الأكادميية.

	•وجود الهيئة الوطنية لتقومي واالعتماد الأكادميي ()NCAAA
مع توافر الأدل��ة الإر�شادية واخل�براء واال�ست�شاريني يف هذا
املجال.
التحديات املحتملة:
	•حاجة اجلامعة لبناء �سمعة �إيجابية متفردة عن غريها من
اجلامعات.
	•احلاجة للمواءمة مع احتياجات التو�سع ومتطلباته بالتوازي
مع حت�سني م�ستوى اجل��ودة على كافة امل�ستويات التعليمية
والإدارية.
	•احلاجة للنظر يف �إعادة هيكلة الكليات لتكون �أكرث تخ�ص�صية
مع تطوير معايري ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة لتدري�س.
	•احل��اج��ة امل�ت��زاي��دة ال�ستيفاء متطلبات اجلامعة يف طريق
انتقالها من مرحلة الن�ش�أة والت�أ�سي�س.
	•اختالف متطلبات واحتياجات املرحلة امل�ستقبلية للجامعة
عن مرحلة الن�ش�أة والت�أ�سي�س ,مبا يفر�ض التحديد الدقيق
لالحتياجات وامل�سارات والبدائل املتاحة للتطوير واالرتقاء
بالأداء العام.
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االجتاهات الدولية والوطنية امل�ؤثرة
التوجهات الوطنية
التوجهات العاملية

متغريات الق�ضية
البيئة الداخلية
	•�ضعف فاعلية �آليات تقومي الطلبة جلودة التدري�س وفاعلية
الربامج.
	•�ضعف التن�سيق بني خمتلف الوحدات الأكادميية والإدارية
باجلامعة ،مب��ا يعيق ت�ب��ادل ال ��ر�ؤى واخل �ب�رات ,تفعيل
م�ستويات االت�صال الأفقي بني الأق�سام املتناظرة.
	•�ضعف تفعيل م��ؤ��ش��رات الأداء املبنية على مرجعيات
ومقارنات منا�سبة.
	•�ضعف ج��اه��زي��ة بع�ض ال�برام��ج ال��س�ت�ي�ف��اء متطلبات
االعتماد.
	•غياب من��وذج حم��دد لنظام اجل��ودة على م�ستوى وحدة
اجلامعة
	•��ض�ع��ف �إدراك ب�ع����ض وح� ��دات اجل��ام �ع��ة ل�لاجت��اه��ات
والتوجهات الوطنية والعاملية يف جم��ال تطوير التعليم
اجلامعي ,وحتقيق التناف�سية ل��دى خمرجاته وتعزيز
�أخالقيات وقيم العمل والوظيفة العامة على م�ستوى جميع
وحداته الأكادميية والإدارية.
	•ع��دم اكتمال املنظومة الأك��ادمي �ي��ة يف بع�ض الأق�سام
بكليات اجلامعة ,مع عدم وجود جمال�س لتلك الأق�سام
ميكنها مناق�شة االحتياجات وجوانب الق�صور التعليمي
والأكادميي اهتمام القيادات العليا ببناء ال�سمعة امل�ؤ�س�سية
املتميزة
	•�ضعف معايري جوانب التعليم والتعلم بربامج الدبلومات
والتج�سري باجلامعة نتيجة قلة توافر الكوادر الأكادميية
املتخ�ص�صة يف بع�ض الربامج.
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البيئة اخلارجية

القضية السادسة

القيمة المضافة للبحث العلمي واالبتكار
يرتبط اهتمام جامعة املجمعة بالبحث العلمي باحتياجات البيئة املحيطة باجلامعة ،ولذلك ت�سعى اجلامعة لزيادة ارتباط �أبحاث �أع�ضاء هيئة

التدري�س والباحثني بالق�ضايا املحلية واحتياجات املنطقة ،كما ت�سعى اجلامعة �إىل تطوير القدرات البحثية للطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س ,مبا يكفل
�إيجاد احللول لكافة الق�ضايا املجتمعية من خالل �أ�ساليب علمية ر�شيدة.
وترتكز البنية التنظيمية للبحث العلمي باجلامعة على وكالة الدرا�سات العليا والبحث العلمي ,وعمادة البحث العلمي ,ووجود ثالثة مراكز
بحثية للعلوم الإدارية والإن�سانية ,والعلوم ال�صحية ,والعلوم الأ�سا�سية والهند�سة .وفيما يتعلق بالن�شر العلمي ,ت�صدر اجلامعة ثالث دوريات علمية
حمكمة لزيادة االنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س ,كما ت�سعي اجلامعة لزيادة عدد الكرا�سي البحثية ,ودعم دور مركز الن�شر والرتجمة يف ن�شر
وترجمة العديد من الإ�صدارات العلمية عن الق�ضايا ذات الأولوية.
وعلى الرغم من جهود دعم وتطوير البحث العلمي على م�ستوى اجلامعة خالل ال�سنوات املا�ضية� ,إال �أن هناك العديد من فجوات الأداء التي
ترتبط يف نوعيتها بكفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س ,وعدم الرتكيز على الأولويات والق�ضايا التنموية بينية التخ�ص�صات التي حتتاج للمعاجلة من عدة
زوايا علمية ,مع �ضعف ا�سهام قطاع ال�صناعة والأعمال يف برامج لل�شراكة البحثية تخدم اجلامعة واملجتمع ب�شكل م�شرتك.
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االجتاهات الدولية والوطنية امل�ؤثرة
التوجهات العاملية

التوجهات الوطنية

	•امل�ؤ�س�سية بينية التخ�ص�صات
ملواءمة تكامل املعرفة و�شموليتها
وت��ع��ق��د ال �ق �� �ض��اي��ا امل�ج�ت�م�ع�ي��ة 	•االه �ت �م��ام ال��وط �ن��ي بتعزيز
ق � � ��درات ال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي
والتنموية.
واالبتكار
	•زيادة عدد مراكز التميز البحثي
	•تزايد ع��دد امل��راك��ز البحثية
يف التخ�ص�صات التطبيقية.
التخ�ص�صية باجلامعات.
	•تعزيز ال�شراكة بني مراكز البحوث
ب��اجل��ام �ع��ات وق �ط��اع ال�صناعة 	•ال�ت��وج��ه ن�ح��و تر�شيد ودع��م
ف�ع��ال�ي��ة ال �ك��را� �س��ي البحثية
والأعمال.
باجلامعات.
	•ا�ستقطاب هيئة بحثية متخ�ص�صة
	•تفعيل ال �� �ش��راك��ة م��ع قطاع
ال تقوم بالتدري�س.
ال�صناعة واالع�م��ال وتعزيز
	•ت��زاي��د ال �ت��وج��ه ن�ح��و تخ�صي�ص
م��رون��ة ال� ��دور اال��س�ت���ش��اري
بع�ض اجلامعات يف جمال البحث
للجامعات.
العلمي والدرا�سات العليا فقط.
	•تطوير �إ�سرتاتيجيات العلوم
Research university
وال �ت �ق �ن �ي��ة ودع � ��م ال �ت��وج��ه
	•ت��زاي��د وج��ود ال��وك��االت وملجال�س
لإج� ��راء ب �ح��وث يف جم��االت
والهيئات الداعمة للبحث العلمي
العلوم النوعية والتخ�ص�صات
باجلامعات وتوفري امل��وارد املالية
النادرة.
الكافية لنوعية احلوث التي تخدم
ق�ضايا املجتمع والبيئة.
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متغريات الق�ضية
البيئة الداخلية

البيئة اخلارجية

عنا�صر القوة:
	•اهتمام اجلامعة بدعم البحث العلمي لرفع االنتاجية الفر�ص املتاحة:
	•�سهولة الو�صول �إىل قواعد املعلومات الإلكرتونية واملواد البحثية
العلمية لهيئة التدري�س.
واملجالت العلمية.
	•تزايد االهتمام بتعزيز �أخالقيات البحث العلمي ووجود
	•تزايد االنفاق احلكومي على التعليم العايل ودعم البحث العلمي
دليل لقواعد ال�سلوك البحثي
	•وجود ثالثة مراكز بحثية متخ�ص�صة وداعمة للم�شاريع 	•التوجه الوطني نحو اقت�صاد املعرفة ودعم االبتكار.
البحثية يف املجاالت الهند�سية والطبية والإن�سانية تتبنى 	•وجود العديد من اجلهات احلكومية الداعمة للجامعات يف جوانب
مبادرات تطويرية.
البحث العلمي مثل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
	•�سعي اجلامعة لزيادة عدد الكرا�سي البحثية مبا يخدم
التحديات املحتملة:
ق�ضايا املجتمع املحلي والوطني.
	•ارتباط البحث العلمي بلوائح �إدارية وتنظيمية على م�ستوى التعليم
العايل
جوانب ال�ضعف:
أعباء
ل
ا
وكرثة
باملراكز،
العلمي
البحث
قيادات
	•عدم تفرغ
	•�ضعف ا�سهام القطاع اخلا�ص يف ال�شراكة ومتويل البحوث
الإدارية لأع�ضاء هيئة التدري�س.
	•تعقد امل�شكالت والق�ضايا التي حتتاج �إىل بحوث بينية التخ�ص�صات
	•قلة امليزانية املخ�ص�صة لدعم البحث العلمي باجلامعة
للتو�صل �إىل حلول ومعاجلات نوعية من خمتلف الأبعاد.
	•�ضعف املوارد الب�شرية للمراكز البحثية يف اجلامعة
	•تنامي ظ��اه��رة الغ�ش الأك��ادمي��ي و�صعوبة التحقق م��ن معايري
النزاهة العلمية
	•ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين لديهم على الأقل
بحث واحد حمكم يف ال�سنه ال�سابقة بلغت  %20فقط
	•�ضعف الوعي بحقوق امللكية الفكرية واج��راءات ت�سجيل براءات
االخرتاع.
	•�ضعف التعاون امل�شرتك ب�ين �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة يف جمال البحث العلمي وامل�شروعات البحثية 	•�ضعف ا�سهام القطاع اخلا�ص يف ال�شراكة ومتويل البحث العلمي.
امل�شرتكة.

القضية السابعة

المسؤولية االجتماعية والمشاركة المجتمعية
تنطلق جامعة املجمعة يف م�س�ؤولياتها املجتمعية من ر�ؤية غري تقليدية مل�س�ؤولياتها و�أدوارها جتاه جمتمعها املحيط ،وتعك�س هذه الر�ؤية مدى

التزام اجلامعة بتطوير الأفراد فكرياً ،و�إحداث حراك ثقايف واجتماعي كبري يف املنطقة املحيطة باجلامعة ،وتكمن خ�صو�صية هذه الأدوار وامل�س�ؤوليات
يف تفرد املجتمع املحيط باجلامعة بخ�صائ�ص واحتياجات تختلف ب�شكل كبري مع غريها من املناطق؛ ولذلك ف�إن اجلامعة بحاجة �إىل العمل مببادئ
ال�شراكة مع كافة القطاعات العامة واخلا�صة لال�ستجابة �إىل حاجات املجتمع املختلفة والعمل على �إيجاد احللول املثالية لكافة مل�شكالته وق�ضاياه.
ومن اجلدير بالذكر �أن جمال فجوة الأداء هذه يتفق مع واحدة من املهام الرئي�سة التي من �أجلها �أن�ش�أت اجلامعة وهي :دعم جهود حتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة املحلية.
وعلى الرغم من انت�شار اجلامعة اجلغرايف ,ووجود كليات يف خم�س مواقع جغرافية ممتدة ,مع اهتمام اجلامعة بامتداد بع�ض برامج التعليم
امل�ستمر يف الريا�ض وحفر الباطن� ,إال �أن م�ستوى اجلانب التوعوي املجتمعي يظل دون امل�ستوى امل�أمول الذي ت�سعى اجلامعة �إىل حتقيقه .كما �أن عدد
برامج ومبادرات ال�شراكة بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات املجتمعية ما زال قلي ً
ال مقارنة ب�إمكانات اجلامعة .وعلى �ضوء ذلك حتتاج اجلامعة �إىل مزيد من
املبادرات النوعية لتعزيز م�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه املنطقة اجلغرافية املحيطة وجميع الأطراف ذات العالقة ,كما �أنه يجب توجيه كافة الكليات
بالقيام مبزيد من الأن�شطة والربامج واملبادرات جتاه املجتمع املحيط بها.
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االجتاهات الدولية والوطنية امل�ؤثرة
التوجهات العاملية

التوجهات الوطنية

متغريات الق�ضية
البيئة الداخلية

	•التو�سع والتنوع يف اخلدمات املقدمة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة وامل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي امل�ح�ي��ط 	•ت �ن��ام��ي االجت� ��اه ال��وط �ن��ي ن �ح��و تبني
مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية ب�شمولية عنا�صر القوة:
باجلامعات.
�أبعاده (م�ؤمتر وزارة التعليم العايل 	•وجود م�سودات لالتفاقيات مع القطاع ال�صناعي يف مدينة �سدير لل�صناعة
والغرف التجارية.
حول امل�س�ؤولية االجتماعية للجامعات
	•دع��م ال�تراب��ط بني الوظائف الثالث
ال�سعودية)
للجامعات وتوجيه الربامج التعليمية
	•وج��ود عدد من بروتوكوالت التعاون مع اجلامعة على امل�ستوى الوطني
وال �ب �ح��وث ال�ع�ل�م�ي��ة خل��دم��ة ق�ضايا
والدويل.
	•جعل امل�س�ؤولية االجتماعية كالتزام من
املجتمع.
اجلامعات جتاه املجتمع املحيط بها �أثر
	•تنفيذ بع�ض برامج اخلدمة الطبية املتنقلة( .القوافل الطبية يف القرى
من كونها خدمة تقدم للمجتمع.
	•تعزيز ال��دور اال�ست�شاري للجامعات
وتت�ضمن الك�شف الطبي – التحاليل – �صرف الأدوية – التوعية ال�صحية)
يف خدمة م�ؤ�س�سات املجتمع والقطاع
	•تزايد عدد الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية
ال�صناعي.
بتعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية (مركز 	•وجود خطة �إ�سرتاتيجية خلدمة املجتمع على م�ستوى اجلامعة املبنية على
ر�ؤية وا�ضحة الحتياجات املجتمع وق�ضاياه التنموية.
امل�س�ؤولية االجتماعية بالريا�ض)
	•بناء برامج ال�شراكة بني اجلامعات
كم�ؤ�س�سة حكومية والقطاع اخلا�ص•	 .االهتمام بالق�ضايا التوعوية والثقافية جوانب ال�ضعف:
وال�صحة ال�سكانية للمجتمع ك�أحد 	•احلاجة لت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على امل�شاركة يف خدمة املجتمع
	•�إن�شاء وحدات للم�س�ؤولية االجتماعية
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وتنمية البيئة امل�ستدامة تدعم اجلهود
	•احلاجة لتنويع مهام و�أدوار خدمة املجتمع لتعزيز الدور الرتبوي والثقايف
للجامعات.
التطوعية للطالب وهيئة التدري�س
للجامعة يف املجتمع املحلي والوطني وامل�شاركة يف عالج ق�ضاياه
و�إجراء البحوث حول م�شكالت البيئة
إ�سرتاتيجيات
�
�داد
�
ع
�
إ
على
الت�شجيع
	•
	•تركيز اجلامعة يف خدمة املجتمع على برامج التعليم امل�ستمر.
امل �ح �ي �ط��ة( .ج��ام �ع��ة Edinburgh
�شاملة لتعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية
كنموذج)
للقطاع احلكومي واخلا�ص.
	•�ضعف الن�شاط التطوعي الذي يقوم به الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
	•تبني امل�س�ؤولية االجتماعية ك�أحد �أبعاد 	•�إ�ضافة بع�ض متطلبات وم�شروعات 	•قلة ا�ستطالعات ال��ر�أي املوجهة للم�ؤ�س�سات املجتمعية حول الأولويات
التوجه الإ�سرتاتيجي للجامعات (هي
ال �ت �خ��رج ت��رت �ب��ط ب��ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي
البحثية والق�ضايا التنموية التي يحتاجها املجتمع.
�أح��د الأه ��داف الأ�سا�سية الثالث يف
وخدمة املجتمع
�إ�سرتاتيجية جامعة مان�ش�سرت )2020
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البيئة اخلارجية

الفر�ص املتاحة:
	•وج� ��ود جم�ل����س ع��م��داء خ��دم��ة
املجتمع باجلامعات ال�سعودية
	•ت ��واف ��ر ف��ر���ص ت �ع��زي��ز ال� ��دور
اال��س�ت���ش��اري للجامعة خلدمة
املجتمع املحلي
	•اهتمام الدولة بتعزيز اجلامعات
ودع� �م� �ه ��ا يف جم� ��ال ف��اع �ل �ي��ة
م�س�ؤوليتها املجتمعية والتنموية.
التحديات املحتملة:
	•ق�ل��ة ال��وع��ي املجتمعي ب��ال��دور
اال� �س �ت �� �ش��اري ال �ت��ي مي �ك��ن �أن
ت�ق��وم ب��ه اجل��ام�ع��ة ب�إمكاناتها
وكوادرها.
	•ت � �ن� ��وع ال� �ب� �ي� �ئ ��ة اجل� �غ ��راف� �ي ��ة
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت��وج��د
فيها ك�ل�ي��ات اجل��ام�ع��ة ومت��اي��ز
احتياجاتها.

إلى أين نريد أن نصل؟
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إلى أين نريد أن نصل؟
لقد ارتكزت هذه املرحلة على �صياغة التوجه الإ�سرتاتيجي للجامعة
خالل املرحلة القادمة ,والذي يحدد امل�سار امل�ستقبلي الذي �سوف تتخذه اجلامعة،
بالإ�ضافة �إىل بناء الر�ؤية الإ�سرتاتيجية للجامعة واملعربة عن كيفية انتقالها من
مرحلة الت�أ�سي�س �إىل مرحلة التح�سني ,وحتقيق االعتماد امل�ؤ�س�سي والرباجمي،
ومن ث َّم حتديد �أين تريد �أن تكون اجلامعة وكيف تتنقل �إىل حيث تريد �أن تكون،
وكيفية تقييم تقدمها نحو امل�ستقبل.
التوجه اإلستراتيجي لجامعة المجمعة

ل�صياغة التوجه الإ�سرتاتيجي ,مت االعتماد على مرئيات ور�ؤى القيادات
العليا ,مع اال�ستفادة من التحليل الرباعي ,وال��ذي تو�صل �إىل موقع اجلامعة
الإ�سرتاتيجي والتناف�سي وفق م�صفوفة  SWOTوالذي حتدد فيه و�ضع اجلامعة
يف النطاق املعربعن القوة والفر�ص  SOمبا يدعم توجه التو�سع والنمو امل�ستمر
للتنمية امل�ستدامة.
ويتمثل التوجه الإ�سرتاتيجي جلامعة املجمعة يف البيان التايل:
" ت�سعى اجلامعة يف توجهها الإ�سرتاتيجي خالل مرحلة اخلطة الإ�سرتاتيجية
الثانية للحفاظ على التزامها وعهدها ال��ذي �أن�ش�أت من �أجله لتعزيز �أدواره��ا
ومهامها يف �إط��ار �إقليمها اجل��غ��رايف املحلي والوطني بخ�صو�صيته احل�ضارية
والثقافية ,مع ال�سعي امل�ستمر لإتاحة مزيد من فر�ص القبول للطلبة وفق برامج
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نوعية متميزة ومتمايزة تفي باحتياجات املجتمع ومتطلبات �سوق العمل ,مع
ال�سعي لتحقيق النمو الرتاكمي الأُ���س��ى ( )Exponential Growthوتعزيز
اال�ستمرارية واال�ستدامة  Sustainable successلكافة عنا�صر النجاح والتميز
يف املجاالت البحثية واملجتمعية".

جامعة المجمعة وقيمها السبع:

نحو اجلامعة واملجتمع وال��وط��ن ،واحل��ف��اظ على ال�ت�راث الثقايف واحل�ضاري

متثل القيم امل�ؤ�س�سية القواعد الإر�شادية والإطار ال�سلوكي الذي يعرب
عن هوية جامعة املجمعة وفل�سفتها ,ويحكم جامعة املجمعة منظومة ملجموعة
من القيم امل�ؤ�س�سية التي متثل التزا ًما كاملاً لتحقيق الر�ضا لدى كافة الأطراف
وامل�ستفيدين من خدماتها داخ��ل اجلامعة وخارجها ,ويف �إدارة مرحلة التحول
وانتقال اجلامعة من مرحلة الن�ش�أة والت�أ�سي�س �إىل مرحلة التطوير والتميز،
وت��رت��ك��ز جمموعة القيم على الثقافة امل�ؤ�س�سية ال��ت��ي حت��ر���ص اجل��ام��ع��ة على
تعميمها و�ضمان التزم اجلميع مب�ضامينها لالرتقاء ب��الأداء الفردي وامل�ؤ�س�سي
يف �إطار تنفيذ الأولويات والأهداف الإ�سرتاتيجية .وتكمن �أهم القيم الأ�سا�سية

واحرتام القيم والعادات والتقاليد الأ�صيلة.

للجامعة فيما يلي:

 .4االلتزام واملهنية:
التزام اجلميع ب�أدوار ومهام اجلامعة وتوجهها الرئي�سي ودعم املعايري املهنية يف
�أداء املوارد الب�شرية.
 .5امل�شاركة والعمل امل�ؤ�س�سي:
دعم م�شاركة اجلميع يف حتقيق ر�سالة اجلامعة و�أهدافها و�إ�ضفاء ال ُبعد امل�ؤ�س�سي
يف جماالت العمل واملبادرات وم�شروعات التح�سني والتطوير.
 .6ال�شفافية والنزاهة:
تعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة يف كافة الإج��راءات الإداري��ة واملمار�سات القيادية

 .1االحرتام والتقدير:

و�صنع القرار.

احرتام كافة الآراء ،وتقدير ومكاف�أة التميز لبناء ج�سور الثقة امل�ؤ�س�سية يف جودة

 .7امل�ساءلة وامل�س�ؤولية :

خدمات اجلامعة جتاه جميع امل�ستفيدين وال�شركاء والأطراف ذات العالقة.

تفوي�ض املهام وال�صالحيات وفق درجة امل�س�ؤولية ,مع امل�ساءلة واملحا�سبية عن

 .2الإبداع واالبتكار:

الأداء يف �إطار العدالة ,مع التوجه لتعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية بكافة �أبعادها يف

رعاية الإبداع واملوهبة ودعم االبتكار على كافة امل�ستويات التعليمية والأكادميية.

�إطار النطاق اجلغرايف املحيط.

 .3الوالء واالنتماء امل�ؤ�س�سي:
تر�سيخ ال�شعور بالوالء واالنتماء امل�ؤ�س�سي والوطني لدي كافة املن�سوبني والطلبة
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رؤية الجامعة MU Vision
خمت�صرا يعرب عن طموحات امل�ؤ�س�سة وتطلعاتها ,ويحدد
متثل الر�ؤية بيا ًنا
ً
�إىل �أين تريد �أن ت�صل يف امل�ستقبل ,ولقد اعتمدت الر�ؤية يف �صياغتها على
نواجت مقابالت القيادات العليا للجامعة ,ومرئيات القيادات الو�سطى والطلبة
وجميع املن�سوبني ,مع اال�ستفادة من خمرجات حتليل التوجهات الوطنية
والعاملية.
ويف �ضوء نتائج ا�ستطالع الر�أي حول عنا�صر الر�ؤية ,ف�إن الر�ؤية
الإ�سرتاتيجية جلامعة املجمعة تتمثل يف البيان التايل:

" �أن تكون جامعة املجمعة م�ؤ�س�سة تعليمية متميزة يف
�أدائها وجودة براجمها ،تفي بتطلعات املجتمع املحلي
والوطني ،وت�سهم يف حتقيق توجهاته التنموية
والتناف�سية " .
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دالالت الرؤية Vision Indications
عن�صر الر�ؤية Vision theme

الداللة

Indication

التميز يف الأداء.

الرتكيز يف مرحلة اخلطة على تعزيز عنا�صر النجاح والتميز كنموذج مل�ؤ�س�سة تعليمية تنتقل من مرحلة
الت�أ�سي�س �إىل التح�سني واجلودة.

جودة الربامج التعليمية.

الدور التعليمي ك�أحد املهام الرئي�سة للجامعات التدري�سية يف �إطار ال�سعي لتنويع الربامج املقدمة وفق متطلبات
�سوق العمل واحتياجات املجتمع والتخ�ص�صات امل�ستحدثة للتوافق مع مهارات القرن الواحد والع�شرين.

تطلعات املجتمع.

مواءمة الربامج التعليمية واخلدمات البحثية واملجتمعية املقدمة وفق خ�صو�صية الدورومتطلبات املجتمع
ال�سعودي وتطلعاته و�أولوياته .

امل�ستوى املحلي والوطني.

الوفاء باحتياجات املجتمع واالرتقاء بامل�ستوى التناف�سي على امل�ستوى املحلي والوطني.

التوجهات التنموية والتناف�سية.

حتقيق املواءمة مع التوجهات التنموية الواردة يف خطط التنمية وم�شروعات تطوير التعليم العايل
والإ�سرتاتيجيات الوطنية .
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رسالة الجامعة MU Mission
خمت�صرا يعرب عن الغر�ض من �إن�شاء امل�ؤ�س�سة و�سبب وجودها ومقومات تفردها ,وجمال عملها و�أدوارها وخدماتها للم�ستفيدين؛ فلقد
حيث �إن الر�سالة متثل بيا ًنا
ً
اعتمدت الر�سالة يف �صياغتها على مرئيات القيادات العليا والو�سطى ,وحتليل نتائج وخمرجات التوجهات الوطنية والدولية ,مع اال�ستفادة من ت�شخي�ص الواقع
وتطلعات جميع الأطراف ،وتتمثل ر�سالة جامعة املجمعة يف البيان التايل:

" تلتزم جامعة املجمعة بتقدمي برامج تعليمية نوعية ،ودعم امل�شاريع البحثية واملبادرات املجتمعية التي
ت�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وتعزيز الوالء واالنتماء للوطن بقيمه الثقافية و تراثه احل�ضاري ".
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مجاالت الرسالة وأبعاد التركيز
عن�صر الر�سالة Mission theme

جمال الرتكيز Focus dimension

تقدمي برامج تعليمية نوعية.

التميز والتمايز والتنوع يف تقدمي الربامج التعليمية.

البحث العلمي.

تطوير الأداء البحثي والدور اال�ست�شاري للجامعة.

مبادرات جمتمعية.

خدمة املجتمع وفق امل�س�ؤولية االجتماعية للجامعة.

التنمية امل�ستدامة.

اال�سهام يف حتقيق التوجهات الوطنية نحو التنمية امل�ستدامة.

الوالء واالنتماء.

تنمية وتعزيز الوالء واالنتماء امل�ؤ�س�سي والوطني كقيم �أ�صيلة يف مواجهة غزو ثقايف وفكري وبيئة عاملية غري م�ستقرة.

القيم الثقافية والرتاث احل�ضاري للمجتمع.

احرتام وتقدير القيم والرتاث احل�ضاري للمجتمع املحلي والوطني ,وتنمية اجلانب التوعوي لالعتزاز به.
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شعار الجامعة:

ا�ستنادًا �إىل موقع املجمعة كملتقى طرق عديدة ,وتو�سطها اجلغرايف بني مناطق
هامة ,وتراث ثقايف قائم على التجمع واجلماعة ,والتالقي واللقاء؛ ف�إن اجلامعة
تتبنى �شعا ًرا يعرب عن طبيعة دورها ,وخ�صو�صية موقعها ,وتراث بيئتها املحيطة.
ويتمثل �شعار اجلامعة يف:

( جامعة المجمعة :ملتقى العلم ...وطريق اإلبداع )
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كيف نصل إلى ما نريد؟
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كيف نصل إلى ما نريد؟ ? HOW TO REACH

يعتمد الفريق يف �صياغته للأولويات الإ�سرتاتيجية على نتائج
حتليل الواقع وما تو�صل �إليه من فجوات و�أبرز التوجهات الوطنية
والعاملية ,مع ال�سعي لال�ستفادة من م�صفوفة االت�ساق بني فجوات الأداء
الأ�سا�سية والتوجهات.
الخريطة اإلستراتيجية لجامعة المجمعة :

منوذجا تو�ضيح ًّيا للم�سارات
متثل اخلريطة الإ�سرتاتيجية
ً
والروابط ،وخطوط العالقة ال�سببية بني الأبعاد والأولويات الإ�سرتاتيجية
املتعددة ,وهي منوذج افرتا�ضي متكامل للأن�شطة والتوجهات امل�ستقبلية
التي يجب االلتزام بها للو�صول �إىل الو�ضع امل�ستهدف خالل املرحلة
الزمنية املحددة ،وت�ساعد اخلرائط الإ�سرتاتيجية علي �إعادة تعريف
الإ�سرتاتيجية علي �أنها طريقة امل�ؤ�س�سة يف بناء القيمة النوعية امل�ضافة
من خالل القيام ب�أدوارها ومهامها املنوطة بها.
ويو�ضح النموذج التايل اخلريطة الإ�سرتاتيجية جلامعة املجمعة
خالل �سنوات اخلطة الثانية.
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الخريطة اإلستراتيجية لجامعة المجمعة
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مصفوفة األهداف اإلستراتيجية
والتفصيلية
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مصفوفة األهداف اإلستراتيجية والتفصيلية

لقد ارتكز بناء هذه امل�صفوفة لأهداف وم�ؤ�شرات اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة

يف �ضوئها ،كما مت �صياغة ( )89م�ؤ�ش ًرا لقيا�س م�ستوى الأداء والإجن���از لتلك

املجمعة على العديد م��ن م��دخ�لات اخل��ط��ة ال��ت��ي ت�ضمنت اخل��ط��ط والتقارير

الأه��داف وامل��ب��ادرات .ولقد مت مراعاة توافق العديد من امل�صطلحات واملفاهيم

والوثائق الر�سمية املعا�صرة ،وحتليل �أبرز التوجهات الوطنية والعاملية يف التعليم

ال���واردة يف �أه���داف اجلامعة مب��ا ي��ت�لاءم م��ع م��ا ه��و وارد م��ن مفاهيم يف خطط

اجلامعي ،ونواجت ت�شخي�ص واقع اجلامعة ,وما مت ا�ستخال�صه من عنا�صر قوة

التنمية وخطة اَف��اق وتقارير وزارة التعليم ،والتي تزايد من خاللها ا�ستخدام

ونواحي �ضعف يف البيئة الداخلية ،والفر�ص والتحديات التي تفر�ضها متغريات

م�صطلحات معا�صرة مثل :الكفاءة الداخلية واخلارجية ،اال�ستقطاب والتوظيف،

البيئة اخل��ارج��ي��ة ،مب��ا نتج عنه ا�ستخال�ص اخل��ي��ارات الإ�سرتاتيجية املتاحة

املوارد الب�شرية ،الأخالقيات الوظيفية ،احلوكمة� ،إعادة الهند�سة ،البنية التقنية

ملعاجلة الق�ضايا ذات الأولوية خالل الفرتة القادمة .ولقد مت االعتماد �أي�ضا يف

عالية االعتمادية ،ال�صيانة الوقائية والت�أهيلية ،متكني ال��ق��ي��ادات ،ال�شفافية

�صياغة الأه��داف على جممل ال��ر�ؤى واملرئيات التي مت ا�ستخال�صها من خالل

والنزاهة.

ا�ستطالعات ال��ر�أي وجمموعات الرتكيز الطالبية واملقابالت التي مت تنظيمها

وا�ستنادًا �إىل �أهمية ر�صد ومتابعة �إجناز الأهداف ،وحيث �إن ما ال ميكن قيا�سه،

مع القيادات ،وخمرجات ور�ش العمل والتي متثل �أهم امل�صادر يف ا�شتقاق و�صياغة

ال ميكن �إدارت��ه وحت�سينه ،فلقد مت حتديد و�صياغة م�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية

الأه���داف الإ�سرتاتيجية والتف�صيلية ال���واردة يف امل�صفوفة ،مبا يدعم االلتزام

 KPIsلقيا�س م��دى الإجن���از يف حتقيق الأه����داف ب�شكل ي�ضمن ال��ت��وازن على

الكبري مبراحل التنفيذ نتيجة لعدم �إغفال �أبعاد الواقع الفعلي لوحدات اجلامعة

امل��دى املتو�سط والبعيد .واعتمدت عملية �صياغة تلك امل�ؤ�شرات على التوافق

وطموحات جميع الأطراف وامل�ستفيدين.

مع امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية للجامعة ال���واردة يف وثائق اجل��ودة ،مبا يحقق التناغم

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صفوفة الأهداف تت�ضمن �سبعة (� )7أهداف �إ�سرتاتيجية

والتنا�سق فيما بينها.

ع��ام��ة ،مت بنائها لتعالج الق�ضايا الإ�سرتاتيجية ال�سبع جلامعة املجمعة ،كما
ت�شتمل على ( )38ه��دف��اً تف�صيلياً ميكن بناء امل��ب��ادرات وال�برام��ج وامل�شروعات

74

م

1

2
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الأهداف الإ�سرتاتيجية

الهدف اإلستراتيجي األول

بناء القدرات التناف�سية للطلبة وفق متطلبات �سوق العمل
وجمتمع املعرفة

الهدف اإلستراتيجي الثاني

االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الأكادميية والإدارية

الهدف اإلستراتيجي الثالث

تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي واملنظومة الإدارية

الأهداف التف�صيلية
 -1حت�سني م�ستوى الكفاءة الداخلية واخلارجية للكليات والعمادات.
 -2هيكلة التخ�ص�صات العلمية يف �ضوء احتياجات �سوق العمل واملجتمع.
� -3إك�ساب الطلبة املهارات الوظيفية وريادة الأعمال.
 -4تطوير برامج رعاية الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 -5تطوير منظومة الإر�شاد الطالبي يف اجلامعة.
 -6تنويع م�صادر التعلم وتطوير �أ�ساليب التقومي.
 -7االرتقاء مب�ستوى اخلدمات والأن�شطة الطالبية.
 -8تعزيز الوالء واالنتماء امل�ؤ�س�سي والوطني لدى الطلبة.
 -1ا�ستقطاب الكوادر املتميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحافظة عليها.
 -2حت�سني منظومة التطوير املهني لأع�ضاء هيئة التدري�س.
 -3ت�أهيل ومتكني القيادات الأكادميية والإدارية.
 -4االرتقاء ب�أداء املوظفني وتطوير مهاراتهم.
 -5تعزيز م�شاركة العن�صر الن�سائي يف املنا�صب الأكادميية والإدارية.
 -6تعزيز الأخالقيات املهنية .والقيم امل�ؤ�س�سية.
 -1حتديث الهياكل التنظيمية لوحدات اجلامعة وا�ستكمال بنائها الإداري.
 -2تطوير التخطيط املايل للموازنة وتر�شيد الإنفاق وفق الأولويات.
 -3التطبيق املتكامل لنظم الإدارة االلكرتونية يف جميع وحدات اجلامعة.
 -4تطوير نظام املعلومات الإدارية وقواعد البيانات والإح�صاءات.
 -5احلوكمة امل�ؤ�س�سية للمنظومة الإدارية.
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الهدف اإلستراتيجي الرابع

تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءتها الت�شغيلية

الهدف اإلستراتيجي الخامس

 5الوفاء مبتطلبات �ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد امل�ؤ�س�سي
والرباجمي

6

الهدف اإلستراتيجي السادس

االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وف ًقا
لأولويات التنمية

 -1ا�ستكمال التو�سعات الأفقية للبنية التحتية وفق املوا�صفات القيا�سية.
 -2رفع الكفاءة الت�شغيلية لكافة املن�ش�آت واملرافق واخلدمات اجلامعية.
 -3توفري البنية التقنية عالية االعتمادية للخدمات والأن�شطة التعليمية.
 -4ال�صيانة الوقائية والت�أهيلية للمن�ش�آت واملرافق والتجهيزات.
 -1تطوير نظام �ضمان اجلودة وفق منوذج منهجي.
 -2ت�أهيل الربامج التعليمية لالعتماد الأكادميي.
 -3احل�صول على االعتماد امل�ؤ�س�سي.
 -4ن�شر الثقافة امل�ؤ�س�سية للجودة لدى من�سوبي اجلامعة.
 -1تطوير البحث العلمي ك ًّما ونو ًعا.
 -2ا�ستك�شاف ورعاية املوهوبني ودعم االبتكار وبراءات االخرتاع.
 -3توجيه البحث العلمي وفق الأولويات التنموية والبحوث البينية.
 -4حوكمة منظومة البحث والن�شر العلمي وتعزيز �أخالقياته.
 -5حت�سني كفاءة املراكز والكرا�سي البحثية باجلامعة.
 -6تنويع م�صادر متويل البحث العلمي.
 -1تطوير برامج التعليم امل�ستمر يف �ضوء احتياجات املجتمع.

7

الهدف اإلستراتيجي السابع

تعزيز امل�س�ؤولية وال�شراكة املجتمعية

 -2تفعيل ال�شراكة املجتمعية مع امل�ؤ�س�سات غري الربحية والقطاعني احلكومي واخلا�ص.
 -3تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة ومن�سوبي اجلامعة.
 -4اال�سهام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحل�ضاري للمجتمع.
 -5دمج ق�ضايا التنمية امل�ستدامة يف الربامج التعليمية وامل�شاريع والبحثية.
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المحاور اإلستراتيجية الرئيسة لجامعة المجمعة:
املحور

م

�أهداف �إ�سرتاتيجية

�أهداف تف�صيلية

م�ؤ�شرات الأداء

الموارد البشرية:

1

• الطلبة
• �أع�ضاء هيئة التدري�س
• املوظفون

2

14

38

الكفاءة المؤسسية:

• الأداء امل�ؤ�س�سي
• البنية التحتية والتقنية
• �ضمان اجلودة واالعتماد

3

13

26

3

البحث العلمي واالبتكار

1

6

14

4

ال�شراكة املجتمعية وامل�س�ؤولية االجتماعية

1

5

11

7

38

89

2

الإجمايل
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المخطط اإلستراتيجي العام للجامعة:
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مرتكزات النجاح واالستدامة:

• �إدارة املخاطر املحتملة .risk management

متثل وثيقة اخل��ط��ة الإ�سرتاتيجية الثانية دل��ي ً
�لا لطريق وم��ر���ش��داً

وختا ًما ,من ال�ضروري �إدراك �أنه يف ظل تزايد جوانب التعقد والتغري

مل�سار وموجهاً مل�سري ,مب��ا تت�ضمنه م��ن التوجه الإ�سرتاتيجي ال��ع��ام للجامعة

املت�سارع التي تت�سم بها البيئة املعا�صرة جلميع النظم واملنظمات التعليمية ،ف�إنه

خ�لال اخلم�س �سنوات ال��ق��ادم��ة ,وال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية ,والقيم امل�ؤ�س�سية ك�إطار

البد من الرتكيز على �إح��داث التوازن بني الطبيعة امل�ستقرة للبنية التنظيمية

�إر�شادي و�سلوكي يلتزم به اجلميع ,والأولويات والأهداف الإ�سرتاتيجية الكربى,

التي يتطلبها العمل اجلامعي فيما يت�صل بجوانب التعليم والبحث العلمي

وم�ؤ�شرات الأداء القادرة على ر�صد الفجوات بني املتحقق وامل�ستهدف .ويحتاج كل

وخدمة املجتمع ،وبني الطبيعة الديناميكية التي يفر�ضها اال�ستعداد واجلاهزية

ذلك �إىل التحديد اجليد ملهام كافة الأطراف والتزام اجلميع بخريطة التنفيذ.

ل����دوام ال��ت��غ��ي�ير وا���س��ت��ي��ع��اب م��ع��ط��ي��ات امل�ستقبل� ،أي يف اجل��م��ع ب�ين مقت�ضيات

ويتطلب التنفيذ الفعال للخطة الإ�سرتاتيجية وج��ود م�سار ملراحل منطقية

التخطيط ومرونة الفكر الإ�سرتاتيجي واال�ست�شراف امل�ستقبلي .ولقد �سعت

حمددة ،ت�شمل:

اخلطة الإ�سرتاتيجية الثانية لال�ستفادة والبناء على ما مت حتقيقه خالل �سنوات

• و�ضع اخلطط الت�شغيلية.

اخلطة الأوىل ,وتفادي ما واجهته من �صعوبات وحتديات ,مع االهتمام الكبري

• تخ�صي�ص املوارد املالية للتنفيذ.

باملواءمة مع اخلطط الوطنية ومواكبة التوجهات العاملية املعا�صرة يف التعليم

• تخطيط املهام والأن�شطة.

العايل واال�ستفادة من اخلطط التنموية للمملكة.

• تبني وتطبيق م�ؤ�شرات الأداء.

�أخرياً ولي�س اَخراً ,يحدونا جميعاً �أمل كبري ب�أن تكون اال�ستجابة على

• �إدارة عمليات التنفيذ.

قدر التحدي ,مبا يفر�ض ت�ضافر اجلهود وا�ستنها�ض العزمية لتحويل احللم

• املراقبة والتقومي ،و�إعداد تقارير الأداء.

الإ�سرتاتيجي �إىل واقع ملمو�س ,حيث �أن هناك ا�ستحقاقات ومتطلبات ملالحقة

• حتليل جم��االت القوى  force field analysisلتعزيز العوامل

ال�سباق احل�ضاري والتعليمي مع الزمن .وهناك يقني كبري لدى اجلميع ب�أننا

الداعمة للتغيري والتطوير.

قادرون على الوفاء با�ستحقاقات ذلك ال�سباق.
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لجان وفرق إعداد الخطة
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لجان وفرق إعداد الخطة
اللجنة الرئيسة إلعداد الخطة اإلستراتيجية الثانية للجامعة
أ.د .محمد بن عثمان الركبان

رئيساً

د.سعد بن ذعار القحطاني

رئيساً

د .مسلم بن محمد الدوسري

عضواً

د.عبداهلل بن عواد الحربي

نائباً للرئيس

د .محمد بن ناصر السويد

عضواً

د.عدنان محمد قطيط

عضواً ومنسقاً

د .سعد بن ذعار القحطاني

عضواً

أ.ماجد بن عبداهلل السعيد

عضواً مستشاراً من خارج الجامعة

د .زايد بن خالد الخمعلي

عضواً

.د.المتولى إسماعيل البدير

عضواً

أ .فارس بن صالح الفارس

عضواً وأميناً

أ.حمادة عادل أحمد

عضواً

فريق دراسة التوجهات العالمية والتغيرات المستقبلية للتعليم العالي
د.زايد خالد الخمعلي

رئيساً

أ.د.محمد بن حمود الطريقي

عضواً

د.محمد أحمد جزر

عضواً

د.عمر سيد عامر

عضواً

أ.محمد محسن ال تميم
أ.جمال علي صميدة
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فريق تشخيص واقع الجامعة

عضواً مستشاراً من خارج الجامعة
عضواً ومنسقاً

فريق دراسة التوجهات الوطنية في التعليم العالي في المملكة
د.محمد بن ناصر السويد

رئيساً

د.أحمد بن عبداهلل الغامدي

عضواً مستشاراً من خارج الجامعة

د.طارق بن موسى العتيبي

عضواً مستشاراً من خارج الجامعة

د.عبدالباقي عرفه محمد

عضواً

د.أسامة محمد خميس

عضوا ومنسقاً

فريق العالقات العامة واإلعالم
فريق عمل كتابة المسودة األولية لوثيقة الخطة اإلستراتيجية

رئيساً

أ.ناصر بن إبراهيم اليوسف

عضواً

د.محمد بن ناصر السويد

رئيساً

أ.وليد بن حمد المجلي

د.عدنان محمد قطيط

مقرراً

أ.فيصل بن محمد العتيبي

د.محمد أحمد جزر

عضواً

أ.عبدالعزيز بن صالح الدهمشي

أ.ماجد بن عبداهلل السعيد

عضواً

أ.أنس بن صالح الضعيان

عضواً
عضواً
عضوا ومنسقاً

فريق صياغة مخرجات فرق العمل التخصصية الثالث

فريق صياغة مؤشرات األداء

د.سعد بن ذعار القحطاني

رئيساً

أ.د .محمد بن عثمان الركبان

د.عدنان محمد قطيط

مقرراً

د.محمود ثروت عزمي

عضواً ومقرراً

د.المتولي إسماعيل البدير

عضواً

د.عدنان محمد قطيط

عضواً

د.أسامة محمد خميس

عضواً

أ.جمال الصغير صميدة

عضواً

رئيساً

فريق إعداد الملخص التنفيذي
د.محمد بن ناصر السويد
د.عدنان محمد قطيط
أ.حماده عادل أحمد

رئيساً
مقرراً
عضواً
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ت�صميم و�إخراج
0114278888 - 0504278888

