




" إنَّ الجامع��ة في س��بيل تحديد توجهها اإلس��تراتيجي، 
يصبح لزامًا عليها والتزامًا 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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اأُوُتوا  َواَلِّذيَن  ِمنُكْم  اآَمُنوا  اَلِّذيَن   ُ الَلّ {َيْرَفِع  القائل:  هلل  احلمد   
اْلِعْلَم َدَرَجاٍت }, وال�شالة وال�شالم على نبينا الكرمي القائل:"اإذا قامت 
الأمل  لقيم  وهادًيا  نربا�ًشا  فليغر�شها"؛  ف�شيلٌة  اأحدكم  يد  ويف  القيامة 

والعمل والجتهاد والتخطيط والإيجابية نحو امل�شتقبل, وبعد:
هو  التخطيط  فاإن  احل�شارة,  بناء  هي  الإدارة  غاية  كانت  اإذا   
مبدوؤها واأ�شا�شها الذي ترتكز عليه يف حتقيق الغايات والأهداف, ور�شد 
واقع احلال, وتتبع م�شارات امل�شتقبل والآمال, ومامل يكن هناك التزام 
املن�شود,  للم�شتقبل  طريق  خارطة  متثل  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  بخطط 
الواقع  بني  مكاننا  نراوح  �شنظل  الإجناز,  مل�شتويات  وتتبع  ومراجعة 

والطموحات. 
ومــن هــذا املنطلــق, ويف �شبيــل �شعــي اجلامعــة لعبــور مرحلــة الن�شــاأة 
الأوىل  الإ�شرتاتيجيــة  اخلطــة  لأهــداف  وجتاوزهــا  والتاأ�شي�ــس, 
1436/33هـــ, كان لزاًمــا علينــا والتزاًمــا منــا جميًعــا, اأن نبــداأ باإعداد 
اخلطــة الإ�شرتاتيجية الثانية  )1440هـ, 2020م(؛ تعبرًيا عن مرحلة 
جديــدة, وانطالقة للم�شتقبل لتحقيق النقلة النوعية التي يتطلع اإليها 
اجلميــع, جامعــة وجمتمًعا, مبا يدعــم �شياغة م�شــارات الطريق ال�شليم 

مل�شتقبــل م�شــرق تتحقــق فيــه اأحالم 
الطالب والطالبات, واآمال املن�شوبني, 

وطموح القيادات. 
واإننــي اإذ اأعــرب عــن �شكري   
وتقديــري للجنــة الرئي�شــة لإعداد 
الفرعيــة  واللجــان  اخلطــة,  هــذه 

املنبثقــة عنهــا, ولكل من اأ�شهم فيهــا من ال�شركاء والأطــراف املجتمعية, 
فاأنــا على يقني تــام بالتزام اجلميع, كليــاٍت وعماداٍت واأق�شاًمــا واإداراٍت 
بالتوجــه الإ�شرتاتيجي للجامعة, النابع من روؤيتها التي تعرب عن حلمها 
وطموحها ور�شالتها التي تت�شق مع دورها وقيمها املوؤ�ش�شية؛ ولًء جلامعة, 

وانتماًء لوطن كان - و�شيظل - مرفوع الهامة, ومعتز القيمة والقامة.
اأ�شاأل اهلل التوفيق جلامعتنا العزيزة, ووطننا الغايل واحلبيب.

مدير جامعة املجمعة
د. خالد بن �سعد املقرن

كلمة معالي مدير الجامعة
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 تقديم رئيس لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية الثانية
التخطيط  نحو  ن�ساأتها  منذ  جاهدًة  املجمعة  جامعة  �سعت  لقد   

غايات  لتحقيق  ُقُدًما  ال�سري  من  اجلامعة  لتمكني  ال�سامل؛  الإ�سرتاتيجي 

التي تعتمد عليها   اأحد الركائز الأ�سا�سية   اإن�سائها؛ حيث ميثل التخطيط 

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

املوؤ�س�سي, وو�سع  املنهجية التي �ست�سري عليها اجلامعة يف ال�سنوات القادمة. 

ومن َثم جاء معنى احلتمية املرحلية لبناء هذه اخلطة يف عنوانها  املعرب عن 

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

اأي: )ال�سرورة( لوجود هذه اخلطة,   )MUST( لكلماتها الإجنليزية, وهي

والأولويات  امل�ستهدف  الإ�سرتاتيجي  بالتوجه  اجلميع  للتزام  واحلاجة 

والأهداف املحددة خالل املرحلة املقبلة.

ينبع من طموحات  اأن  الإ�سرتاتيجي لأية جامعة لبد  التوجه  اإن   

ر�سيدها  متثل  التي  الب�سرية  كوادرها  وجهود  قياداتها,  ودعم  اأبنائها, 

خالل  من  والإجناز  الأداء  مل�ستويات  امل�ستمر  الر�سد  حتمية  مع  الفكري, 

املراجعة والتقومي والتتبع واملتابعة. 

املنهجية  املراحل  من  العديد  على  اخلطة  هذه  بناء  اعتمد  ولقد   

وا�سح  اخلطوات  حمدد  تخطيطي  منوذج  وفق 

املعامل, ارتكز على التحليل العلمي لبيئة اجلامعة 

الوطنية  التوجهات  ور�سد  واخلارجية,  الداخلية 

العايل,  التعليم  م�ستقبل  على  املوؤثرة  والعاملية 

الق�سايا  لتحديد  و�سوًل  معها؛  املواءمة  ومتطلبات  انعكا�ساتها  ودرا�سة 

جميع  مب�ساركة  والأهداف  والر�سالة  الروؤية  و�سياغة  الإ�سرتاتيجية, 

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

�سعًيا للتزام اجلميع بالوجهة امل�ستقبلية والتوجه الإ�سرتاتيجي العام, وقد 

املراحل وهي  تعك�س هذه  التي  التف�سيلية  الفنية  التقارير  اللجنة  اأ�سدرت 

كما يلي :
1- تقرير ت�سخي�س واقع اجلامعة .

2- تقرير حتليل التوجهات الوطنية .
3- تقرير درا�سة التوجهات العاملية .

4- تقرير املقارنة املرجعية .
5- تقرير مالمح اخلطط الإ�سرتاتيجية .

6- تقرير منهجية اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية .
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لطريق  دلياًل  الثانية,  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  وثيقة  تاأتي  �سبق  ما  ولكل 

ومر�سًدا مل�سار وموجًها مل�سري, مبا تت�سمنه من التوجه الإ�سرتاتيجي العام 

والقيم  امل�ستقبلية,  والروؤية  القادمة,  اخلم�س  ال�سنوات  خالل  للجامعة 

والأهداف  والأولويات  به اجلميع,  يلتزم  و�سلوكي  اإر�سادي  كاإطار  املوؤ�س�سية 

بني  الفجوات  ر�سد  على  القادرة  الأداء  وموؤ�سرات  الكربى,  الإ�سرتاتيجية 

املتحقق وامل�ستهَدف.

واإنني - نيابة عن اأع�ساء اللجنة العليا لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية,   

التخطيط  اأهمية  التقدير  متام  مقدًرا  عنها,  املنبثقة  الفرعية  واللجان 

ال�سليم كاأ�سا�س للبناء وبو�سلة للتوجه والجتاه, اآخًذا يف العتبار دقة املرحلة 

القادمة يف طريق انتقال اجلامعة من الن�ساأة اإىل النطالق,  وا�ستناًدا اإىل 

املهام املحددة والأدوار املوكلة جلميع جلان اخلطة وفرقها النوعية, والتزاًما 

بو�سوح الأهداف واملنهجية واملراحل و�سوًل اإىل النواجت واملخرجات, وتعزيًزا 

لروح العمل اجلماعي وقيم التوافق بني الروؤى واملرئيات,  وامتناًنا لتجاوب 

الراأي  ا�ستطالعات  قياداٍت وطالًبا ومن�سوبني, من خالل  الأطراف  جميع 

اأعتز بتقدمي هذه الوثيقة للخطة  اأقيمت -  التي متت, وور�س العمل التي 

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

اأن تطرح  دللت تعرب عن حا�سرها, وم�سارات تنري م�ستقبلها, �ساكًرا املوىل 

الكرمية  رعايتها  على  اجلامعة  لقيادة  وممتًنا  نعمه,  جزيل  على  وجل  عز 

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

واهلل من وراء الق�سد, وهو الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

 
 رئي�س جلنة اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية الثانية

اأ.د.  حممد بن عثمان الركبان
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تمهيد
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تمهيد
اأُُطر العمل  متثل اإ�سرتاتيجية جامعة املجمعة الوثيقة املرجعية التي حتدد   

وم�ساراته, وتنظم اأولوياته, وذلك من خالل ترجمة روؤية اجلامعة امل�ستقبلية ور�سالتها 

مت  وقد  الوا�سحة,  التنموية  والإجرائية  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  من  جمموعة  اإىل 

اإ�سرتاتيجية اجلامعة 1440هـ - 2020م  مب�ساركة �سريحة وا�سعة من الأطراف  و�سع 

وال�سركاء, و�سياغتها مبا يت�سق مع املتطلبات التنموية الوطنية لقطاع التعليم العايل. 

املراحل, يت�سمن  الإ�سرتاتيجية على منهجية ومنوذج تخطيطي حمدد  بناء  واعتمد 

حتليل البيئة اخلارجية للجامعة ل�ستقراء الفر�س, والتحديات املحتملة, اإ�سافة اإىل 

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

على  املوؤثرة  واملتغريات  العنا�سر  جميع  بني  والتكامل  التنا�سق  نحو  �سعًيا  �سعفها, 

الو�سع الإ�سرتاتيجي والتناف�سي للجامعة.

ولقد مرت اخلطة بالعديد من املراحل الرئي�سة املتتابعة, ومن اأهمها ما يلي: 

المرحلة األولى: التخطيط للخطة

وت�سكيل  املتوقعة,  املتطلبات  وتوفري  وال�ستعداد,  التهيئة  على  املرحلة  تلك  واعتمدت 

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

والتفاق والتوافق حول اختيار املنهجية املتبعة يف اإعداد اخلطة. 

التوجهات  ودراسة  الواقع  تشخيص  الثانية:  المرحلة 

الوطنية والعالمية للتعليم الجامعي

  وقد ت�سمنت هذه املرحلة حتليل واقع اجلامعة, اإ�سافة اإىل التحليل الرباعي  

SWOT  بناًء على اإجراء العديد من ا�ستطالعات الراأي للقيادات العليا والتنفيذية, 

واأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني والطلبة وممثلني للمجتمع املحلي والوطني بهيئاته 

وموؤ�س�ساته احلكومية وغري احلكومية, وغريهم من اأ�سحاب امل�سلحة؛ للوقوف على 

العمل  ور�س  �سل�سة من  ُعِقَدت  كما  والتحديات,  والفر�س  والقوة   ال�سعف  نقاط  اأهم 

ملناق�سة متغريات الواقع وحتديد الأولويات الوطنية والدولية املوؤثرة على اجلامعات, 

وانعكا�ساتها و�سبل املواءمة معها.

المرحلة الثالثة: تحديد القضايا وصياغة الرؤية والرسالة

و�سمنت هذه املرحلة ا�ستثمار كافة النتائج التي خل�س اإليها تقرير ت�سخي�س الواقع, 

وتقارير  اجلامعة,  اأداء  جوانب  كافة  عن  تعرب  ودللت  موؤ�سرات  من  ت�سمنه  وما 

لأهم  اجليد  التحديد  يدعم  مبا  املرجعية؛  واملقارنة  والدولية  الوطنية  التوجهات 

الق�سايا التي يجب اأن تركز عليها اجلامعة خالل مرحلة اخلطة؛ ويف �سوء ذلك مت 

التو�سل اإىل �سبع ق�سايا اأ�سا�سية ا�ستملت على ما يلي:

للطلبة. التناف�سية  • القدرات 

والإدارية. الأكادميية  الكوادر  قدرات  • بناء 
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املوؤ�س�سي. الأداء  • تطوير 

الت�سغيلية. وكفاءتها  التحتية  البنية  • كفاية 

والعتماد. اجلودة  ملتطلبات  والأق�سام  الربامج  • جاهزية 

والبتكار. العلمي  للبحث  امل�سافة  • القيمة 

املجتمعية. وال�سراكة  الجتماعية  • امل�سوؤولية 

املرحلة  خالل  للجامعة  الإ�سرتاتيجي  التوجه  �سياغة  متت  الق�سايا  تلك  على  وبناء 

به  يلتزم  �سلوكي  كاإطار  املحورية  والقيم  والر�سالة  الروؤية  حول  والتوافق  القادمة, 

خمتلف  ومرئيات  روؤى  ُتْغَفل  مل  كما  وامل�سوؤوليات,  واملهام  لالأدوار  تعزيًزا  اجلميع 

الأطراف داخل اجلامعة وخارجها؛ و�سوًل لروؤية م�سرتكة توافقية حول مالمح واأبعاد 

التوجه الإ�سرتاتيجي, وقد مت ذلك من خالل ا�ستطالع الراأي, وور�س العمل لتبادل 

وقيمها  اجلامعة,  ور�سالة  الإ�سرتاتيجية,  للروؤية  ا�ستعرا�س   و�سيتم  وامل�سورة,  الراأي 

ال�سبع يف ال�سياق التف�سيلي املعنون بـ )اإىل اأين نريد اأن ن�سل ؟(.

 

المرحلة الرابعة: بناء مصفوفة األهداف ومؤشرات األداء

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

النوعية, وحتليل جميع النتائج التي مت التو�سل اإليها فيما يتعلق بالو�سع الإ�سرتاتيجي 

للجامعة, واأهم الفجوات والق�سايا الأ�سا�سية, وذلك ملواءمة تلك الق�سايا مع الأولويات 

اإ�سرتاتيجية عامة, ت�ستمل  اأهداف  والأهداف الإ�سرتاتيجية, وقد متت �سياغة �سبعة 

بناء  خاللها  من  ميكن  التي  التف�سيلية  اأو  الإجرائية  الأهداف  من  العديد  على 

امل�سروعات واملبادرات الت�سغيلية, ومل ُتْغَفل �سياغة موؤ�سرات قيا�س الأداء لكل الأهداف؛ 

مبا ي�ساعد يف التقييم واملتابعة الدورية, واإعداد تقارير الإجناز. 

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

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

املعرفة.

والإدارية. الأكادميية  الكوادر  ومهارات  بقدرات  • الرتقاء 

الإدارية. واملنظومة  املوؤ�س�سي  الأداء  • تطوير 

الت�سغيلية. كفاءتها  ورفع  والتقنية  التحتية  البنية  • تطوير 

والرباجمي. املوؤ�س�سي  لالعتماد  والتهيئة  اجلودة  �سمان  مبتطلبات  • الوفاء 

التنمية. العلمي والبتكار وفًقا لأولويات  النوعية للبحث  • الرتقاء بالقيمة 

املجتمعية. وال�سراكة  امل�سوؤولية  • تعزيز 

اإ�سرتاتيجية متثل منوذًجا تو�سيحيًّا للم�سارات والروابط  وقد متت �سياغة خريطة 

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

للو�سول  بها  اللتزام  التي يجب  امل�ستقبلية  والتوجهات  افرتا�سي متكامل لالأن�سطة 

النوعية  القيمة  بناء  على  ي�ساعد  مبا  اخلطة,  مرحلة  خالل  امل�ستهَدف  الو�سع  اإىل 

امل�سافة من خالل قيام جميع اجلهات باأدوارها ومهامها املنوطة بها.
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وختاًما فاإن مرحلة التطبيق العملي للخطة هي التي ت�سف 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 وال�ستمرارية وال�ستدامة, مع اإدراك اأنه يف ظل تزايد جوانب التطور املت�سارع التي تت�سم بها البيئة املعا�سرة 

جلميع النظم واملنظمات التعليمية, فاإنه لبد من الرتكيز على اإحداث التوازن بني الطبيعة امل�ستقرة للبنية التنظيمية التي يتطلبها العمل اجلامعي فيما يت�سل بجوانب التعليم 

والبحث العلمي وخدمة املجتمع, وبني الطبيعة الديناميكية التي يفر�سها ال�ستعداد واجلاهزية لدوام التغيري وا�ستيعاب معطيات امل�ستقبل, اأي يف اجلمع بني مقت�سيات التخطيط 

ومرونة الفكر الإ�سرتاتيجي وال�ست�سراف امل�ستقبلي.

النهج الت�ساعدي والتنازيل يف اإعداد اخلطة
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المنطلقات المرجعية للخطة
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المنطلقات المرجعية للخطة
من  جمموعة  على  املجمعة  جلامعة  الثانية  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  ترتكز   

املنطلقات واملبادئ واملعايري وال�سوابط املرجعية التي من اأهمها ما يلي:

ود�ستور  و�سريعة  كعقيدة  بالإ�سالم  والإميان  الإ�سالمية,  والأخالقيات  القيم    

اللغة  رعاية  مع  امل�ستقبل,  م�سارات  مع  ويت�سق  احلا�سر,  معطيات  مع  يتناغم  حياة 

العربية كعامل من عوامل النه�سة, ورابطة جتمع بني اأبناء الوطن ثقافيًّا واجتماعيًّا 

ا. و�سيا�سيًّا وح�ساريًّ

لإعداد  الداعمة  والإ�سالمية  العربية  الثقافة  وخ�سو�سية  الوطنية,  الُهوّية    

اأجيال واعية قادرة على امل�ساركة الفاعلة يف بناء املجتمع, واملحافظة على ُهويته بالعلم 

والعمل والتنمية.

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

العايل  للتعليم  امل�ستقبلية  اخلطة  ذلك  يف  مبا  والبتكار,  املعرفة  على  قائم  اقت�ساد 

باململكة العربية ال�سعودية "اآفاق".

  الت�سريعات واللوائح التنظيمية للتعليم اجلامعي والتوجهات امل�ستقبلية لوزارة 
التعليم.

بني  املتميز  وتو�سطها  املجمعة,  جلامعة  اجلغرايف  املوقع  وميزة  خ�سو�سية    

منطقتي الريا�س والق�سيم, كملتقى طرق ونقطة ارتكاز ذات موروث ثقايف وح�ساري 

له �سماته وطبيعته, كما اأّن له احتياجاته وتطلعاته.

  ا�ست�سراف متطلبات انتقال اجلامعة خالل املرحلة القادمة, وم�سارات التحول 

من مرحلة الن�ساأة والتاأ�سي�س اإىل مرحلة التح�سني واجلودة.

  ال�سعي لتبني م�سارات النمو الأُ�سي )Exponential Growth( القائم على 

نوعية  نقلة  يحقق  مبا  اخلربات؛  وتراكم  النوعية,  الإجنازات  وا�ستدامة  ا�ستمرارية 

.)Paradigm shift(

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

والتناغم  الن�سجام  لتحقيق  التنمية؛  جوانب  على  تاأثريه  واأبعاد  للتعليم  الر�سمية 

حتقيق  على  القادرة  الب�سرية  للموارد  الأ�سا�سي  امل�سدر  التعليم  ميثل  حيث  بينهما؛ 

التنمية امل�ستدامة.
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  التنا�سق مع خمرجات اخلطة الإ�سرتاتيجية الأوىل للجامعة.

  ر�سد مالمح خطط العديد من اجلامعات العاملية والوطنية من خالل م�سح 

ا�ستق�سائي ل�ستعرا�س الروؤى والقيم واملهام اخلا�سة بها من منطلق ت�سابه العديد من 

الق�سايا وامل�سكالت التي تواجه اجلامعات, مع مراعاة اختالف ال�سياقات الجتماعية 

والثقافية.

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

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

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

  واقعية الإ�سرتاتيجية ومرونتها و�سموليتها لتتوافق مع ت�ساعد �سرعة تغريات 

مع  التعليمية,  باخلدمة  العالقة  ذات  الأطراف  جلميع  املتنامية  واملتطلبات  الع�سر 

تلبية احتياجات �سوق العمل املتجددة من معارف ومهارات نوعية.

  تبني اأولويات اإ�سرتاتيجية �ساملة تعرب عن ق�سايا ذات اأولوية خالل املرحلة 

القادمة, ونابعة من روؤى ومرئيات قيادات جميع وحدات اجلامعة؛ مبا ي�ساعد يف بناء 

مبادرات اإجرائية وبرامج وم�سروعات تنفيذية �ساملة جلميع جمالت العمل اجلامعي.

  توفري منظومة من موؤ�سرات قيا�س الأداء لكل هدف من الأهداف الإ�سرتاتيجية؛ 

مبا ي�ساعد يف عملية التقييم, ور�سد الإجنازات, واإعداد تقارير متابعة تنفيذ اخلطة.

املراحل,  وا�سحة  التخطيط احلديثة,  الإ�سرتاتيجية يف �سوء منهجيات  بناء    

احلا�سن  املجتمعي  وال�سياق  املحيطة,  البيئة  متغريات  تراعي  الأبعاد,  وحمددة 

للموؤ�س�سات التعليمية. 

العلمي,  والبحث  اجلامعي  التعليم  على  املوؤثرة  العاملية  الجتاهات  ا�ستقراء    

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

للمواءمة معها.
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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 ملوؤ�س�سات التعليم العايل يف الوقت املعا�سر؛ مبا يفر�س الختيار الواعي ملنهجية تتوافق مع الهدف الرئي�س من بناء   

اخلطة الثانية للجامعة, مع مراعاة �سروط ومتطلبات مرحلة النتقال من مرحلة الن�ساأة والتاأ�سي�س اإىل مرحلة اجلودة والتح�سني وحتقيق العتماد, ويعترب النموذُج 

التخطيطي هو ال�سورَة املنطقية لتنظيم عملية التخطيط؛ حيث يحدد النموذج نقطة البدء ونقطة النتهاء, وي�ساعد على حتديد جمالت 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 والحتياجات وطبيعة  املوؤ�س�سات ونطاق عملها والغر�س من اإن�سائها, فاأن هناك مراحل م�سرتكة   

بني خمتلف النماذج التخطيطية, ومن اأهم تلك املراحل: حتديد الروؤية والر�سالة, واإجراء �سل�سلة من التحليالت للبيئة الداخلية واخلارجية, والفجوات يف الأداء, واملقارنات 

املرجعية مبا يوفر �سياًقا مالئًما للوقوف على الق�سايا الإ�سرتاتيجية املحورية, ثم تاأتي مرحلة الربجمة الإ�سرتاتيجية )Strategic programming( لتطوير 

اأو  اإ�سرتاتيجيات  طارئة  اأية  مراعاة  مع  املبادرات,  ومراجعة  الإ�سرتاتيجيات  تقومي  ثم  التف�سيلية,  والأهداف  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  تت�سمن  اإ�سرتاتيجيات حمددة 

تغريات متوقعة.

ولقد تبنت جامعة املجمعة يف اإعداد خطتها الإ�سرتاتيجية اأحد النماذج التخطيطية العلمية املالئمة ل�سياق اجلامعات, يت�سم مبالمح منطقية وا�سحة, ومراحل   

واأبعاد متكاملة ومت�سقة, ويلخ�س ال�سكل التو�سيحي التايل هذا النموذج التخطيطي: 

  التخطيط للخطة.

  ت�سخي�س الو�سع الراهن, وحتديد التوجهات العاملية والوطنية.

  حتديد الق�سايا الإ�سرتاتيجية, وبناء الروؤية والر�سالة والقيم املوؤ�س�سية.

  �سياغة الأهداف الإ�سرتاتيجية وموؤ�سرات الأداء الأ�سا�سية.
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النموذج التخطيطي لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية

19



20



وثائق ومدخالت الخطة
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وال
ر  

اري
لتق

ا

العايل.  للتعليم  العاملية  • الجتاهات 
العايل.  للتعليم  الوطنية  الجتاهات  • اأبرز 

خمتارة. جامعات  وقيم  ومهام  روؤى  يف  • قراءة 
ودللت. موؤ�سرات   : اجلامعة  واقع  • تقرير 

املرجعية. املقارنة  • تقرير 
للجامعة. ال�سنوية  • التقارير 

"اآفاق". ال�سعودية  العربية  باململكة  العايل  للتعليم  امل�ستقبلية  • اخلطة 
الـاأولية. الذاتية  الدرا�سة  • تقرير 

الأكاديـمي. لالعتماد  اجلامعة  لتهيئة  التطويري  امل�سروع  • تقرير 

الوثائق التي مت حتليلها ل�ستقراء التوجهات الوطنية يف التعليم العايل :
العا�سرة. التنمية  خطة  • اأهداف 

للتوظيف. الوطنية  • الإ�سرتاتيجية 
الف�ساد. ومكافحة  النزاهة  حلماية  الوطنية  • الإ�سرتاتيجية 

املعرفة. جمتمع  نحو  التحول  • اإ�سرتاتيجية 
العقلية. واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  • اإ�سرتاتيجية 

العربي. الوطن  يف  العلمي  البحث  جودة  • �سمان 
اللكرتونية. للتعامالت  الثانية  التنفيذية  • اخلطة 

العايل. التعليم  يف  ال�سعودية  • املراأة 

يت�سمن اجلدول التايل اأهم مدخالت اخلطة الإ�سرتاتيجية الثانية جلامعة املجمعة:
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دويل. تقومي  ال�سعودية,  العربية  اململكة  يف  املعرفة  جمتمع  وبناء  العايل  • التعليم 
الدولية. اخلارطة  على  ال�سعودية  • اجلامعات 

تنفيذي. ملخ�س  العايل  التعليم  لوزارة  الإ�سرتاتيجية  • اخلطة 
ال�سعودية. العربية  اململكة  يف  اجلامعي  للتعليم  امل�ستقبلية  اخلطة  • م�سروع 

ال�سعودية. العربية  اململكة   يف  احلكومي   العايل  التعليم  متويل  • بدائل 
للجامعات. الثالثة  • الوظيفة 

1434هـ. اململكة  يف  العايل  التعليم  • حالة 
ميدانية(. درا�سة   ( الفكري  الأمن  حتقيق  يف  ال�سعودية  اجلامعات  • دور 

العربي. الوطن  يف  العلمي  البحث  جودة  • �سمان 
عبدالعزيز. امللك  جلامعة  الثامنة  التنمية  • خطة 

.2020-1441 جازان  جلامعة  الإ�سرتاتيجية  • اخلطة 
الق�سيم. جلامعة  الإ�سرتاتيجية  • اخلطة 

ال�سمالية. احلدود  جلامعة  الإ�سرتاتيجية  • اخلطة 
التنفيذي(. )امللخ�س  العزيز  عبد  امللك  جلامعة  الإ�سرتاتيجية  • اخلطة 

ملخ�س(. الكويت)  جلامعة  الإ�سرتاتيجية  • اخلطة 
. ال�سعودية  اجلامعات  من  لعدد  الوطنية  اخلطط  • ملخ�س 

�سعود. امللك  جلامعة  الإ�سرتاتيجية  • اخلطة 
الإلكرتونية. ال�سعودية  للجامعة  الإ�سرتاتيجية  • اخلطة 

طيبة. جلامعة  الإ�سرتاتيجية  • اخلطة 
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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.

املدين. املجتمع  ومنظمات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلامعية  • القيادات 
2014م. نوفمرب  للجامعات  الدويل  الحتاد  • تقرير 

2014م. اليون�سكو  منظمة  رعاية  حتت  امل�ستدامة  للتنمية  العايل  التعليم  حول  الدويل  املوؤمتر  • تقرير 
الكندية(. اجلامعات  احتاد  عن  �سادر  )تقرير  العايل  التعليم  يف  • التوجهات 

34 ل�سنة 2014م )العدد  العايل   التعليم  يف  للبحوث  العربية  اجلامعات  احتاد  • جملة 
-2024م.  2014 الإفريقي  لالحتاد  امل�ستقبلية  • اخلطة 

2012م. املتحدة  باململكة  العلمي  البحث  �سيا�سات  م�ستقبل  • تطوير 
2014م. الربيطاين  املجل�س  الدويل-  التعاون  وفر�س  العايل  التعليم  • م�ستقبل 

2014م. – ال�سيفري  العلمي  البحث  يف  التوجهات  • جملة 
1432هـ. العقل  عبدالعزيز  بن  عقل  العايل" اإعـداد:  للتعليم  امل�ستقبلية  "التحديات  • بحث 

: يف  وتتمثل  عامليًّا,  امل�سنفة  اجلامعات  لبع�س  الإ�سرتاتيجية  • اخلطط 
كاليفورنيا • جامعة 

اك�سفورد • جامعة 
هارفرد • جامعة 

كامربدج • جامعة 
كوجن هوجن  • جامعة 
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مل
الع

�س 
ور

والتقارير. اخلطط  ملن�سقي  الرباعي  التحليل  عمل  • ور�سة 
اجلامعية. والقيادات  للعمداء  الرباعي  التحليل  عمل  • ور�سة 

الجتاهات العاملية واملقارنة املرجعية. عمل  • ور�سة 
الوطنية. والق�سايا  الأولويات  حتديد  عمل  • ور�سة 

والطالبات. للطالب  الرتكيز  • جمموعات 
الفرعية. الفرق  تقارير  ا�ستعرا�س  عمل  • ور�سة 

الثانية     الإ�سرتاتيجية  للخطة  الأولية  “الروؤية  عمل  • ور�سة 
للجامعة” لبناء الروؤية والر�سالة والقيم.

اأي
الر

ت 
عا

طال
�شت

 وا
ات

قاء
اجلامعة.الل مدير  معايل  • لقاء 

�سعادة وكيل اجلامعة. • لقاء 
التعليمية. لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  �سعادة  • لقاء 

�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي. • لقاء 
حول �سمات الو�سع الراهن للجامعة. الطلبة  راأي  • ا�ستطالع 

حول �سمات الو�سع الراهن للجامعة. التدري�س  هيئة  اأع�ساء  راأي  • ا�ستطالع 
الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية. التحليل  حول  القيادات  راأي  • ا�ستطالع 

الإدارية. واملخالفات  التنظيمي  املناخ  حول  املوظفني  راأي  • ا�ستطالع 
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بيان اإح�سائي مبدخالت اخلطة:

العددالبيانم

37التقارير الر�سمية1

5خطط اإ�سرتاتيجية دولية2

10خطط اإ�سرتاتيجية وطنية3

52الجمايل

بيان اإح�سائي بور�س العمل واللقاءات وا�ستطالع الراأي:

العددالبيانم

7ور�س العمل1

اللقاءات:2
4• القيادات العليا

الطالبية الرتكيز  12• جمموعات 

ا�ستطالعات الراأي:3
309• الطالب

التدري�س هيئة  233• اأع�ساء 

650• املوظفون

1215الجمايل
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جامعة المجمعة
 الخصوصية والسمات
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جامعة  المجمعة: الموقع والخصوصية
ُتعد جامعة املجمعة من اأحدث اجلامعات ال�سعودية؛ حيث تاأ�س�ست   

يف 3 رم�سان 1430هـ املوافق 24 اأغ�سط�س 2009م بناًء على قرار خادم احلرمني 

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

رئي�س جمل�س التعليم العايل يف ال�سعودية, وتعود ت�سمية جامعة املجمعة اإىل 

اإحــدى حمافظات  الريا�س, وهي  �سمال مدينة  تقع  التي  املجمعة  حمافظة 

منطقة  الريا�س, وُتن�سب اإىل مدينة املجمعة قاعدة املحافظة واأكرب مدنها, 

وتقع اإىل ال�سمال الغربي من مدينة الريا�س مب�سافة  180كم, وعن الق�سيم  

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

والــزلــفــي, والــغــاط, ورمــــاح, ومــركــز حــوطــة �ــســديــر, لتغطي بــذلــك منطقة 

املدن والقرى  تتبع لها ع�سرات  اأربــع حمافظات  جغرافية كبرية تتكون من 

والهجر, ويبلغ جمموع عدد �سكان هذه املحافظات واملراكز التابعة لها اأكرث 

من 250 األف ن�سمة, اكتمل فيها التعليم العام يف وقت مبكر بحمد اهلل, واأكملت 

هذه اجلامعة منظومة التعليم من خالل انت�سار الكليات باأق�سامها املختلفة 

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

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

املـــنـــطـــقـــة اجلـــغـــرافـــيـــة 

الــــكــــبــــرية, ويـــقـــع مــقــر 

ـــــة اجلــــامــــعــــيــــة  ـــــن ـــــدي امل

اجلـــهـــة  يف  الــــرئــــيــــ�ــــس 

اجلــنــوبــيــة مـــن مــديــنــة 

املــجــمــعــة يف جـــــزء مــن 

الأر�ــــــــــــس املــخــ�ــســ�ــســة 

لـــلـــجـــامـــعـــة, والـــبـــالـــغـــة 

ال�سريع  الطريق  مــن  وُتــ�ــســاَهــد  مــربــع,  6 مليون مــرت  مــن   اأكـــرث  م�ساحتها 

الرابط بني الريا�س والق�سيم كاأحد اأبرز املعامل يف املنطقة, ويتبع للجامعة 

امل�ساندة,  والــعــمــادات  وللكليات,  اجلــامــعــة,  لإدارة  مبنى  ع�سرين  مــن  اأكــرث 

واخلدمات الطبية, ووحدات اجلامعة املختلفة الإدارية والأكادميية منت�سرة 

والبحث  التعليم  جمال  يف  خدماتها  اجلامعة  لتقدم  الأربــع؛  املحافظات  يف 

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

والتطوير  التنمية  يف  لت�سهم  املحافظات  هــذه  بني  جهودها  وتــوزع  العزيز, 

والتقدم الذي ت�سهده هذه املحافظات, وهي:
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املجمعة: • حمافظة 

اجلنوب  ومــن  الق�سيم,  ومنطقة  ال�سرقية  املنطقة  ال�سمال  مــن  يحدها 

الغرب  ال�سرق حمافظة رماح, ومن  حمافظة ثادق وحمافظة �سقراء, ومن 

حمافظة الزلفي و حمافظة الغاط, و تبلغ م�ساحتها 30000 كلم2.

الزلفي: • حمافظة 

 يحدها من ال�سمال والغرب منطقة الق�سيم, ومن اجلنوب حمافظة الغاط, 

ومن ال�سرق حمافظة املجمعة , و تبلغ م�ساحتها 5540 كلم 2.

رماح:  • حمافظة 

ومن  الريا�س,  اجلنوب مدينة  ومن  ال�سرقية,  املنطقة  ال�سمال  يحدها من 

ثادق  وحمافظة  املجمعة,  حمافظة  الغرب  ومــن  ال�سرقية,  املنطقة  ال�سرق 

وحمافظة حرميالء, و تبلغ م�ساحتها 15900 كلم2.

�شدير:  حوطة  • مركز 

الريا�س, ومن  ال�سمال حمافظة املجمعة, ومن اجلنوب مدينة  يحدها من 

ال�سرق حمافظة رماح, ومن الغرب حمافظة �سقراء, وتبلغ م�ساحتها 25000 

كلم2.

الغاط:  • حمافظة 

ال�سمال حمافظة الزلفي, ومن اجلنوب حمافظة �سقراء, ومن  يحدها من 

ال�سرق حمافظة املجمعة, ومن الغرب منطقة الق�سيم, وتبلغ م�ساحتها 2690 

كلم2.
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المهام الرئيسة لجامعة المجمعة:
التي  الرئي�سة  املهام  تعريف  اإىل  تاأ�سي�سها  منذ  املجمعة  جامعة  �سعت   

لأعمال  املهام  هذه  تاأطري  لأهمية  نظراً  اجلغرافية,  منطقتها  يف  بها  �ست�سطلع 

اجلــامــعــة, ومـــدى تــاأثــري تــعــريــف هـــذه املــهــام عــلــى اأولـــويـــات اجلــامــعــة وروؤيــتــهــا 

الأ�سباب  قـــراءات متعمقة يف  املــهــام مــن خــالل  هــذه  وقــد مت حتديد  امل�ستقبلية. 

الر�سمية لن�ساأة اجلامعة, ولقاءات مب�سوؤولني يف وزارة التعليم العايل, وا�ستقراء 

العديد من الجتاهات الدولية يف هذا املجال, وقد مت تعريف هذه املهام كما ياأتي: 
• حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س, وتو�سيع التحاق طالب املنطقة اجلغرافية 

باجلامعة.
• دعم جهود حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية يف املنطقة املحلية.

الإقليمي. امل�ستوى  على  املقدمة  التعليمية  الفر�س  جودة  • حت�سني 
• تو�سيع وتنمية القدرات املوؤ�س�سية ملنظومة التعليم العايل على امل�ستوى 

الوطني ال�سعودي.

للمنطقة  اجلــامــعــة  بخدمة  مبا�سر  ب�سكل  الأربــــع  املــهــام  هــذه  لرتــبــاط  ونــظــراً 

اجلغرافية املحيطة بها اإقليمياً, وحيث اأن العمل على هذه املهام �سيحقق ال�سبب 

الرئي�س من وجود جامعة املجمعة؛ فاإن فريق العمل على ت�سخي�س الواقع يرى 

اخلطة  يف  عليها  العمل  يتم  واأن  الأربـــع  املهام  هــذه  تبني  يف  ال�ستمرار  يتم  بــاأن 

الإ�سرتاتيجية الثانية بطريقة خمتلفة ومتعمقة.

السمات الرئيسة لجامعة المجمعة:
املجمعة  جــامــعــة  ت�سنيف  عــلــى  الأوىل  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  اخلــطــة  اأكــــدت   

التي  الأكــادميــيــة  اخلدمة  نوعية  على  الت�سنيف  هــذا  ويــوؤثــر  اإقليمية,  كجامعة 

تقدمها اجلامعة, كما يوؤثر ذلك على اأهداف اجلامعة واأمناط الربامج الأكادميية 

املقدمة, وفيما ياأتي ا�ستعرا�س ملجموعة من اخل�سائ�س التي متيز جامعة املجمعة 

عن غريها من اجلامعات: 

  القبول وال�ستيعاب: حيث تقبل جامعة املجمعة كافة الطلبة والطالبات 
املنطقة  كافة  مــن  واملتخرجني  اجلامعي,  التعليم  مبرحلة  التحاقهم  املحتمل 

املجمعة  جامعة  باأن  اخل�سي�سة  هذه  وتعني  اجلامعة.  تخدمها  التي  اجلغرافية 

اأنها ل ت�ستهدف هوؤلء  اإل  واإن كانت تقبل الطلبة من خارج املنطقة اجلغرافية 

الأ�سلوب  تتبنى  ل  اجلامعة  اأن  كما  الأكادميية,  لرباجمها  ت�سويقها  يف  الطلبة 

النتقائي الذي ي�ستخدم معايري عالية لقبول الطلبة,  ويف املقابل ت�سعى لتقدمي 

تعليم عايل اجلودة لكافة الطلبة املقبولني بغ�س النظر عن خلفياتهم العلمية 

واملهارية.  

اأمنــاط  من  منطني  بني  املجمعة  جامعة  جتمع  �ساملة:  تدري�سية  جامعة   
جامعة  اأن  يعني  وهذا  ال�ساملة,  واجلامعة  التدري�سية  اجلامعة  وهما  اجلامعات 
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احتياجات  خا�س  ب�سكل  وتخدم  ووا�سعة  متنوعة  اأكادميية  برامج  توفر  املجمعة 

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

لي�ست  اجلامعة  بــاأن  ذلــك   يعني  كما  والأعــمــال(,  لل�سناعة  �سدير  تخدم مدينة 

جامعة تخ�س�سية فهي تركز على برامج البكالوريو�س والدبلومات وتقدم برامج 

الدرجات  اأ�ساًل-من  وجــد  –اإن  للغاية  قلياًل  عــدداً  ومتنح  حمــدودة,  ماج�ستري 

الأكادميية يف برامج الدكتوراه.   

 برامج ذات جودة عالية: ت�سعى جامعة املجمعة لتطوير برامج اأكادميية ذات 
جودة عالية, ويقف خلف هذا التطوير امل�ستمر للربامج الأكادميية لتربز كربامج 

ذات جودة و�سمعة عالية �سببني, اأولهما: اأن يف جتويد الربامج الأكادميية واأداء 

الطلبة,  اأداء  جتويد  وهو  اجلامعة  اإن�ساء  من  الرئي�س  لل�سبب  ا�ستجابة  الطلبة 

توفره  ما  اأو  اجلغرافية,  للمنطقة  اخلا�سة  لالحتياجات  ال�ستجابة  وثانيهما: 

متطورة  جامعية  تخ�س�سات  تقدمي  للجامعة  ميكن  حيث  للتطوير,  فر�س  من 

�سناعية اأو اإدارية �سناعية ب�سبب قرب وعالقة املنطقة اجلغرافية مبدينة �سدير 

لل�سناعة والأعمال. 

اإىل  اإقليمية  جامعة  باعتبارها  املجمعة  جامعة  ت�سعى  واملناف�سة:  ال�سمعة   
بذلك  وهــي  عالية,  وبــجــودة  اجلغرافية  للمنطقة  التعليمية  اخلــدمــات  تقدمي 

الوطني,  امل�ستوى  على  ثم  ومن  الإقليمي  امل�ستوى  على  �سمعة  اإيجاد  اإىل  ت�سعى 

كما اأن اجلامعة ل تتناف�س مع مثيالتها يف ا�ستقطاب الطلبة من خارج املنطقة 

اجلغرافية, واأخرياً فاإن م�ساألة الظهور يف الت�سنيفات العاملية لي�ست ق�سية ت�سعى 

لها اجلامعة وتكر�س اأن�سطتها يف �سبيلها كما تفعل اجلامعات الوطنية اأو الدولية. 

تتعدد  اجلــامــعــة:  لبيئة  والجتماعية  والقــتــ�ــســاديــة  الثقافية  احلــاجــات   
روؤيتها  يف  يرغب  التي  التوقعات  وتختلف  اجلامعات  من  املجتمعات  احتياجات 

اأ�سحاب امل�سالح منها بح�سب اختالف املنطقة التي توجد فيها اجلامعة  �سواًء 

جامعة  توؤديها  اأن  ميكن  التي  الأدوار  تختلف  وبالتايل  ريفية,  اأو  ح�سرية  كانت 

املجمعة يف منطقتها الإقليمية عن غريها من اجلامعات العريقة اأو التي توجد 

املنطقة  يف  املجتمعية  الحتياجات  هــذه  اأهــم  ومــن  احل�سرية,  واملناطق  املــدن  يف 

التي تخدمها اجلامعة احلاجة اإىل اإيجاد التغيري والتطوير يف املنطقة, واإحداث 

حراك ثقايف وعلمي, وامل�ساهمة يف اإحداث التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف جوانبها 

القت�سادية والجتماعية, وذلك من خالل امل�ساعدة يف ا�ستثمار الطاقات الب�سرية 

والبيئية وحتقيق اأف�سل عائد يف اأق�سر وقت ممكن.
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الهيكل التنظيمي للجامعة:
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أين نحن اآلن؟
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أين نحن ااَلن؟ 
الكليات  ن�ساأة اجلامعة يف عام 1430هـــ وتت�سارع اخلطوات لتطوير  منذ   

القائمة واإن�ساء كليات واإ�سافة اأق�سام وتخ�س�سات  جديدة يحتاجها �سوق العمل 

لت�سري اجلامعة يف ركب التطور والرقي, وقد �سهدت اجلامعة منذ ن�ساأتها وحتى 

ا وتطوًرا يف �ستى اجلوانب, خا�سة يف البنية التحتية والنواحي  عام 1436هـ  منوًّ

اجلامعة  اأداء  يف  منو  ذلك  و�ساحب  والريا�سية,  والإداريـــة  والأكادميية  العلمية 

على امل�ستوى الوطني والإقليمي, وهذا ما يت�سح من العر�س التايل:

التوسع والنمو في أعداد الطلبة 

منو اأعداد الطلبة )امل�ستجدين – املقيدين – اخلريجني(يف مرحلة البكالوريو�س 

منذ الن�ساأة حتى العام اجلامعي1435هـ:

جدول  لنمو يف اأعداد الطلبة ) امل�ستجدين – املقيدين – اخلريجني (

اخلريجونامل�ستجدوناملقيدونالعام اجلامعي

1431/143096002795463هـ

1432/1431127293674495هـ

1432153339992541/ 1433هـ

1434/14331697098492570هـ

1435/14341929669014015هـ

 تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس
جدول  تطور اأعداد اأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم

املرتبة 
العلمية

املجموع الإجمايلغري �سعوديون�سعوديون
الكلي

ن�سبة 
الزيادة 
ال�سنوية

ن�سبة 
ال�سعوديني 
لالإجمايل جمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

1431/30725112317978257251129380083-%32.36

1432/3110577182243113356348190538538%85.14%33.82

1433/32185118303325159484510277787787%82.64%38.50

1434/3330419449836316753066736110281028%26.03%48.44

1435/3441422163544219163385641212681268%23.34%50.07
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النمو في ميزانية الجامعة

ن�سبة التغيريالزيادةامليزانيةالعام

1432/1431301.000.000

1433/1432358.994.00057.994.000%19.3

1434/1433493.083.000134.089.000%37.3

1435/1434949.406.000456.323.000%92.5

1436/1435959.970.00010.564.000%1.1

التحليل الرباعي لواقع الجامعة:

التقارير  كافة  حتليل  بعد  الثاين  �سقه  يف  اجلامعة  واقــع  ت�سخي�س  اعتمد  لقد 

كافة  راأي  ل�ــســتــطــالع  املــيــداين  التطبيق  نــتــائــج  عــلــى حتليل  املــتــاحــة  والــوثــائــق 

الأطراف )القيادات العليا, والقيادات الو�سطى, والطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س 

وال�سعف يف  القوة  اأبــرز عنا�سر  النتائج يف حتديد  اأهــم  واملوظفني( وقد متثلت 

للوقوف  اخلارجية  البيئة  يف  والتحديات  والفر�س  للجامعة,  الداخلية  البيئة 

على مرئيات القيادات حول املمار�سات الفعلية واأهم الق�سايا املوؤثرة على حا�سر 

اجلامعة وتوجهها امل�ستقبلي, متهيداً لتحديد وحتليل كافة التغريات مبا تنطوي 

كان  ذلك  اإطــار  ويف  اغتنامها وحتديات ميكن معاجلتها,  عليه من فر�س ميكن 

الراهن  الو�سع  م�سهد  وحتليل  قــراءة  يف  ي�ساعد  مبا  اللقاءات,  هذه  من  الهدف 

للجامعة, وتوجهاتها امل�ستقبلية وتطلعاتها املاأمولة.

مصفوفة التحليل الرباعي 
يف �سوء ما اأ�سفرت عنه نتائج التحليل الإ�سرتاتيجي, ميكن حتديد اأهم عنا�سر 

القوة وال�سعف بالبيئة الداخلية جلامعة املجمعة, والتي توؤثر على اأدائها املوؤ�س�سي 

العام وتطورها امل�ستقبلي, بالإ�سافة اإىل اأف�سل الفر�س املتاحة واأكرث التحديات 

تاأثرياً على و�سعها امل�ستقبلي, والتي ميكن اإجمالها يف اجلدول التايل:
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 اأهم عنا�صر القوة:

اجلامعة. ومن�سوبي  للطالب  الإلكرتونية  اخلدمات  • تطبيق 

لالعتماد. اجلامعة  لتاأهيل  التطوير  مب�سروع  • البدء 

الإدارية. املنظومة  ل�ستكمال  والإدارات  الوحدات  من  عدد  • اإن�ساء 

•اهتمام القيادات العليا ببناء ال�سمعة املوؤ�س�سية املتميزة.

التميز. وتقدير  لالإجناز  الداعم  التنظيمي  املناخ  • توافر 

والإداريني. التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وتطوير  بتدريب  • الهتمام 

التنفيذية. القيادية  للم�ستويات  العليا  الإدارة  • حتفيز 

العامة. الوظيفة  وقيم  اأخالقيات  بتعزيز  الهتمام  • تزايد 

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

• وجود �سراكات متعددة مع اجلامعة على امل�ستوى الوطني والدويل.

اأهم عنا�صر ال�صعف:
وخارجيًّا. داخليًّا  املبتعثني  عدد  لزيادة  • الحتياج 

باجلامعة. العلمي  البحث  لدعم  املخ�س�سة  امليزانية  • قلة 

اجلامعة. يف  الداخلية  واملراجعة  الرقابة  نظام  • حداثة 

للطالب. الأكاديـمي  الإر�ساد  نظام  فعالية  • �سعف 

تنظيمية. هيكلة  اإعادة  اإىل  العلمية  والأق�سام  الكليات  من  عدد  • حاجة 

اجلامعة. يف  البحثية  للمراكز  واملادية  الب�سرية  املوارد  • �سعف 

اجلامعة. وحدات  م�ستوى  على  اجلودة  لنظام  حمدد  منوذج  • غياب 

العتماد. متطلبات  ل�ستيفاء  الربامج  بع�س  جاهزية  • �سعف 

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

• �سعف البنية التحتية لبع�س كليات اجلامعة ) املباين امل�ستاأجرة (.
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اأهم الفر�ص املتاحة:

العايل. التعليم  على  والعتماد  اجلودة  ب�سمان  الوطني  • الهتمام 

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

العلمي. والبحث  العايل  التعليم  على  احلكومي  الإنفاق  • تزايد 

البتكار. ودعم  املعرفة  اقت�ساد  نحو  الوطني  • التوجه 

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

ال�سريفني. احلرمني  خادم  كربنامج  البتعاث  لربنامج  الدولة  • دعم 

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

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

اجلامعات. برامج  يف  والتنوع  التمايز  دعم  نحو  الوطني  • التوجه 

العلمي. والبحث  العايل  التعليم  على  احلكومي  الإنفاق  • تزايد 

اأهم التحديات املوؤثرة:

ال�سباب. لدى  القيم  منظومة  على  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  • تاأثري 

للجامعة. الجتماعية  امل�سوؤولية  بتعزيز  اللتزام  • متطلبات 

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

والنتاج. العمل  �سوق  ومتطلبات  احتياجات  • تغيري 

والأكاديـمية. العلمية  التخ�س�سات  يف  ال�سريع  • التغري 

اجلامعي. قبل  التعليم  ملخرجات  العلمي  التاأهيل  • م�ستوى 

اجلودة. ومتطلبات  التو�سع  احتياجات  مع  للمواءمة  • احلاجة 

اجلامعة. جهات  بني  اجلغرافية  امل�سافات  • تباعد 

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

البحث  ومتويل  ال�سراكة  يف  والأعمال  ال�سناعة  قطاع  اإ�سهام  • م�ستوى 

العلمي.
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الوضع اإلستراتيجي لجامعة المجمعة 
)عنا�سر  للجامعة  الداخلية  الــقــدرات  بني  اإحــداث مطابقة  من خــالل   

القوة وال�سعف( وبني متغريات البيئة اخلارجية )الفر�س والتحديات( مبا يوؤدي 

اإىل تعزيز نواحي القوة ل�ستثمار الفر�س واحلد من اأثر التحديات.

املتاحة  واملــــوارد  الإمــكــانــات  وفــق  الإ�سرتاتيجية  والتوجهات  اخلــيــارات  تتنوع  و 

تلك  التايل  ال�سكل  ويو�سح  عالجها,  يــراد  التي  الق�سايا  اأو  امل�ستهدف  والو�سع 

اخليارات الإ�سرتاتيجية وفق م�سفوفة التحليل الرباعي

W عنا�شر ال�شعف
متغريات داخلية �شلبية 

ميكن عالجها

S عنا�شر القوة
متغريات داخلية اإيجابية 

ميكن تعزيزها

WO
Mini – Maxi Strategy

معاجلة جوانب ال�شعف
 لقتنا�س الفر�س

) التوجه ال�شرتاتيجي الرت�شيدي(

SO
Maxi – Maxi Strategy

تعظيم جوانب القوة
 لقتنا�س الفر�س

) التوجه ال�شرتاتيجي التو�شعي(

O الفر�س
متغريات 
خارجية
 اإيجابية

 يجب ا�شتثمارها

WT
Mini – Mini Strategy
معاجلة جوانب ال�شعف 

للحد من التحديات
)التوجه ال�شرتاتيجي الدفاعي(

ST
Maxi – Mini Strategy

تعظيم جوانب القوة
 للحد من التحديات

)التوجه ال�شرتاتيجي التكيفي(

T التحديات
متغريات 

خارجية �شلبية 
يجب تالفيها

ومن خالل نتائج حتكيم م�سفوفة عنا�سر البيئة الداخلية واخلارجية لتحديد 

الــوزن  متو�سط  اأن  يت�سح  وترتيبها,  وال�سعف  القوة  لعنا�سر  الن�سبية  الأوزان 

عنا�سر  جمــمــوع  متو�سط  عــن  يــزيــد   )249.79( الــقــوة  عنا�سر  ملجموع  الن�سبي 

ال�سعف )206.71(, كما اأن متو�سط الوزن الن�سبي ملجموع الفر�س )175.46(  اأكرب 

من جمموع التحديات )162.56(, مبا يبني اأن الو�سع التناف�سي والإ�سرتاتيجي 

اخليار  عن  املعرب  املربع  نطاق  يف  اأي  والفر�س(,  )القوة  نطاق  يف  يقع  للجامعة 

الإ�سرتاتيجي التو�سعي  )SO( اأي تعزيز عنا�سر القوة ل�ستثمار الفر�س املتاحة, 

املتاحة  الفر�س  ل�ستثمار  املــجــال  يهيئ  مبــا  الــربــاعــي؛  التحليل  م�سفوفة  وفــق 

اأنـــواع  مبختلف  والــوعــي  للجامعة,  اخلــارجــيــة  البيئة  تــطــورات  تفرزها  الــتــي  اأو 

امل�ستقبل بهدف ال�ستعداد ملواجهتها  اأن تفر�س نف�سها يف  التحديات التي ميكن 

والتعامل معها بطريقة �ساملة ت�ساعد اجلامعة يف حتقيق ر�سالتها واأهدافها, كما 

اأن هذا الو�سع الإ�سرتاتيجي جلامعة املجمعة ي�سهد باأن هناك العديد من التطور 

املحافظة على  املا�سية؛ مبا يفر�س  ال�سنوات  الذي حتقق خالل  النوعي  والنمو 

م�سارات ذلك النمو والتطور, وتعزيز كافة عنا�سر القوة والتميز اإىل اأق�سى حد 

ممكن؛ مبا ي�ساعد على ا�ستثمار كافة الفر�س املتاحة يف بيئة اجلامعة اخلارجية 

والناجتة عن التوجهات الوطنية واحلكومية الداعمة للتعليم اجلامعي, والتطور 

التقني املت�سارع ودعم جوانب البتكار لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
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التوجهات الوطنية والعالمية للتعليم الجامعي 

ميثل ن�سق التعليم اجلامعي جزًءا ل يتجزاأ من الن�سق القت�سادي والجتماعي 

اأن تكون اجلامعات مبناأى عن  َثم ل ميكن  ال�سامل لأي جمتمع, ومن  والثقايف 

وتــطــورات طويلة  تغريات  والتي متثل  واملــوؤثــرة  الكربى  والتوجهات  الجتــاهــات 

املدى وعميقة التاأثري يف هذا الع�سر فائق ال�سرعة يف تطوره, وفى جتدد مالحمه 

والعلمية  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  م�سكالته  ت�سابك  وفى  و�سماته, 

والتقنية.

النظم  تت�سف  اأن  ينبغي  الــتــطــور,  و�ــســريــع  التغري  دائـــم  الــعــامل  هــذا  مثل  وفــى 

التعليمية باملرونة يف بنيتها, وفى م�ساراتها والنتقال بني فروعها, وفى مناهجها 

وتخ�س�ساتها, وفى �سنوات الدرا�سة فيها, وفى و�سائل تقوميها, وغريها, كمتطلب 

واملوؤثرة  التوجهات اجلديدة  واملواءمة مع  الكربى  التغريات  �سروري ل�ستيعاب 

على جميع املجالت, وملواجهة احلاجات املتجددة ل�سوق العمل ومل�سكالت القت�ساد 

ومطالب احلياة الجتماعية والثقافية. 

وفيما يلي, ميكن ا�ستعرا�س اأبرز التوجهات العاملية والوطنية املوؤثرة على �سياق 

التعليم اجلامعي, مع حتديد اأهم متطلبات املواءمة التي حتتاجها جامعة املجمعة 

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

واأهدافها الإ�سرتاتيجية.

أواًل: التوجهات الوطنية للتعليم الجامعي:

اإمكاناتها وما متلك  املجمعة كموؤ�س�سة علمية على ال�ستفادة من   تعمل جامعة 

باجتاه  مــتــوازن  منو  لتحقيق  املتاحة  باخليارات  وربطها  وتطلعات  اأهـــداف  مــن  

واقعها  درا�سة  خالل  من  وذلــك  التناف�سي  وو�سعها  الأكــادميــي  م�ستواها  حت�سني 

الإ�سرتاتيجية ومن  والغايات  والأهــداف  الروؤيا  ر�سم  وبالتايل  والبيئي  التنموي 

التنمية  حتقيق  يف  ي�سهم  ومبا  لتنفيذها  وامل�ساريع  والربامج  اخلطط  و�سع  ثم 

من  امل�ستفيدين  كافه  مــع  احلقيقية  ال�سراكة  خــالل  مــن  يتم  وهــذا  امل�ستدامة, 

اإقــرار  فــاإن   ثم  ومــن  تدري�س وموظفني وجمتمع حملي,  واأع�ساء هيئة  طــالب 

هذه اخلطة واللتزام بها خالل الفرتة املخططة لها ل يتم بدون درا�سة وحتليل 

الجتاهات الوطنية والعاملية يف و�سع توجهات جامعة املجمعة يف �سياقها يف �سوء 

ال�ستفادة  مع  امل�سابهة  الوطنية  اجلامعات  وخطط  العايل  التعليم  وزارة  خطط 

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

الوطني اأو امل�ستوى العاملي.

والعاملية  والعربية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  واخلطط  التجارب  على  وبالطالع 

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

ويف و�سع الروؤية والر�سالة والقيم والتوجهات الإ�سرتاتيجية.
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ترتيب أولويات المحاور وفق آراء استطالع المجتمع المحلي وآراء القيادات:
من خالل نتائج التحليل الإح�سائي ملحاور التوجهات الوطنية الثالثة ع�سر -بح�سب ا�ستجابات عينتي املجتمع املحلي والقيادات اجلامعية بجامعة املجمعة-  مت   

ترتيب املحاور ب�سكل عام وفقاً للمتو�سط احل�سابي.
بعد ذلك مت حتليل العبارات داخل كل حمور من حماور التوجهات الوطنية ومت الأخذ باأهم �سبع عبارات مرتبة ح�سب املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات عينة املجتمع   
املحلي, واأهم �سبع عبارات مرتبة ح�سب املتو�سط احل�سابي ملتو�سطي الهمية و�سهولة التطبيق ل�ستجابات عينة القيادات اجلامعية بجامعة املجمعة. وكانت ترتيب العبارات 

داخل كل حمور من حماور التوجهات الوطنية كما يلي:-

املحورم
القياداتاملجتمع املحلي

الرتتيباملتو�سطالرتتيباملتو�سط

4.73134.343املقررات الأكاديـمية1
4.71124.6613التعليم والتعلم2
4.69114.416حوكمة اجلامعات )التنظيم والإدارة(3
4.63104.405التوجهات الوطنية يف حمور الطالب4
4.6294.6011البحث العلمي5
4.6184.6112اأع�ساء هيئة التدري�س والقيادات الأكاديـمية6
4.5774.479تقنية املعلومات7
4.5564.427البنية التحتية8
4.5354.342ريادة الأعمال9

4.5444.384املوهبة والبداع والبتكار10
4.5134.5010اجلوانب املالية وال�ستثمار11
4.5024.448امل�سوؤولية املجتمعية12
4.4514.281اجلودة والعتماد الأكاديـمي13
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التعليم  على  المؤثرة  العالمية  االتجاهات  أبرز  ثانيًا: 

العالي:   

والتغريات  العاملية  التوجهات  بتحليل  املعني  العام  الهدف  من  انطالقاً   

امل�ستقبلية املوؤثرة يف و�سع اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة 1440هـــ-2020م, متت 

والتعلم  التعليم  امل�ستقبلية يف جمالت  واملتغريات  العاملية  التوجهات  اأهم  درا�سة 

والبحث العلمي وخدمة املجتمع من خالل الطالع على جمموعة من البحوث 

املتحدة  الأمم  )منظمة  مثل  مرموقة  عاملية  موؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  التقارير  و 

للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو", الحتاد الدويل للجامعات, احتاد اجلامعات 

الإ�سرتاتيجية  واخلطط  للجامعات,...(  الــدويل  الت�سنيف  ومنظمات  العربية 

لعدد من اجلامعات امل�سنفة عامليا وقد ت�سمنت هذه الدرا�سة  جمع البيانات من 

اأن  ميكن  ما  اأهــم  وا�ستخال�س  وحتليلها  املختارة,  واجلهات  والتقارير  البحوث 

ي�ستفاد منها.

ثالثًا: المقارنة المرجعية للتوجهات الوطنية و العالمية:

تعترب املقارنات املرجعية )Benchmarking( ا�سلوًبا لتح�سني وتطوير الأداء؛ 

املعلومات واملعرفة واخلربات  امل�ساركة يف  لإحــداث تغيري يف اجلامعة من خالل 

اأهم الأدوات التي يتم  مع اجلامعات و الهيئات املتميزة والرائدة؛ حيث تعد من 

اأهميتها من خالل  وتت�سح  اأنواعه,  التخطيط مبختلف  عمليات  ا�ستخدامها يف 

تتخذ  اأن  يجب  التي  اخلطوات  وحتديد  للجامعة,  الراهن  الو�سع  على  التعرف 

للو�سول اإىل الو�سع املثايل اأو املرغوب؛ وذلك من خالل مقارنة وقيا�س اأن�سطة 

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

مت اإعــداد م�سفوفة املقارنة املرجعية لعدد من جتارب اجلامعات و الهيئات على 

امل�ستوى الوطني والإقليمي والعاملي على النحو التايل:

محاور مصفوفة المقارنة المرجعية:

• اإعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية.  

•ال�سياق املوؤ�س�سي.  

• التعليم و التعلم.  

• البحث العلمي و خدمة املجتمع.  

مصادر البيانات:

الإ�سرتاتيجية: اخلطط  اإعداد  يف  العاملية  التجارب  • حتليل 
        ومت حتليل جتارب )16( جامعة  يف اإعداد خططها الإ�سرتاتيجية )6( على 

امل�ستوى الوطني, )6( على امل�ستوى الإقليمي,  )4( على امل�ستوى العاملي.
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املوؤ�س�سي: ال�سياق  اإعداد  يف  امل�ستقبلية   التغريات  و  العاملية  التجارب  • حتليل 
      ومت العتماد على )10( م�سادر متنوعة )هيئات دولية, جامعات, ت�سنيفات 

عاملية, معايري و تقارير عاملية(.

 / التعلم  و  التعليم  امل�ستقبلية  يف جمال  التغريات  و  العاملية  التجارب  • حتليل 
البحث العلمي / خدمة املجتمع:

اإقليمية, هيئات             ومت العتماد على )15( م�سدر متنوع )هيئات دولية و 

العتماد الكادميي, جامعات, تقارير ودرا�سات عاملية(. 

أوًلا : المقارنة المرجعية للتجارب الوطنية

على امل�ستوى الوطني 

.) عبدالعزيز  امللك  )جامعة  الجتماعية   • امل�سئولية 

�سعود(. )امللك  البحثي  • التميز 

للبرتول  فهد  امللك  )جامعة  الإداري  للتطور  رائد  م�سروع   •

واملعادن(.

الق�سيم(. )جامعة  املوؤ�س�سي  والعتماد   اجلودة  • حتقيق 

الق�سيم(. )جامعة  العمل   ب�سوق  اخلريج  • التحاق 

واملعادن(. للبرتول  فهد  امللك  )جامعة  الإبداعية  • الأفكار 

ثانيًا :على المستوى العالمي 

. الإ�سرتاتيجية  اخلطط  اإعداد  جمال  • يف 

. املوؤ�س�سي  ال�سياق  جمال  • يف 

. التعلم  و  التعليم  جمال  • يف 

. املجتمع  خدمة  و  العلمي  البحث  جمال  • يف 
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القضايا اإلستراتيجية  
يوؤدي الرتكيز على اأكرث الق�سايا الإ�سرتاتيجية اإحلاًحا, وهي تلك الق�سايا املوؤثرة على م�ستقبل اجلامعة وقدرتها على حتقيق ر�سالتها, اإىل   

حتديد الأولويات الإ�سرتاتيجية ب�سكل �سليم. والهدف هو فرز امل�سكالت املحورية Core  problems, والوقوف على م�سبباتها واآثارها, مبا ي�ساعد على 

اكت�ساف العالقات املتداخلة بني املجالت التي تتعلق بتلك الأ�سباب يف اإطار خريطة عامة  Mapping causes مبا يي�سر و�سع الأهداف املالئمة ملعاجلة 

تلك الق�سايا. 

وتعتمد عملية حتديد و�سياغة الق�سايا الإ�سرتاتيجية على حتليل الفجوات الأ�سا�سية التي مت الوقوف عليها من ت�سخي�س الو�سع الراهن   

للجامعة يف �سوء ما ينبغي اأن 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�سخي�س وحتليل الو�سع الراهن جلامعة املجمعة, وجممل فجوات الأداء الأ�سا�سية التي مت حتديدها يف �سياق تقرير “واقع   

اجلامعة: موؤ�سرات ودللت", ميكن ا�ستعرا�س اأهم الق�سايا الإ�سرتاتيجية التي حتتاج اجلامعة اأن تركز عليها يف اإطار توجهها الإ�سرتاتيجي خالل 

ال�سنوات القادمة من تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية الثانية.
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القضية األولى 
القدرات التنافسية للطلبة

بناء  القدرات. وتقع م�سوؤولية اجلامعة يف  وبناء  املهارات  التعليم وتطوير  الرئي�سة يف  بوظيفة اجلامعة  وثيقاً  ارتباطاً  الق�سية  ترتبط هذه   

اجلامعة  تقدم  التي  اجلغرافية  املنطقة  يف  ال�سكان  من  اخلارجيني  للم�ستفيدين  وكذلك  الطلبة,  من  امل�ستفيدين  لكافة  الكفايات  وتطوير  املهارات 

خدماتها فيها. وتعد جامعة املجمعة اإحدى الفر�س النادرة التي ميكن للمجتمع املحيط بها اأن ي�ستغلها يف تطوير املهارات والكفايات, اإذ ل يقدم خدمات 

التعليم العايل وخدمات التطوير والتاأهيل العامة �سواها. ومن خالل الر�سد والتحليل تظهر احلاجة لزيادة الطاقة ال�ستيعابية يف بع�س املجالت, مع 

ثباتها اأو تقلي�سها يف جمالت اأخرى, والرتكيز خا�سة على املجالت العلمية والتقنية والتطبيقية, بينما ل توجد حاجة م�سابهة يف تخ�س�سات العلوم 

 ANPRO الإن�سانية. )من النماذج احلديثة يف جمال التنبوؤ بالحتياجات منوذج التحليل والتوقع الذي اأعده معهد التخطيط الدويل التابع لليون�سكو
. )Model

ومن العوامل التي ت�ساعد اجلامعة يف الرتقاء بالقدرات التناف�سية والأداء الأكادميي للطالب تطوير نظام الإر�ساد الأكادميي وم�ساعدتهم يف   

اختيار التخ�س�سات املالئمة مليولهم وقدراتهم, والرتكيز على تنمية مهارات ريادة الأعمال واللتحاق بالتوظيف, مع توفري خدمات دعم الطلبة فيما 

بعد التخرج. وميكن للجامعة يف هذا ال�سدد اإن�ساء مركز لتطوير املهارات الطالبية اأ�سوة بالعديد من اجلامعات واخلربات الدولية واأف�سل املمار�سات.
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متغريات الق�سيةالجتاهات الدولية والوطنية املوؤثرة
البيئة اخلارجيةالبيئة الداخليةالتوجهات الوطنيةالتوجهات العاملية

�أكادميي •  �إر�شاد  مناذج  تبني 
�لطلبة  �ختيار  لدعم  متطورة 
�لأك��ادمي��ي��ة  للتخ�ش�شات 
وت���وف���ر ب��ي��ان��ات �ل��ت��وظ��ي��ف 

وفر�ص �شوق �لعمل.

�ليون�شكو •  منظمة  ت��وج��ه��ات 
مل����ه����ار�ت �ل����ق����رن �ل���و�ح���د 

و�لع�شرين

مبهار�ت •  �مل��ت��ز�ي��د  �له��ت��م��ام 
�لإعالمية  و�لرتبية  �لثقافة 
 Media education

و�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة و�ل��رق��م��ي��ة يف 
�لطالبية  و�لأن�شطة  �ملناهج 

باجلامعات.

تعزيز مهار�ت ريادة �لأعمال • 
يف   entrepreneurship

�ملناهج و�لأن�شطة �لتطبيقية

دع���م �لت�����ش��ال و�ل��ت��و����ش��ل • 
لكت�شاب  ل��ل��ط��الب  �ل����دويل 
معارف  وبناء  حياتية  خرب�ت 

جديدة.

رع��اي��ة �لب��ت��ك��ار ودع����م �لإب����د�ع • 
مثل  موؤ�ش�شات  وج��ود  خ��الل  م��ن 
ورجاله  عبد�لعزيز  �مللك  موؤ�ش�شة 
�مللك  ومدينة  و�لإب���د�ع,  للموهبة 

عبد�هلل للعلوم و�لبتكار.

�لطالبي •  �لب��ت��ع��اث  فر�ص  توفر 
من خالل برنامج خادم �حلرمني 

�ل�شريفني لالبتعاث.

�لطلب •  لزيادة  �لقبول  يف  �لتو�شع 
تعزيز  م��ع  �ل��ع��ايل,  �لتعليم  على 
من  مزيد  لتوفر  �لعد�لة  جو�نب 

�لفر�ص للفتيات.

خدمات •  بتوفر  �ملتز�يد  �لهتمام 
لالإر�شاد �لأكادميي باجلامعات.

�له���ت���م���ام ب�����الإط�����ار �ل��وط��ن��ي • 
للموؤهالت وما يجب �أن يت�شق معه 
م��ن ك��ف��اي��ات وم��ه��ار�ت وخ��رب�ت 

طالبية.

�إن�شاء وحد�ت و�إد�ر�ت للخريجني • 
موؤ�ش�شات  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  ل��دع��م 

�لعمل فيما بعد �لتخرج.

�لهتمام �لر�شمي �ملتز�يد بتعزيز • 
�ملوؤ�ش�شي  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  قيم 

و�لوطني

عنا�سر القوة:
مالءمة معاير �لقبول يف �جلامعة لقاعدة عري�شة من �لطلبة• 

�هتمام �جلامعة برعاية �لطلبة �ملوهوبني و�ملتميزين و��شتثمار �مكاناتهم • 
وقدر�تهم �لنوعية.

�لتعليمي •  �مل�شتوى  على  للطالب  �ملقدمة  �للكرتونية  �خل��دم��ات  تطور   
و�لإد�ري

عمادة •  ووجود  �لجتماعية  و�خلدمات  �لطالبية  لالأن�شطة  �جلامعة  دعم   
تخت�ص ب�شوؤون �لطالب وتنمية مهار�تهم �لعلمية و�لثقافية و�لجتماعية

 تطبيق عدد من �ملبادر�ت من خالل وكالة �جلامعة لل�شوؤون �لتعليمية, مع • 
�إن�شاء وحدة للخريجني, مبا يدعم تتبعهم وم�شتوى �لر�شا عن قدر�تهم.

جوانب ال�سعف:
 �لحتياج لزيادة عدد �ملبتعثني د�خليًا وخارجيًا مبا ميكن �أن ي�شاعد يف رفع • 

�مل�شتوى �لتناف�شي للطالب.

�لكفاءة •  م�شتوى  على  يوؤثر  مبا  �ل��ع��ام,  �لتعليم  خريجي  م�شتوى  �شعف   
�لد�خلية  جلو�نب �لتعليم و�لتعلم.

��شتك�شاف •  يعوق  مبا  �أ�شاليبه,  وتقليدية  �لأكادميي  �لإر�شاد  نظم  حد�ثة   
ميول �لطالب وقدر�تهم �لذ�تية �لكامنة.

 تدين د�فعية �لطلبة للم�شاركة يف �لأن�شطة �لطالبية �ملختلفة, حيث يوؤثر • 
ذلك على تطوير مهار�تهم �لنوعية و�كت�شابهم خلرب�ت حياتية جديدة.

 ق�شور �آليات �لتحقق من �لكفاءة �لد�خلية و�خلارجية للعملية �لتعليمية, • 
مبا ي�شاعد يف ت�شخي�ص فجو�ت �ملهار�ت و�لقدر�ت �لنوعية للطالب.

الفر�س املتاحة:
وجود برنامج خادم �حلرمني لبتعاث �لطالب• 

 تز�يد �لطلب على �لتعليم و�للتحاق باجلامعات.• 

يف •  و�لتنوع  �لتمايز  دع��م  نحو  �لوطني  �لتوجه   
بر�مج �جلامعات.

 دعم �لدولة للجامعات �لنا�شئة, مبا يوؤثر ب�شكل • 
وكافة  �لطالبية  �لأن�شطة  متويل  على  �إيجابي 

�جلو�نب التعليمية.

التحديات املحتملة:
�لتاأثر �ملتز�يد على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي • 

على منظومة �لقيم لدى �ل�شباب 

 �لتغر �ملت�شارع يف نوعية �ملهار�ت �لتي يتطلبها • 
�شوق �لعمل

��شتقطاب •  يف  �جلامعات  بني  �ملتز�يد  �لتناف�ص   
�لطلبة �ملتميزين

خلريجي •  �لتوظيف  ج��ه��ات  ��شتقطاب  �شعف   
�جلامعة, مبا يتطلب مهار�ت تناف�شية نوعية تفي 

مبتطلبات موؤ�ش�شات �لعمل.
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القضية الثانية 
بناء قدرات الكوادر األكاديمية واإلدارية

تتفق هذه الق�سية مع مهمتني رئي�ستني من مهام للجامعة وهما »حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س, وتو�سيع التحاق طالب املنطقة اجلغرافية   

باجلامعة« و »تو�سيع وتنمية القدرات املوؤ�س�سية ملنظومة التعليم العايل على امل�ستوى الوطني ال�سعودي« وهذا ي�سهم يف حتقيق ر�سالة اجلامعة وتوحيد 

اأع�ساء هيئة  ال�سعودة من  ن�سبة  امل�ستمر يف  النمو  تدري�س/ طالب, مع  لع�سو هيئة  اأن اجلامعة حققت معدل جيد  املالحظ  الجتــاه نحوها. ومن 

الوظيفي لالإداريني وفق  التدوير  اأنــه تظل احلاجة مطلوبة لإعــادة  اإل  الإداريـــني,  املوظفني  اأعــداد  الكبرية يف  الطفرة  الرغم من  التدري�س. وعلى 

خرباتهم الوظيفية وموؤهالتهم, مع تعزيز الولء املوؤ�س�سي لديهم واأخالقيات الوظيفة العامة. 

ويف هذا ال�سياق, حتتاج اجلامعة اأي�ساً اإىل التطوير الهيكلي لربامج تطوير املهارات القيادية والإدارية, من خالل توحيد املرجعية التي تقدم   

تلك الربامج, اأو الرتقاء باأداء الإدارة العامة للتطوير الإداري, كما اأن هناك توجًها اَخًر وفق اخلربات الدولية واأف�سل املمار�سات يف هذا املجال, والتي 

تعتمد على اإن�ساء مركز لتطوير املهارات على م�ستوى اجلامعة.
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متغريات الق�سيةالجتاهات الدولية والوطنية املوؤثرة
البيئة اخلارجيةالبيئة الداخليةالتوجهات الوطنيةالتوجهات العاملية

و��شتبقاء �لكفاء�ت �لب�شرية • 
من �لهيئة �لتدري�شية.

دع������م �ل���ت���ط���وي���ر �مل��ه��ن��ي • 
 self-professional �لذ�تي 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   growth

بر�مج �لتنمية �ملهنية.
�ملهنية •  �لأخ��الق��ي��ات  تعزيز 

 jobethics و�ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
و�ل����ن����ز�ه����ة �لأك����ادمي����ي����ة. 

Academic integrity

�ل��ع��ن��اي��ة مب��ع��اي��ر �خ��ت��ي��ار • 
�ل����ق����ي����اد�ت �لأك����ادمي����ي����ة 
و�لإد�ري�������ة وت��ب��ن��ي م��د�خ��ل 

�لإبد�ع �لإد�ري.
�لتحفيز •  بجو�نب  �لهتمام 

للهيئة  و�مل���ع���ن���وي  �مل������ادي 
�لأك���ادمي���ي���ة ل���زي���ادة ح��دة 
��شتقطاب  يف  �لتناف�شية 

�لكفاء�ت.
�إت���اح���ة م��زي��د م��ن �حل��ري��ة • 

يف  للجامعات  و�ل�شتقاللية 
وحو�فزها  رو�تبها  مر�جعة 
ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص ح��ت��ى ل 
يف  �لتناف�شية  ميزتها  تفقد 

�ل�شتقطاب.

ب��رف��ع معدل •  �ل��ر���ش��م��ي  �له��ت��م��ام 
حملة �لدكتور�ه من �لذكور و�لإناث 

�ل�شعوديني
و •  �أ���ش��ت��اذ/ ط���الب  م��ع��دل  حت�شني 

و�لأعباء  �لتدري�شي  �لن�شاب  تقليل 
�لإد�رية لهيئة �لتدري�ص.

خا�شة •  وح���د�ت  لتاأ�شي�ص  �لتوجه 
ب����امل����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �لأك���ادمي���ي���ة 
�إ�شرت�تيجيات  لو�شع  باجلامعات 

�ل�شتقطاب.
�له��ت��م��ام ب��امل��د�خ��ل �حل��دي��ث��ة يف • 

من  �لب�شرية  �مل��و�رد  وتطوير  �إد�رة 
�مكاناتهم  و����ش��ت��ث��م��ار  �مل��وظ��ف��ني 

�ملهنية.
�إت��اح��ة ف��ر���ص �لح��ت��ك��اك �ل���دويل • 

لهيئة �لتدري�ص من خالل �ملوؤمتر�ت 
و�ملعار�ص و�مللتقيات.

تنويع �لعتماد على �ملو�رد �لب�شرية • 
بني �مل�شادر �لد�خلية و�خلارجية

يف •  خا�شة  �ل�شعودة  م��ع��دل  ت��ز�ي��د 
تتو�فر  �لتي  و�ل��وظ��ائ��ف  �مل��ج��الت 

فيها �لكو�در �لوطنية.
ت���ط���وي���ر �مل���������ش����ار�ت �ل��وظ��ي��ف��ي��ة • 

و�له���ت���م���ام ب��ال��ت��دوي��ر �ل��وظ��ي��ف��ي 
وم خرب�تهم  نوعية  وفق  لالإد�ريني 
وؤهالتهم.                                                              

عنا�سر القوة:
�لهتمام بتدريب وتطوير �أع�شاء هيئة �لتدري�ص و�لإد�ريني• 
تز�يد �لهتمام بتعزيز �أخالقيات وقيم �لوظيفة �لعامة• 
�أد�ء •  تطوير  يف  ي�شاعد  مبا  �لتنفيذية,  �لقيادية  للم�شتويات  �لعليا  �لإد�رة  حتفيز 

�مل�شتويات �لتنفيذية.
تو�فر �ملناخ �لتنظيمي �لد�عم لالإجناز وتقدير �لتميز �لأكادميي و�لوظيفي.• 
و�لتاأهيل •  للتطوير  �لن�شائي  للعن�شر  �ملتاحة  �لقليلة  �لفر�ص  من  �جلامعة  تعد 

و�مل�شاركة يف تويل �لأعمال �لإد�رية �لعليا. 
�عتماد �إد�رة �جلامعة على �ل�شفافية و�شيا�شة �لباب �ملفتوح.• 
�لتدري�ص •  هيئة  �أع�شاء  مهار�ت  وتطوير  �لتدريب  بر�مج  بتوفر  �جلامعة  �هتمام 

و�ملوظفني
قلة �لن�شاب �لتدري�شي لن�شبة كبرة من �أع�شاء هيئة �لتدري�ص• 
رعاية �جلامعة للمتميزين من هيئة �لتدري�ص و�ملوظفني• 
جو�نب �ل�شعف:• 
�شعف �لكفاءة �ملهنية و�لأكادميية لبع�ص �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية.• 
�ل�شابقة •  �لوظيفية  و�خلرب�ت  موؤهالت  وفق  �لوظيفي  �لتدوير  �عادة  �إىل  �حلاجة 

ملن�شوبي �جلامعة.
�لتدريبية •  �ل��دور�ت  يف  �جلامعة  يف  �ملتاحة  �لب�شرية  �لكفاء�ت  ��شتثمار  �شعف 

�ملقدمة للموظفني
�شعف �لتاأهيل �لإد�ري �لنوعي لبع�ص �لقياد�ت �لو�شطى و�لتنفيذية• 
تز�يد �لأعباء �لإد�رية لأع�شاء هيئة �لتدري�ص• 
حمدودية م�شاركة �لعن�شر �لن�شائي يف �شنع �لقر�ر�ت و�ملنا�شب �لإد�رية• 

الفر�س املتاحة:
�خلارجي  �لتدريب  فر�ص  من  �لعديد  وجود 
�أع�شاء  من  كبرة  ن�شبة  منها  ي�شتفيد  و�لتي 

هيئة �لتدري�ص و�ملوظفني.
يوفر •  �ل���ذي  �مل��ت�����ش��ارع  �لتقني  �ل��ت��ط��ور 

�لكو�در  لدى  �لذ�تي  �ملهني  �لنمو  فر�ص 
�لأكادميية و�لإد�رية.

ب��ال��دور�ت •  �لوظيفية  �ل��رتق��ي��ات  رب���ط 
قبل  من  �جتيازها  يتم  �لتي  �لتدريبية 

�ملوظفني �لإد�ريني.
و�ملوؤ�ش�شات •  �لهيئات  من  �لعديد  وج��ود 

�لتطوير  ف��ر���ص  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �حلكومية 
�ملهني لالأكادمييني على م�شتوى �ململكة.

التحديات املحتملة:
�لكفاء�ت •  ��شتقطاب  يف  �لتناف�ص  حدة 

�لأكادميية �ملتميزة. 
�مل��ق��دم��ة •  �لتخ�ش�شية  �ل���رب�م���ج  ق��ل��ة 

و�ل��ق��ي��اد�ت  �ل��ت��دري�����ص  هيئة  لأع�����ش��اء 
�لإد�رية يف معهد �لإد�رة. 

�ل��ت��ن��اف�����ص يف ����ش��ت��ق��ط��اب �ل��ك��ف��اء�ت • 
�لأكادميية �ملتميزة.

�لعلمية •  �لتخ�ش�شات  يف  �ل�شريع  �لتغر 
و�لأكادميية.
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القضية الثالثة
تطوير األداء المؤسسي

لقد قامت اجلامعة منذ ن�ساأتها وحتى هذا التاأريخ بجهود حثيثة يف �سبيل النهو�س باجلامعة وحتقيق هويتها وبنائها املوؤ�س�سي, وقد واجهت   

اجلامعة عقبات كبرية جًدا, حيث متثلت تلك العقبات يف وجود كليات واأق�سام علمية على رقعة جغرافية كبرية وتتبع لثالث جامعات �سابقاً, ول يجمع 

بينها هوية م�سرتكة, كما اأن تاأ�سي�س املنظومة الإدارية للجامعة بكافة وحداتها التنظيمية يحتاج اإىل املزيد من اجلهود الكبرية.

وتنتقل اجلامعة يف خطتها الإ�سرتاتيجية الثانية من مرحلة الن�ساأة والوجود اإىل مرحلة التاأ�سي�س والبناء, وهذا يقت�سي وجود بناء تنظيمي   

موؤ�س�سي يت�سف باملتانة والقابلية للتو�سع والمتداد, كما يت�سف باجلودة والتمكني. كما ت�سري التقارير واملعاي�سة للواقع الفعلي اأن هناك فجوة هيكلية 

تعوق توظيف وا�ستثمار اإمكانات وموارد اجلامعة ب�سكل اأمثل, حيث تتمثل هذه الفجوة يف عدة جوانب اأهمها احلاجة لإن�ساء بع�س الوحدات واملراكز 

بع�س  حاجة  اإىل  بالإ�سافة  الأداء,  يف  وال�ستدامة  وال�ستمرارية  املوؤ�س�سية  يدعم  مبا  الإ�سرتاتيجي,  التخطيط  واإدارة  واملعلومات,  الإح�ساء  كمركز 

الوحدات الأكادميية والإدارية اإىل ا�ستكمال بنيتها وهيكلها التنظيمي الداخلي لتحديد املهام والخت�سا�سات بو�سوح على خمتلف اأق�سامها.

50



متغريات الق�سيةالجتاهات الدولية والوطنية املوؤثرة
البيئة اخلارجيةالبيئة الداخليةالتوجهات الوطنيةالتوجهات العاملية

�ل���ت���ح���ول ن���ح���و �ل���الم���رك���زي���ة • 
ومتكني  �ل�شالحيات  وتفوي�ص 
�لإد�ري�����ة م��ن �تخاذ  �ل��ق��ي��اد�ت 

�لقر�ر�ت.
�لتنظيمية •  �ل��ه��ي��اك��ل  ت��ط��وي��ر 

�لتنظيمية  �مل�شتويات  وتقلي�ص 
�ل��ه��ر�رك��ي��ة و�ل��ه��رم��ي��ة ودع���م 

�لهياكل �لأفقية و�ل�شبكية.
�ل�شتقاللية �لتامة للجامعات يف • 

وحد�تها  وتنظيم  �شوؤونها  �إد�رة 
و��شتقطاب �حتياجاتها.

دع�������م �ل������ذك������اء �مل���وؤ����ش�������ش���ي • 
 institutional intelligence

�ملبنية  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  ل�شنع 
ع���ل���ى �ل���ب���ي���ان���ات و�مل���ع���ل���وم���ات 

�ل�شليمة.
ت��ع��زي��ز �ل��ت�����ش��ب��ي��ك �مل��وؤ���ش�����ش��ي • 

�ل��وح��د�ت  لكافة   networking

�ملوؤثرة  �جلهات  وم��ع  �جلامعية 
وذ�ت �لعالقة.

�لهتمام بقيا�ص �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي • 
وفق موؤ�شر�ت �شاملة لكافة �أبعاد 
وم��ت��غ��ر�ت �ل��ع��م��ل, م��ع �ل��رب��ط 

�لكامل باإ�شرت�تيجية �ملوؤ�ش�شة
�لعمل •  نظم  بحوكمة  �له��ت��م��ام 

وتب�شيط  �لإد�ري���ة  و�لإج����ر�ء�ت 
�ل�شفافية  �إط�����ار  يف  �مل���ر�ح���ل 

و�ملحا�شبية.

ت���ن���ام���ي �ل���ت���وج���ه �ل��وط��ن��ي • 
ن��ح��و �ل��ت��م��وي��ل �مل��رت��ك��ز على 
 performance �لأد�ء 
لتحفيز   based budgeting

�أد�ئها  �جلامعات على تطوير 
وحت�شني �إجناز�تها �لنوعية.

م��ك��اف��ح��ة �ل���ف�������ش���اد �مل����ايل • 
�ل��دوري��ة  و�مل��ت��اب��ع��ة  و�إد�ري 
وحتفيزها  �جلامعات  جلهود 
للمر�جعة  �إد�ر�ت  �إن�شاء  على 
 internal auditing �لد�خلية 

وتعزيز �ملتابعة و�لرقابة.

بتطبيق •  �لر�شمي  �له��ت��م��ام 
ن��ظ��م �حل��ك��وم��ة �لل��ك��رتون��ي��ة 
�حلكومية  �جل��ه��ات  كافة  يف 
و�ل���ت���ح���ول ن��ح��و �مل��ع��ام��الت 

�لإد�رية �للكرتونية.

حت��دي��ث �ل��ل��و�ئ��ح و�لأن��ظ��م��ة • 
لتحقيق  للجامعات  �لإد�ري���ة 
�لقر�ر  �شنع  ومرونة  فاعلية 

و�شرعة �لإجناز.

عنا�سر القوة:
جو�نب •  يدعم  مبا  و�لإد�ري���ة  �لتعليمية  �لأن�شطة  يف  �ملعلومات  تقنية  توظيف 

�لتطوير يف منظومة �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي للجامعة.
�إن�شاء عدد من �لوحد�ت و�لإد�ر�ت ل�شتكمال �ملنظومة �لإد�رية و��شتيفاء كافة • 

متطلبات و�حتياجات �لأد�ء �لإد�ري و�ملوؤ�ش�شي �لفعال.
�إعد�د جميع �لوحد�ت �جلامعية لأدلة تنظيمية و�إجر�ئية منعًا لت�شارب �ملهام • 

و�لخت�شا�شات وتر�شيدً� للجهد و�لوقت و�شوًل لتحقيق �لكفاءة و�لفعالية.
و�شع موؤ�شر�ت لتقييم �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي جلميع وحد�ت �جلامعة, مبا ي�شاعد يف • 

تقييم �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي ومعاجلة �أية معوقات وجو�نب للق�شور.
متتع جهات �جلامعة بدرجة جيدة من �ل�شتقاللية يف �تخاذ �لقر�ر�ت• 
وجود �أنظمة للرقابة و�ملتابعة على م�شتوى �جلامعة• 
�هتمام �لقياد�ت �لعليا ببناء �ل�شمعة �ملوؤ�ش�شية �ملتميزة • 

جوانب ال�سعف:
�لفتقاد لقيم �لعمل �ملوؤ�ش�شي يف �أد�ء بع�ص وحد�ت �جلامعة, مبا يعوق �لتن�شيق • 

بني �جلهود �ملتنوعة �لهادفة لتح�شني �لأد�ء, منعًا للتكر�رية وعدم �لنتظام يف 
�إطار تكاملي موحد.

و�إد�رة •  و�ملعلومات,  �لإح�شاء  و�ملر�كز كمركز  �لوحد�ت  بع�ص  لإن�شاء  �حلاجة 
يف  و�ل�شتد�مة  و�ل�شتمر�رية  �ملوؤ�ش�شية  يدعم  مبا  �لإ�شرت�تيجي,  �لتخطيط 

�لأد�ء.
و�لإد�ري��ة, مبا •  �لأكادميية  �لوحد�ت  بع�ص  و�ملهام بني  �لخت�شا�شات  ت�شارب 

يفر�ص مر�جعة وتطوير �لأدلة �لتنظيمية و�أهد�ف ومهام كافة �لوحد�ت.
�شعف �لعتماد على �لتطوير �لأُ�شي  exponential growth  بهدف �ل�شتفادة • 

يفر�ص  مبا  و�لتطوير,  �لتح�شني  يف  و�ملوؤ�ش�شية  �لفردية  �خل��رب�ت  تر�كم  من 
�إيجاد بنك للمبادر�ت و�مل�شروعات �لتطويرية و�لأفكار �لبتكارية, حتى ل يبد�أ 
م�شتوى  �إجنازه على  وما مت  �ل�شابقة  للخرب�ت  �لرجوع  دون  للتطوير  توجه  �أي 

�جلامعة.

الفر�س املتاحة:
تز�يد �لهتمام �لر�شمي بتطوير �أد�ء �جلامعات • 

يف خطط �لتنمية وخطط تطوير �لتعليم �لعايل.
وتعزيز •  �لف�شاد  ملكافحة  وطنية  هيئات  وج��ود 

�لنز�هة, مبا يخدم حوكمة �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي لكافة 
�جلهات و�لأجهزة �حلكومية ومنها �جلامعات.

جم��الت •  يف  �لإد�رة  ملعهد  �ل��د�ع��م��ة  �لأدو�ر 
�لتطوير �لإد�ري و�ملوؤ�ش�شي.

�إن�����ش��اء �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ق��ومي و�لع��ت��م��اد • 
�لأد�ء  جلودة  معاير  من  توفره  وما  �لأكادميي, 

�ملوؤ�ش�شي للجامعات.

التحديات املحتملة:
�جلامعة •  متطلبات  ل�شتيفاء  �ملتز�يدة  �حلاجة 

يف طريق �نتقالها من مرحلة �لن�شاأة و�لتاأ�شي�ص, 
وو��شحة  حم��ددة  و�قعية  روؤي��ة  بناء  يفر�ص  مبا 
و�شياغة ر�شالة تتو�فق مع �لتوجه �لعام و�لتطلع 

�مل�شتقبلي للجامعة.
تنفيذ •  ملتطلبات  �جلامعات  ��شتيفاء  ���ش��رورة   

وتعزيز  �لف�شاد  ملكافحة  �لوطنية  �لإ�شرت�تيجية 
وفعالية  ك��ف��اءة  م��ن  ذل��ك  يتطلبه  وم��ا  �لنز�هة 

�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي �لعام للجامعة.
تقادم �للو�ئح �ملنظمة للتعليم �جلامعي مبا يوؤثر • 

ومتطلبات  �جلامعات  �أد�ء  على  �شلبي  ب�شكل 
�لتطوير و�لتكيف مع �مل�شتجد�ت �ملعا�شرة.

مبا •  �ملالية  �مل���و�رد  و  �مل�����ش��ادر  لتنويع  �حل��اج��ة 
ي�شاعد �جلامعة يف حتقيق �أهد�فها.
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القضية الرابعة 
كفاية البنية التحتية وكفاءتها التشغيلية

لقد �سعت جامعة املجمعة جاهدة اإىل الإجناز والنمو النوعي املت�سارع يف تاأ�سي�س املن�ساَت وحت�سني جاهزية املرافق اجلامعية من مباين وقاعات   

درا�سية وخمتربات ومعامل ومكتبة مركزية. ونخت�س وكالة اجلامعة مبتابعة كافة العمليات والإجراءات يف هذا ال�ساأن من خالل العديد من اجلهات 

تقنية  عمادة  وتخت�س  الفنية.  وال�سوؤون  امل�سروعات  واإدارة  وال�سالمة,  لالأمن  العامة  والإدارة  وال�سيانة,  للت�سغيل  العامة  الإدارة  مثل:  لها  التابعة 

املعلومات بتح�سني جاهزية البنية التقنية و�سبكات املعلومات على م�ستوى جهات اجلامعة.

وحدات  كافة  م�ستوى  على  املرافق  كافة  وحت�سني  التحتية  بالبنية  يتعلق  فيما  اجلامعة  حققتها  التي  النوعية  الإجنــازات  من  الرغم  وعلى   

ثقايف  اإ�سعاع  مركز  اجلامعة  يجعل  مبا  وا�ستثمارها  للمرافق  الت�سغيلية  الكفاءة  يف  الق�سور  جوانب  بع�س  تظهر  الواقع  موؤ�سرات  اأن  اإىل  اجلامعة, 

وجمتمعي يخدم املجتمع املحلي وموؤ�س�ساته من مدار�س واإدارات تعليم وجمال�س بلدية وجمعيات تنموية. وتظل بع�س املباين امل�ستاأجرة اأحد املعوقات 

جتاه حتقيق الكفاءة الت�سغيلية املتميزة, ومن ثم حتتاج اجلامعة خالل الفرتة القادمة تعزيز مهام واأدوار مكتب اإدارة امل�ساريع, واإدارة الأمن وال�سالمة, 

واإدارة الت�سغيل وال�سيانة مبا يعالج اأي اأوجه ق�سور يف املرافق واملن�ساَت والتقنية.
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متغريات الق�سيةالجتاهات الدولية والوطنية املوؤثرة
البيئة اخلارجيةالبيئة الداخليةالتوجهات الوطنيةالتوجهات العاملية

�لتحتية •  �لبنية  مو��شفات  وتوحيد  تطوير 
مميز  ت�شميم  وف��ق  �جلامعات  وم��ر�ف��ق 

لكل جامعة.
يخل •  ل  مب��ا  �جلامعية  �مل��ر�ف��ق  ��شتثمار 

بالعملية �لتعليمية
موؤ�ش�شات •  م��ع  تعاقدية  �شر�كات  تنفيذ 

لل�شيانة و�لكفاءة �لت�شغيلية.
لتقنية •  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ي��ة  �له��ت��م��ام 

�ملعلومات ورفع كفاءتها.
�أمن���اط •  م��ع  �مل���و�ءم���ة  متطلبات  حتقيق 

 virtual �لف���رت�����ش���ي���ة  �جل����ام����ع����ات 
�لل��ك��رتوين  �لتعليم  لدعم   university

و�لتعلم عن بعد
�ملعامل •  ج���ودة  م��ع��اي��ر  م�����ش��ت��وي��ات  رف���ع 

تخدم  �لتي  �مل��ر�ف��ق  وك��اف��ة  و�مل��خ��ت��رب�ت 
�لعملية �لتعليمية.

�َلم��ن •  �جلامعي  �حل��رم  ���ش��روط  تطبيق 
و�جلاذب ملمار�شة �لأن�شطة �لطالبية

جمتمع •  بناء  يف  �ملعلومات  تقنية  ��شتثمار 
مدى  �مل�شتمر  �لتعلم  على  �لقادر  �ملعرفة 

�حلياة.

�لأزمات •  �إد�رة  تبني  نحو  �لتوجه  تز�يد 
�لأم��ن  و�شائل  وتعزيز  �ملخاطر  و�إد�رة 

و�ل�شالمة لتوفر بيئة عمل َ�منة.

�لتدري�ص •  تبادل �خلرب�ت لأع�شاء هيئة 
ب���ني �جل��ام��ع��ة و�جل���ام���ع���ات �ل��وط��ن��ي��ة 

و�لدولية.

�ل�شيانة •  ب��ت��وف��ر  �جل��ام��ع��ات  ت��وج��ي��ه 
�ل����دوري����ة �ل��وق��ائ��ي��ة ل��ك��اف��ة �مل���ر�ف���ق 

و�ملن�شَات.

�لإر���ش��ادي��ة •  �لأدل���ة  ت��وف��ر  نحو  �لتوجه 
�لعمل  بيئة  ومو��شفات  مقايي�ص  ع��ن 

و��شتق�شاء ر�شا �مل�شتفيدين

ن�شب •  ل�شتيعاب  �مل��ر�ف��ق  يف  �ل��ت��و���ش��ع 
متطلبات  مر�عاة  مع  �ملتز�يد  �للتحاق 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة.

عنا�سر القوة:
�شعي �جلامعة لالنتهاء من �مل�شاريع �لإن�شائية على م�شتوى • 

�لتعليمية  �لأن�شطة  كافة  يدعم  مبا  و�ملقر�ت  �لفروع  كافة 
و�لأكادميية.

وجود مكتب لإد�رة �مل�شاريع يتابع جو�نب �لتنفيذ بالتعاون • 
مع وكالة �جلامعة للتاأكد من �ملعاير و�ملو��شفات �لقيا�شية 

للبنية �لتحتية.

وجود خطة زمنية لتطوير �ملر�فق و�لتجهيز�ت• 
�لتحتية •  و�لبنية  �جلامعية  للمر�فق  �مل�شتمر  �لتح�شني 

يف  و�لتو�شع  �لتعليمية  و�ملتطلبات  �لحتياجات  تز�يد  وفق 
�ملن�شَات.

جوانب ال�سعف:
�شعف جاهزية بع�ص �ملر�فق �جلامعية.• 
�لت�شتت �جلغر�يف للكليات و�لوحد�ت �لإد�رية مبا يوؤثر على • 

متابعة �ملر�فق و�لتجهيز�ت.
خا�شة •  �لطالبية  �لأن�شطة  ملمار�شة  م��ر�ف��ق  وج���ود  قلة 

�لريا�شية.
)�ملباين •  �جلامعة  كليات  لبع�ص  �لتحتية  �لبنية  �شعف 

�مل�شتاأجرة(

الفر�س املتاحة:
يتعلق  فيما  �جلامعات  مليز�نية  �حلكومي  �لدعم 

ببنود �لإن�شاء�ت و�ملر�فق.
�جلامعي •  �حل��رم  يف  للتو�شع  �ملجال  تو�فر 

و�مل�شروعات �خلدمية.

�لقطار( •  )خ��دم��ة  �حل��دي��ث  �لنقل  ت��و�ف��ر 
بالقرب من �جلامعة

التحديات املحتملة:
�ل�شتيعابية •  �لطاقة  ومعاير  بنطاق  �لتقيد 

للجامعات

مو��شفات •  وم��و�ءم��ة  ل�شتيفاء  �حل��اج��ة 
و�ملعاير  �مل��و����ش��ف��ات  م��ع  �لتقنية  �لبنية 
و�لتكيف مع �لتطور�ت �ملت�شارعة يف جمال 

�ملعلومات و�لت�شال

مع •  و�ل��ت��ك��ي��ف  �مل���و�ءم���ة  متطلبات  ت��ز�ي��د 
�لتطور �لتقني �ملت�شارع �لذي يفر�ص وجود 

بنية تقنية عالية �لكفاءة.
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القضية الخامسة 
جاهزية البرامج واألقسام لمتطلبات الجودة واالعتماد

اإن اجلامعة بحاجة يف هذا الوقت الراهن اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل مراجعة براجمها واأق�سامها الأكادميية من خالل قراءة واعية لحتياجات   

�سوق العمل ومتطلباته, وتوثيق ال�سالت بني اجلامعة وخريجيها واأرباب ال�سناعة والأعمال, ومبا ي�سمن م�ستقبل اأف�سل لأولئك اخلريجني يف �سوق 

العمل �سريع التغري. وحتتاج اجلامعة يف الوقت الراهن اإىل بناء �سمعة موؤ�س�سية متميزة وهوية متمايزة ومتفردة ترتبط بقوة براجمها الأكادميية اأو 

متيز اأبحاثها اأو قدرة اأع�ساء هيئة  التدري�س فيها, اأو جودة خمرجاتها, كما اأن اجلامعة وبحكم خدمتها للمنطقة اجلغرافية تقبل الطلبة والطالبات 

يف براجمها الأكادميية مبعايري حتتاج اإىل قدر من املراجعة, وهو ما يجعل من متيز الربامج حتدياُ تواجهه اجلامعة مبا يفر�س ال�ستعداد له ب�سكل 

فعال. 

كما تتمثل هذه الفجوة يف عدة جوانب ت�سمل: �سعف جاهزية بع�س الكليات والأق�سام لتحقيق معايري اجلودة ومتطلبات العتماد املوؤ�س�سي   

MU Quality model and system  يتوافق مع  املتزايدة لتبني منوذج ونظام للجودة خا�س بجامعة املجمعة   والرباجمي, واحلاجة 

التح�سني والتطوير و�سوًل  العام جلميع وحدات اجلامعة لكافة الإجــراءات وعمليات  التوجه  امل�ستهدفات, مبا يحدد  الإمكانات واملــوارد ويتواءم مع 

لتحقيق العتماد الرباجمي واملوؤ�س�سي, ول تزال بع�س اجلهات يف اجلامعة بحاجة اإىل مزيد من الدعم وامل�ساندة يف تهيئتها لتحقيق معايري اجلودة 

ومتطلبات العتماد الأكادميي ب�سقيه الرباجمي واملوؤ�س�سي..
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متغريات الق�سيةالجتاهات الدولية والوطنية املوؤثرة
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بالتقييم •  �له��ت��م��ام  ت��ز�ي��د 
كمد�خل  و�ملحا�شبية  �لذ�تي 
و�شمان  �مل�شتمر  للتح�شني 

جودة بر�مج �لتعليم �لعايل.
�ل����ش���ت���ق���الل���ي���ة �لإد�ري���������ة • 

وموؤ�ش�شات  لهيئات  و�ملالية 
يف  و�لعتماد  �جلودة  �شمان 
�إج����ر�ء �مل��ر�ج��ع��ات وت��ق��دمي 

�ل�شت�شار�ت للجامعات
�ملمار�شات •  بر�شد  �لهتمام 

�لتعليم �جلامعي  �ملتميزة يف 
وتبني ما يالئم �ل�شياق.

�جلودة •  منظور  من  �لنتقال 
�إىل  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل�����ش��ام��ل��ة 

�جلودة �لإ�شرت�تيجية.
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ن��وع و�ل��ت��م��اي��ز يف • 

باجلامعات  �ملقدمة  �لرب�مج 
�لبينية  �لتخ�ش�شات  ودع��م 

�حلديثة.
�إت���اح���ة �حل���ري���ة ل��الأق�����ش��ام • 

�لرب�مج  تطوير  يف  �لعلمية 
بني  �ل��دويل  �لتعاون  وتعزيز 

�جلامعات.

�حلكومي •  �لهتمام  تنامي 
وحتقيقها  �لرب�مج  بجودة 

ملعاير �لعتماد.
تنويع •  يف  �جلامعات  دع��م 

�حتياجات  وف��ق  بر�جمها 
وت��غ��ر�ت  �ملحلية  �لبيئة 

�شوق �لعمل.
�لرتكيز على �لتخ�ش�شات • 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة )���ش��ح��ي��ة, 
هند�شية, علمية, تقنية(

�جل��ام��ع��ات على •  حت��ف��ي��ز 
�لذ�تية  �لدر��شات  �إج��ر�ء 
لرفع  �ملوؤ�ش�شي  و�لتقييم 
لتحقيق  بر�جمها  جاهزية 

�لعتماد.
�لتدريبية •  �لرب�مج  تز�يد 

�ل�شت�شارية يف  و�خلدمات 
جمال �شمان �جلودة على 

�مل�شتوى �لوطني.
�لهتمام �ملتز�يد بالرتتيب • 

�لعاملي  و�لت�شنيف  �لدويل 
لرفع  �حلكومية  للجامعات 
ك���ف���اءة ب��ر�جم��ه��ا ودع���م 

م�شتوى �لتناف�شية.

عنا�سر القوة:
�لتعليمية 	• �لعملية  يف  �للكرتوين  �لنظام  لتطبيق  ال�شعي 

 )D2L(
يدعم •  مبا  �لدر��شية,  و�ملقرر�ت  �لرب�مج  تو�شيف  تطوير 

�لتوجه نحو حتقيق �جلودة و�حل�شول على �لعتماد.
لالعتماد •  �جلامعة  لتاأهيل  �لتطويري  بامل�شروع  �ل��ب��دء 

�لأك��ادمي��ي��ة  �ل��وح��د�ت  ك��اف��ة  جاهزية  م�شتوى  وحت�شني 
و�لإد�رية.

جهات •  لبع�ص  �لأكادميي  �لعتماد  معاير  بع�ص  ��شتيفاء 
�لأق�شام  بع�ص  حل�شول  مرحلية  خطة  �إطار  يف  �جلامعة 

و�لوحد�ت على �لعتماد.
وجود �إد�رة د�عمة ومر�كز لإد�رة عمليات �شمان �جلودة • 

وحت�شينها.

جوانب ال�سعف:
حاجة عدد من �لكليات و�لق�شام �لعلمية �ىل �إعادة هيكلة • 

تنظيمية
�لرب�مج •  م��و�ءم��ة  من  للتحقق  �لو��شحة  �لآل��ي��ات  غياب 

�لأكادميية و�ملهنية �لتي ُيعد لها �لطلبة ملتطلبات �لتوظيف 
و�شوق �لعمل. 

حول •  �آر�ئ��ه��م  ل�شتقر�ء  �خلريجني  مع  �لتو��شل  �شعف 
�لرب�مج �لأكادميية.

الفر�س املتاحة:
�جلامعات •  بر�مج  مو�ءمة  نحو  �لتنمية  خطة  يف  �جتاه  وجود 

�لأكادميية مع �شوق �لعمل. 
م�شتوى •  على  و�لعتماد  �جل��ودة  ب�شمان  �لوطني  �لهتمام 

�لفني  �ل��دع��م  فر�ص  يوفر  مب��ا  �ل��ع��ايل,  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
و�ل�شت�شاري للجامعات نحو حتقيق �جلودة.

 • )NCAAA( وجود �لهيئة �لوطنية لتقومي و�لعتماد �لأكادميي
هذ�  و�ل�شت�شاريني يف  و�خل��رب�ء  �لإر�ص�دية  �لأدل��ة  تو�فر  مع 

�ملجال.

التحديات املحتملة:
من •  غرها  عن  متفردة  �إيجابية  �شمعة  لبناء  �جلامعة  حاجة 

�جلامعات. 
بالتو�زي •  ومتطلباته  �لتو�شع  �حتياجات  مع  للمو�ءمة  �حلاجة 

�لتعليمية  �مل�شتويات  كافة  على  �جل��ودة  م�شتوى  حت�شني  مع 
و�لإد�رية.

�حلاجة للنظر يف �إعادة هيكلة �لكليات لتكون �أكرث تخ�ش�شية • 
مع تطوير معاير ��شتقطاب �أع�شاء هيئة لتدري�ص.

طريق •  يف  �جلامعة  متطلبات  ل�شتيفاء  �مل��ت��ز�ي��دة  �حل��اج��ة 
�نتقالها من مرحلة �لن�شاأة و�لتاأ�شي�ص.

للجامعة •  �مل�شتقبلية  �ملرحلة  و�حتياجات  متطلبات  �ختالف 
�لدقيق  �لتحديد  يفر�ص  مبا  و�لتاأ�شي�ص,  �لن�شاأة  مرحلة  عن 
و�لرتقاء  للتطوير  �ملتاحة  و�لبد�ئل  و�مل�شار�ت  لالحتياجات 

بالأد�ء �لعام.
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�شعف فاعلية �آليات تقومي �لطلبة جلودة �لتدري�ص وفاعلية • 
�لرب�مج.

�شعف �لتن�شيق بني خمتلف �لوحد�ت �لأكادميية و�لإد�رية • 
تفعيل  و�خل����رب�ت,  �ل���روؤى  ت��ب��ادل  يعيق  مب��ا  باجلامعة, 

م�شتويات �لت�شال �لأفقي بني �لأق�شام �ملتناظرة.

مرجعيات •  على  �ملبنية  �لأد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت  تفعيل  �شعف  
ومقارنات منا�شبة.

متطلبات •  ل���ش��ت��ي��ف��اء  �ل��رب�م��ج  بع�ص  ج��اه��زي��ة  �شعف 
�لعتماد.

وحدة •  م�شتوى  على  �جل��ودة  لنظام  حم��دد  من��وذج  غياب 
�جلامعة

ل��الجت��اه��ات •  �جل��ام��ع��ة  وح����د�ت  ب��ع�����ص  �إدر�ك  ���ش��ع��ف 
�لتعليم  تطوير  جم��ال  يف  و�لعاملية  �لوطنية  و�لتوجهات 
وتعزيز  خمرجاته  ل��دى  �لتناف�شية  وحتقيق  �جلامعي, 
�أخالقيات وقيم �لعمل و�لوظيفة �لعامة على م�شتوى جميع 

وحد�ته �لأكادميية و�لإد�رية.

�لأق�شام •  بع�ص  يف  �لأك��ادمي��ي��ة  �ملنظومة  �كتمال  ع��دم 
�لأق�شام  لتلك  جمال�ص  وجود  عدم  مع  �جلامعة,  بكليات 
�لتعليمي  �لق�شور  وجو�نب  �لحتياجات  مناق�شة  ميكنها 
و�لأكادميي �هتمام �لقياد�ت �لعليا ببناء �ل�شمعة �ملوؤ�ش�شية 

�ملتميزة 

�لدبلومات •  برب�مج  و�لتعلم  �لتعليم  معاير جو�نب  �شعف 
�لأكادميية  �لكو�در  تو�فر  قلة  نتيجة  باجلامعة  و�لتج�شر 

�ملتخ�ش�شة يف بع�ص �لرب�مج.
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القضية السادسة
القيمة المضافة للبحث العلمي واالبتكار

يرتبط اهتمام جامعة املجمعة بالبحث العلمي باحتياجات البيئة املحيطة باجلامعة, ولذلك ت�سعى اجلامعة لزيادة ارتباط اأبحاث اأع�ساء هيئة   

التدري�س والباحثني بالق�سايا املحلية واحتياجات املنطقة, كما ت�سعى اجلامعة اإىل تطوير القدرات البحثية للطالب واأع�ساء هيئة التدري�س, مبا يكفل 

اإيجاد احللول لكافة الق�سايا املجتمعية من خالل اأ�ساليب علمية ر�سيدة.

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�سحية, والعلوم الأ�سا�سية والهند�سة. وفيما يتعلق بالن�سر العلمي, ت�سدر اجلامعة ثالث دوريات علمية 

حمكمة لزيادة النتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�س, كما ت�سعي اجلامعة لزيادة عدد الكرا�سي البحثية, ودعم دور مركز الن�سر والرتجمة يف ن�سر 

وترجمة العديد من الإ�سدارات العلمية عن الق�سايا ذات الأولوية.

وعلى الرغم من جهود دعم وتطوير البحث العلمي على م�ستوى اجلامعة خالل ال�سنوات املا�سية, اإل اأن هناك العديد من فجوات الأداء التي   

ترتبط يف نوعيتها بكفاءة اأع�ساء هيئة التدري�س, وعدم الرتكيز على الأولويات والق�سايا التنموية بينية التخ�س�سات التي حتتاج للمعاجلة من عدة 

زوايا علمية, مع �سعف ا�سهام قطاع ال�سناعة والأعمال يف برامج لل�سراكة البحثية تخدم اجلامعة واملجتمع ب�سكل م�سرتك.

57



متغريات الق�سيةالجتاهات الدولية والوطنية املوؤثرة

البيئة اخلارجيةالبيئة الداخليةالتوجهات الوطنيةالتوجهات العاملية

�لتخ�ش�شات •  بينية  �ملوؤ�ش�شية 
و�شموليتها  �ملعرفة  تكامل  ملو�ءمة 
وت���ع���ق���د �ل��ق�����ش��اي��ا �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

و�لتنموية.

�لبحثي •  �لتميز  مر�كز  عدد  زيادة 
يف �لتخ�ش�شات �لتطبيقية.

تعزيز �ل�شر�كة بني مر�كز �لبحوث • 
�ل�شناعة  وق��ط��اع  ب��اجل��ام��ع��ات 

و�لأعمال.

��شتقطاب هيئة بحثية متخ�ش�شة • 
ل تقوم بالتدري�ص.

تخ�شي�ص •  ن��ح��و  �ل��ت��وج��ه  ت��ز�ي��د 
بع�ص �جلامعات يف جمال �لبحث 
فقط.  �لعليا  و�لدر��شات  �لعلمي 

Research university

وملجال�ص •  �ل��وك��الت  وج��ود  ت��ز�ي��د 
�لعلمي  للبحث  �لد�عمة  و�لهيئات 
�ملالية  �مل��و�رد  وتوفر  باجلامعات 
�لكافية لنوعية �حلوث �لتي تخدم 

ق�شايا �ملجتمع و�لبيئة.

بتعزيز •  �ل��وط��ن��ي  �له��ت��م��ام 
ق��������در�ت �ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي 

و�لبتكار

�لبحثية •  �مل��ر�ك��ز  ع��دد  تز�يد 
�لتخ�ش�شية باجلامعات.

ودع��م •  تر�شيد  ن��ح��و  �ل��ت��وج��ه 
�لبحثية  �ل��ك��ر����ش��ي  ف��ع��ال��ي��ة 

باجلامعات.

قطاع •  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  تفعيل 
وتعزيز  و�لع��م��ال  �ل�شناعة 
م��رون��ة �ل����دور �ل���ش��ت�����ش��اري 

للجامعات.

�لعلوم •  �إ�شرت�تيجيات  تطوير 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة ودع������م �ل��ت��وج��ه 
لإج�����ر�ء ب��ح��وث يف جم��الت 
�لعلوم �لنوعية و�لتخ�ش�شات 

�لنادرة.

عنا�سر القوة:
�لنتاجية •  لرفع  �لعلمي   �لبحث  بدعم  �جلامعة  �هتمام 

�لعلمية لهيئة �لتدري�ص.

تز�يد �لهتمام بتعزيز �أخالقيات �لبحث �لعلمي ووجود • 
دليل لقو�عد �ل�شلوك �لبحثي

وجود  ثالثة مر�كز بحثية متخ�ش�شة ود�عمة للم�شاريع • 
�لبحثية يف �ملجالت �لهند�شية و�لطبية و�لإن�شانية تتبنى 

مبادر�ت تطويرية.

�شعي �جلامعة لزيادة عدد �لكر��شي �لبحثية مبا يخدم • 
ق�شايا �ملجتمع �ملحلي و�لوطني.

جوانب ال�سعف:
عدم تفرغ قياد�ت �لبحث �لعلمي باملر�كز, وكرثة �لأعباء • 

�لإد�رية لأع�شاء هيئة �لتدري�ص.

قلة �مليز�نية �ملخ�ش�شة لدعم �لبحث �لعلمي باجلامعة• 

�شعف �ملو�رد �لب�شرية للمر�كز �لبحثية يف �جلامعة• 

�لأقل •  على  لديهم  �لذين  �لتدري�ص  هيئة  �أع�شاء  ن�شبة 
بحث و�حد حمكم يف �ل�شنه �ل�شابقة بلغت 20% فقط

�لتدري�ص •  هيئة  �أع�شاء  ب��ني  �مل�شرتك  �لتعاون  �شعف 
�لبحثية  و�مل�شروعات  �لعلمي  �لبحث  جمال  يف  و�لطلبة 

�مل�شرتكة.

الفر�س املتاحة:
�لبحثية •  و�ملو�د  �لإلكرتونية  �ملعلومات  قو�عد  �إىل  �لو�شول  �شهولة 

و�ملجالت �لعلمية.

تز�يد �لنفاق �حلكومي على �لتعليم �لعايل ودعم �لبحث �لعلمي• 

�لتوجه �لوطني نحو �قت�شاد �ملعرفة ودعم �لبتكار.• 

وجود �لعديد من �جلهات �حلكومية �لد�عمة للجامعات يف جو�نب • 
�لبحث �لعلمي مثل مدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية.

التحديات املحتملة:
�رتباط �لبحث �لعلمي بلو�ئح �إد�رية وتنظيمية على م�شتوى �لتعليم • 

�لعايل

�شعف ��شهام �لقطاع �خلا�ص يف �ل�شر�كة ومتويل �لبحوث• 

تعقد �مل�شكالت و�لق�شايا �لتي حتتاج �إىل بحوث بينية �لتخ�ش�شات • 
للتو�شل �إىل حلول ومعاجلات نوعية من خمتلف �لأبعاد.

معاير •  م��ن  �لتحقق  و�شعوبة  �لأك��ادمي��ي  �لغ�ص  ظ��اه��رة  تنامي 
�لنز�هة �لعلمية

بر�ء�ت •  ت�شجيل  و�ج��ر�ء�ت  �لفكرية  �مللكية  بحقوق  �لوعي  �شعف 
�لخرت�ع.

�شعف ��شهام �لقطاع �خلا�ص يف �ل�شر�كة ومتويل �لبحث �لعلمي.• 
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القضية السابعة
المسؤولية االجتماعية والمشاركة المجتمعية

تنطلق جامعة املجمعة يف م�سوؤولياتها املجتمعية من روؤية غري تقليدية مل�سوؤولياتها واأدوارها جتاه جمتمعها املحيط, وتعك�س هذه الروؤية مدى   

التزام اجلامعة بتطوير الأفراد فكرياً, واإحداث حراك ثقايف واجتماعي كبري يف املنطقة املحيطة باجلامعة, وتكمن خ�سو�سية هذه الأدوار وامل�سوؤوليات 

يف تفرد املجتمع املحيط باجلامعة بخ�سائ�س واحتياجات تختلف ب�سكل كبري مع غريها من املناطق؛ ولذلك فاإن اجلامعة بحاجة اإىل العمل مببادئ 

ال�سراكة مع كافة القطاعات العامة واخلا�سة لال�ستجابة اإىل حاجات املجتمع املختلفة والعمل على اإيجاد احللول املثالية لكافة مل�سكالته وق�ساياه. 

ومن اجلدير بالذكر اأن جمال فجوة الأداء هذه يتفق مع واحدة من املهام الرئي�سة التي من اأجلها اأن�ساأت اجلامعة وهي: دعم جهود حتقيق التنمية 

القت�سادية والجتماعية يف املنطقة املحلية.

وعلى الرغم من انت�سار اجلامعة اجلغرايف, ووجود كليات يف خم�س مواقع جغرافية ممتدة, مع اهتمام اجلامعة بامتداد بع�س برامج التعليم    

امل�ستمر يف الريا�س وحفر الباطن, اإل اأن م�ستوى اجلانب التوعوي املجتمعي يظل دون امل�ستوى املاأمول الذي ت�سعى اجلامعة اإىل حتقيقه. كما اأن عدد 

برامج ومبادرات ال�سراكة بني اجلامعة واملوؤ�س�سات املجتمعية ما زال قلياًل مقارنة باإمكانات اجلامعة. وعلى �سوء ذلك حتتاج اجلامعة اإىل مزيد من 

املبادرات النوعية لتعزيز م�سوؤوليتها الجتماعية جتاه املنطقة اجلغرافية املحيطة وجميع الأطراف ذات العالقة, كما اأنه يجب توجيه كافة الكليات 

بالقيام مبزيد من الأن�سطة والربامج واملبادرات جتاه املجتمع املحيط بها.
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متغريات الق�سيةالجتاهات الدولية والوطنية املوؤثرة
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�ملقدمة •  �خلدمات  يف  و�لتنوع  �لتو�شع 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة و�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي �مل��ح��ي��ط 

باجلامعات.

�لثالث •  �لوظائف  بني  �ل��رت�ب��ط  دع��م 
�لتعليمية  �لرب�مج  وتوجيه  للجامعات 
ق�شايا  خل��دم��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ل��ب��ح��وث 

�ملجتمع.

للجامعات •  �ل�شت�شاري  �ل��دور  تعزيز 
و�لقطاع  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  خدمة  يف 

�ل�شناعي.

�جلامعات •  بني  �ل�شر�كة  بر�مج  بناء 
كموؤ�ش�شة حكومية  و�لقطاع �خلا�ص.

�لجتماعية •  للم�شوؤولية  وحد�ت  �إن�شاء 
وتنمية �لبيئة �مل�شتد�مة تدعم �جلهود 
�لتدري�ص  وهيئة  للطالب  �لتطوعية 
و�إجر�ء �لبحوث حول م�شكالت �لبيئة 
 Edinburgh )ج��ام��ع��ة   �مل��ح��ي��ط��ة. 

كنموذج( 

تبني �مل�شوؤولية �لجتماعية كاأحد �أبعاد • 
)هي  للجامعات  �لإ�شرت�تيجي  �لتوجه 
يف  �لثالث  �لأ�شا�شية  �لأه���د�ف  �أح��د 
�إ�شرت�تيجية جامعة مان�ش�شرت 2020(

ت��ن��ام��ي �لجت�����اه �ل��وط��ن��ي ن��ح��و تبني • 
ب�شمولية  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  مفهوم 
�أبعاده     )موؤمتر وز�رة �لتعليم �لعايل 
للجامعات  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  حول 

�ل�شعودية(

جعل �مل�شوؤولية �لجتماعية كالتز�م من • 
�جلامعات جتاه �ملجتمع �ملحيط بها �أثر 

من كونها خدمة تقدم للمجتمع.

تز�يد عدد �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية • 
)مركز  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  بتعزيز 

�مل�شوؤولية �لجتماعية بالريا�ص(

و�لثقافية •  �لتوعوية  بالق�شايا  �لهتمام 
كاأحد  للمجتمع  �ل�شكانية  و�ل�شحة 
ج����و�ن����ب �مل�������ش���وؤول���ي���ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 

للجامعات.

�إ�شرت�تيجيات •  �إع���د�د  على  �لت�شجيع 
�لجتماعية  �مل�شوؤولية  لتعزيز  �شاملة 

للقطاع �حلكومي و�خلا�ص.

وم�شروعات •  متطلبات  بع�ص  �إ�شافة 
�ل��ت��خ��رج ت��رت��ب��ط ب��ال��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي 

وخدمة �ملجتمع

عنا�سر القوة:
وجود م�شود�ت لالتفاقيات مع �لقطاع �ل�شناعي يف مدينة �شدير لل�شناعة • 

و�لغرف �لتجارية.

�لوطني •  �مل�شتوى  على  �جلامعة  مع  �لتعاون  بروتوكولت  من  عدد  وج��ود 
و�لدويل.

�لقرى •  يف  �لطبية  )�لقو�فل  �ملتنقلة.  �لطبية  �خلدمة  بر�مج  بع�ص  تنفيذ 
وتت�شمن �لك�شف �لطبي – �لتحاليل – �شرف �لأدوية – �لتوعية �ل�شحية( 

وجود خطة �إ�شرت�تيجية خلدمة �ملجتمع على م�شتوى �جلامعة �ملبنية على • 
روؤية و��شحة لحتياجات �ملجتمع وق�شاياه �لتنموية.

جوانب ال�سعف:
�حلاجة لت�شجيع �أع�شاء هيئة �لتدري�ص على �مل�شاركة يف خدمة �ملجتمع• 

�حلاجة لتنويع مهام و�أدو�ر خدمة �ملجتمع لتعزيز �لدور �لرتبوي و�لثقايف • 
للجامعة يف �ملجتمع �ملحلي و�لوطني و�مل�شاركة يف عالج ق�شاياه

تركيز �جلامعة يف خدمة �ملجتمع على بر�مج �لتعليم �مل�شتمر.• 

�شعف �لن�شاط �لتطوعي �لذي يقوم به �لطلبة و�أع�شاء هيئة �لتدري�ص.• 

�لأولويات •  حول  �ملجتمعية  للموؤ�ش�شات  �ملوجهة  �ل��ر�أي  ��شتطالعات  قلة 
�لبحثية و�لق�شايا �لتنموية �لتي يحتاجها �ملجتمع.

الفر�س املتاحة:
وج����ود جم��ل�����ص ع���م���د�ء خ��دم��ة • 

�ملجتمع باجلامعات �ل�شعودية

ت���و�ف���ر ف���ر����ص ت��ع��زي��ز �ل����دور • 
خلدمة  للجامعة  �ل���ش��ت�����ش��اري 

�ملجتمع �ملحلي

�هتمام �لدولة بتعزيز �جلامعات • 
ف��اع��ل��ي��ة  ودع���م���ه���ا يف جم�����ال 
م�شوؤوليتها �ملجتمعية و�لتنموية.

التحديات املحتملة:
ب��ال��دور •  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  ق��ل��ة 

�ل���ش��ت�����ش��اري �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن 
باإمكاناتها  �جل��ام��ع��ة  ب��ه  ت��ق��وم 

وكو�درها.

ت����ن����وع �ل���ب���ي���ئ���ة �جل���غ���ر�ف���ي���ة • 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة �ل���ت���ي ت��وج��د 
ومت��اي��ز  �جل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  فيها 

�حتياجاتها.
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إلى أين نريد أن نصل؟ 
للجامعة  الإ�سرتاتيجي  التوجه  �سياغة  على  املرحلة  هذه  ارتكزت  لقد   
خالل املرحلة القادمة, والذي يحدد امل�سار امل�ستقبلي الذي �سوف تتخذه اجلامعة,  
بالإ�سافة اإىل بناء الروؤية الإ�سرتاتيجية للجامعة واملعربة عن كيفية انتقالها من 
مرحلة التاأ�سي�س اإىل مرحلة التح�سني, وحتقيق العتماد املوؤ�س�سي والرباجمي,  
ومن ثمَّ حتديد اأين تريد اأن تكون اجلامعة وكيف تتنقل اإىل حيث تريد اأن تكون,  

وكيفية تقييم تقدمها  نحو امل�ستقبل.

التوجه اإلستراتيجي لجامعة المجمعة
ل�سياغة التوجه الإ�سرتاتيجي, مت العتماد على مرئيات وروؤى القيادات   
اجلامعة  موقع  اإىل  تو�سل  والــذي  الرباعي,  التحليل  من  ال�ستفادة  مع  العليا, 
الإ�سرتاتيجي والتناف�سي وفق م�سفوفة SWOT والذي حتدد فيه و�سع اجلامعة 
يف النطاق املعربعن القوة والفر�س SO مبا 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 
اأدوارهــا  لتعزيز  اأجله  من  اأن�ساأت  الــذي  وعهدها  التزامها  على  للحفاظ  الثانية 
احل�سارية  بخ�سو�سيته  والوطني  املحلي  اجلــغــرايف  اإقليمها  اإطــار  يف  ومهامها 
والثقافية, مع ال�سعي امل�ستمر لإتاحة مزيد من فر�س القبول للطلبة وفق برامج 

مع  العمل,  �سوق  ومتطلبات  املجتمع  باحتياجات  تفي  ومتمايزة  متميزة  نوعية 
وتعزيز    )Exponential Growth( الأُ�ــســى   الرتاكمي  النمو  لتحقيق  ال�سعي 
ال�ستمرارية وال�ستدامة Sustainable success لكافة عنا�سر النجاح والتميز 

يف املجالت البحثية واملجتمعية".

62



جامعة المجمعة وقيمها السبع: 
ال�سلوكي الذي يعرب  املوؤ�س�سية القواعد الإر�سادية والإطار  القيم  متثل   
املجمعة منظومة ملجموعة  املجمعة وفل�سفتها, ويحكم جامعة  عن هوية جامعة 
من القيم املوؤ�س�سية التي متثل التزاًما كاماًل لتحقيق الر�سا لدى كافة الأطراف 
التحول  مرحلة  اإدارة  ويف  وخارجها,  اجلامعة  داخــل  خدماتها  من  وامل�ستفيدين 
والتميز,  التطوير  مرحلة  اإىل  والتاأ�سي�س  الن�ساأة  مرحلة  من  اجلامعة  وانتقال 
على  اجلــامــعــة  حتــر�ــس  الــتــي  املوؤ�س�سية  الثقافة  على  القيم  جمموعة  وتــرتــكــز 
واملوؤ�س�سي  الفردي  بــالأداء  التزم اجلميع مب�سامينها لالرتقاء  تعميمها و�سمان 
اأهم القيم الأ�سا�سية  اإطار تنفيذ الأولويات والأهداف الإ�سرتاتيجية. وتكمن  يف 

للجامعة فيما يلي:

1. الحرتام والتقدير:   
احرتام كافة الآراء, وتقدير ومكافاأة التميز لبناء ج�سور الثقة املوؤ�س�سية يف جودة 

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

2. الإبداع والبتكار: 
رعاية الإبداع واملوهبة ودعم البتكار على كافة امل�ستويات التعليمية والأكادميية.

3. الولء والنتماء املوؤ�ش�شي: 
تر�سيخ ال�سعور بالولء والنتماء املوؤ�س�سي والوطني لدي كافة املن�سوبني والطلبة 

واحل�ساري  الثقايف  الـــرتاث  على  واحلــفــاظ  والــوطــن,  واملجتمع  اجلامعة  نحو 

واحرتام القيم والعادات والتقاليد الأ�سيلة.

4. اللتزام واملهنية:  
التزام اجلميع باأدوار ومهام اجلامعة وتوجهها الرئي�سي ودعم املعايري املهنية يف 

اأداء املوارد الب�سرية.

5. امل�شاركة والعمل املوؤ�ش�شي: 
دعم م�ساركة اجلميع يف حتقيق ر�سالة اجلامعة واأهدافها واإ�سفاء الُبعد املوؤ�س�سي 

يف جمالت العمل واملبادرات وم�سروعات التح�سني والتطوير.

6. ال�شفافية والنزاهة:  
القيادية  الإداريــة واملمار�سات  الإجــراءات  ال�سفافية والنزاهة يف كافة  تعزيز قيم 

و�سنع القرار.

7. امل�شاءلة وامل�شوؤولية : 
عن  واملحا�سبية  امل�ساءلة  مع  امل�سوؤولية,  درجة  وفق  وال�سالحيات  املهام  تفوي�س 

اأبعادها يف  الأداء يف اإطار العدالة, مع التوجه لتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية بكافة 

اإطار النطاق اجلغرايف املحيط.
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MU Vision  رؤية الجامعة
املوؤ�ش�شة وتطلعاتها, ويحدد  متثل الروؤية بياًنا خمت�شًرا يعرب عن طموحات 
اأن ت�شل يف امل�شتقبل, ولقد اعتمدت الروؤية يف �شياغتها على  اأين تريد  اإىل 
نواجت مقابالت القيادات العليا للجامعة, ومرئيات القيادات الو�شطى والطلبة 
الوطنية  التوجهات  حتليل  خمرجات  من  ال�شتفادة  مع  املن�شوبني,  وجميع 

والعاملية.
الروؤية  فاإن  الروؤية,  عنا�شر  حول  الراأي  ا�شتطالع  نتائج  �شوء  ويف 

الإ�شرتاتيجية جلامعة املجمعة تتمثل يف البيان التايل:

" اأن تكون جامعة املجمعة موؤ�ش�شة تعليمية متميزة يف 
اأدائها وجودة براجمها, تفي بتطلعات املجتمع املحلي 
التنموية  توجهاته  حتقيق  يف  وت�شهم  والوطني, 

والتناف�شية  " .
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Vision Indications دالالت الرؤية

Vision theme عن�سر الروؤيةIndication  الدللة

مرحلة  التميز يف الأداء. من  تنتقل  تعليمية  ملوؤ�س�سة  كنموذج  والتميز  النجاح  عنا�سر  تعزيز  على  اخلطة  مرحلة  يف  الرتكيز 
التاأ�سي�س اإىل التح�سني واجلودة.

الدور التعليمي كاأحد املهام الرئي�سة للجامعات التدري�سية يف اإطار ال�سعي لتنويع الربامج املقدمة وفق متطلبات  جودة الربامج التعليمية.
�سوق العمل واحتياجات املجتمع والتخ�س�سات امل�ستحدثة للتوافق مع مهارات القرن الواحد والع�سرين.

مواءمة الربامج التعليمية واخلدمات البحثية واملجتمعية املقدمة وفق خ�سو�سية الدورومتطلبات املجتمع تطلعات املجتمع.
ال�سعودي وتطلعاته واأولوياته .

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

العايل  التوجهات التنموية والتناف�سية. التعليم  تطوير  وم�سروعات  التنمية  خطط  يف  الواردة  التنموية  التوجهات  مع  املواءمة  حتقيق 
والإ�سرتاتيجيات الوطنية .
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MU Mission  رسالة الجامعة

حيث اإن الر�شالة متثل بياًنا خمت�شًرا يعرب عن الغر�س من اإن�شاء املوؤ�ش�شة و�شبب وجودها ومقومات تفردها, وجمال عملها واأدوارها وخدماتها للم�شتفيدين؛ فلقد 

اعتمدت الر�شالة يف �شياغتها على مرئيات القيادات العليا والو�شطى, وحتليل نتائج وخمرجات التوجهات الوطنية والدولية, مع ال�شتفادة من ت�شخي�س الواقع 

وتطلعات جميع الأطراف, وتتمثل ر�شالة جامعة املجمعة يف البيان التايل:

" تلتزم جامعة املجمعة بتقدمي برامج تعليمية نوعية, ودعم امل�شاريع البحثية واملبادرات املجتمعية التي 

ت�شهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة وتعزيز الولء والنتماء للوطن بقيمه الثقافية و تراثه احل�شاري  ".
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مجاالت الرسالة وأبعاد التركيز

Mission theme  عن�سر الر�سالةFocus dimension جمال الرتكيز

 التميز والتمايز والتنوع يف تقدمي الربامج التعليمية. تقدمي برامج تعليمية نوعية.

 تطوير الأداء البحثي والدور ال�ست�ساري للجامعة. البحث العلمي.

 خدمة املجتمع وفق امل�سوؤولية الجتماعية للجامعة.  مبادرات جمتمعية.

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

تنمية وتعزيز الولء والنتماء املوؤ�س�سي والوطني كقيم اأ�سيلة يف مواجهة غزو ثقايف وفكري وبيئة عاملية غري م�ستقرة.الولء والنتماء.

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

ا�ستناًدا اإىل موقع املجمعة كملتقى طرق عديدة, وتو�سطها اجلغرايف بني مناطق 

هامة, وتراث ثقايف قائم على التجمع واجلماعة, والتالقي واللقاء؛ فاإن اجلامعة 

تتبنى �سعاًرا يعرب عن طبيعة دورها, وخ�سو�سية موقعها, وتراث بيئتها املحيطة.

ويتمثل �سعار اجلامعة يف:
) جامعة المجمعة: ملتقى العلم... وطريق اإلبداع (
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كيف نصل إلى ما نريد؟ 

69



 HOW TO REACH ?  كيف نصل إلى ما نريد؟

يعتمد الفريق يف �سياغته لالأولويات الإ�سرتاتيجية على نتائج   

الوطنية  التوجهات  واأبرز  فجوات  من  اإليه  تو�سل  وما  الواقع  حتليل 

والعاملية, مع ال�سعي لال�ستفادة من م�سفوفة الت�ساق بني فجوات الأداء 

الأ�سا�سية والتوجهات. 

 الخريطة اإلستراتيجية لجامعة المجمعة :

للم�سارات  تو�سيحيًّا  منوذًجا  الإ�سرتاتيجية  اخلريطة  متثل   

والروابط, وخطوط العالقة ال�سببية بني الأبعاد والأولويات الإ�سرتاتيجية 

املتعددة, وهي منوذج افرتا�سي متكامل لالأن�سطة والتوجهات امل�ستقبلية 

املرحلة  خالل  امل�ستهدف  الو�سع  اإىل  للو�سول  بها  اللتزام  يجب  التي 

تعريف  اإعادة  علي  الإ�سرتاتيجية  اخلرائط  وت�ساعد  املحددة,  الزمنية 

الإ�سرتاتيجية علي اأنها طريقة املوؤ�س�سة يف بناء القيمة النوعية امل�سافة 

من خالل القيام باأدوارها ومهامها املنوطة بها. 

ويو�سح 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�سفوفة لأهداف وموؤ�سرات اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة 

والتقارير  اخلــطــط  ت�سمنت  الــتــي  اخلــطــة  مــدخــالت  مــن  العديد  على  املجمعة 

والوثائق الر�سمية املعا�سرة, وحتليل اأبرز التوجهات الوطنية والعاملية يف التعليم 

اجلامعي, ونواجت ت�سخي�س واقع اجلامعة,  وما مت ا�ستخال�سه من عنا�سر قوة 

ونواحي �سعف يف البيئة الداخلية, والفر�س والتحديات التي تفر�سها متغريات 

املتاحة  الإ�سرتاتيجية  اخلــيــارات  ا�ستخال�س  عنه  نتج  مبــا  اخلــارجــيــة,  البيئة 

ملعاجلة الق�سايا ذات الأولوية خالل الفرتة القادمة. ولقد مت العتماد اأي�سا يف 

الــروؤى واملرئيات التي مت ا�ستخال�سها من خالل  �سياغة الأهــداف على جممل 

التي مت تنظيمها  الــراأي وجمموعات الرتكيز الطالبية واملقابالت  ا�ستطالعات 

مع القيادات, وخمرجات ور�س العمل والتي متثل اأهم امل�سادر يف ا�ستقاق و�سياغة 

اللتزام  يدعم  مبا  امل�سفوفة,  يف  الـــواردة  والتف�سيلية  الإ�سرتاتيجية  الأهـــداف 

الكبري مبراحل التنفيذ نتيجة لعدم اإغفال اأبعاد الواقع الفعلي لوحدات اجلامعة 

وطموحات جميع الأطراف وامل�ستفيدين. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن م�سفوفة الأهداف تت�سمن �سبعة )7( اأهداف اإ�سرتاتيجية 

كما  املجمعة,  جلامعة  ال�سبع  الإ�سرتاتيجية  الق�سايا  لتعالج  بنائها  مت  عــامــة, 

وامل�سروعات  والــربامــج  املــبــادرات  بناء  ميكن  تف�سيلياً  هــدفــاً   )38( على  ت�ستمل 

لتلك  والإجنـــاز  الأداء  م�ستوى  لقيا�س  موؤ�سًرا   )89( �سياغة  مت  كما  �سوئها,  يف 

واملفاهيم  امل�سطلحات  العديد من  توافق  ولقد مت مراعاة  واملــبــادرات.  الأهــداف 

الـــواردة يف اأهـــداف اجلامعة مبــا يــتــالءم مــع مــا هــو وارد مــن مفاهيم يف خطط 

ا�ستخدام  خاللها  من  تزايد  والتي  التعليم,  وزارة  وتقارير  اَفــاق  وخطة  التنمية 

م�سطلحات معا�سرة مثل: الكفاءة الداخلية واخلارجية, ال�ستقطاب والتوظيف, 

املوارد الب�سرية, الأخالقيات الوظيفية, احلوكمة, اإعادة الهند�سة, البنية التقنية 

ال�سفافية  الــقــيــادات,  متكني  والتاأهيلية,  الوقائية  ال�سيانة  العتمادية,  عالية 

والنزاهة.

وا�ستناًدا اإىل اأهمية ر�سد ومتابعة اإجناز الأهداف, وحيث اإن ما ل ميكن قيا�سه, 

الأ�سا�سية  الأداء  موؤ�سرات  و�سياغة  حتديد  مت  فلقد  وحت�سينه,  اإدارتــه  ميكن  ل 

على  الــتــوازن  ي�سمن  ب�سكل  الأهــــداف  حتقيق  يف  الإجنـــاز  مــدى  لقيا�س   KPIs

التوافق  على  املوؤ�سرات  تلك  �سياغة  عملية  واعتمدت  والبعيد.  املتو�سط  املــدى 

التناغم  يحقق  مبا  اجلــودة,  وثائق  يف  الـــواردة  للجامعة  الأ�سا�سية  املوؤ�سرات  مع 

والتنا�سق فيما بينها.
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الأهداف التف�سيليةالأهداف الإ�سرتاتيجيةم

1
الهدف اإلستراتيجي األول

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

1- حت�سني م�ستوى الكفاءة الداخلية واخلارجية للكليات والعمادات.
2- هيكلة التخ�س�سات العلمية يف �سوء احتياجات �سوق العمل واملجتمع.

3- اإك�ساب الطلبة املهارات الوظيفية وريادة الأعمال.
4- تطوير برامج رعاية الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة.

5- تطوير منظومة الإر�ساد الطالبي يف اجلامعة.
6- تنويع م�سادر التعلم وتطوير اأ�ساليب التقومي.

7- الرتقاء مب�ستوى اخلدمات والأن�سطة الطالبية.
8- تعزيز الولء والنتماء املوؤ�س�سي والوطني لدى الطلبة.

الهدف اإلستراتيجي الثاني2
الرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الأكادميية والإدارية

1- ا�ستقطاب الكوادر املتميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س واملحافظة عليها.
2- حت�سني منظومة التطوير املهني لأع�ساء هيئة التدري�س.

3- تاأهيل ومتكني القيادات الأكادميية والإدارية.
4- الرتقاء باأداء املوظفني وتطوير مهاراتهم.

5- تعزيز م�ساركة العن�سر الن�سائي يف املنا�سب الأكادميية والإدارية.
6- تعزيز الأخالقيات املهنية. والقيم املوؤ�س�سية.

الهدف اإلستراتيجي الثالث3
تطوير الأداء املوؤ�س�سي واملنظومة الإدارية

1- حتديث الهياكل التنظيمية لوحدات اجلامعة وا�ستكمال بنائها الإداري.
2- تطوير التخطيط املايل للموازنة وتر�سيد الإنفاق وفق الأولويات.

3- التطبيق املتكامل لنظم الإدارة اللكرتونية يف جميع وحدات اجلامعة.
4- تطوير نظام املعلومات الإدارية وقواعد البيانات والإح�ساءات.

5- احلوكمة املوؤ�س�سية للمنظومة الإدارية.
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الهدف اإلستراتيجي الرابع4
تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءتها الت�سغيلية

1- ا�ستكمال التو�سعات الأفقية للبنية التحتية وفق املوا�سفات القيا�سية.
2- رفع الكفاءة الت�سغيلية لكافة املن�ساآت واملرافق واخلدمات اجلامعية.

3- توفري البنية التقنية عالية العتمادية للخدمات والأن�سطة التعليمية.
4- ال�سيانة الوقائية والتاأهيلية للمن�ساآت واملرافق والتجهيزات.

5
الهدف اإلستراتيجي الخامس

الوفاء مبتطلبات �سمان اجلودة والتهيئة لالعتماد املوؤ�س�سي 
والرباجمي

1- تطوير نظام �سمان اجلودة وفق منوذج منهجي.
2- تاأهيل الربامج التعليمية لالعتماد الأكادميي.

3- احل�سول على العتماد املوؤ�س�سي.
4- ن�سر الثقافة املوؤ�س�سية للجودة لدى من�سوبي اجلامعة.

6
الهدف اإلستراتيجي السادس

الرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي والبتكار وفًقا 
لأولويات التنمية

ا ونوًعا. 1- تطوير البحث العلمي كمًّ

2- ا�ستك�ساف ورعاية املوهوبني ودعم البتكار وبراءات الخرتاع.

3- توجيه البحث العلمي وفق الأولويات التنموية والبحوث البينية.

4- حوكمة منظومة البحث والن�سر العلمي وتعزيز اأخالقياته.

5- حت�سني كفاءة املراكز والكرا�سي البحثية باجلامعة.

6- تنويع م�سادر متويل البحث العلمي.

الهدف اإلستراتيجي السابع7
تعزيز امل�سوؤولية وال�سراكة املجتمعية

1- تطوير برامج التعليم امل�ستمر يف �سوء احتياجات املجتمع.

2- تفعيل ال�سراكة املجتمعية مع املوؤ�س�سات غري الربحية والقطاعني احلكومي واخلا�س.

3- تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة ومن�سوبي اجلامعة.

4- ال�سهام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحل�ساري للمجتمع.

5- دمج ق�سايا التنمية امل�ستدامة يف الربامج التعليمية وامل�ساريع والبحثية.
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المحاور اإلستراتيجية الرئيسة لجامعة المجمعة:
موؤ�سرات الأداءاأهداف تف�سيليةاأهداف اإ�سرتاتيجيةاملحورم

1

الموارد البشرية: 
• الطلبة

التدري�س  هيئة  • اأع�ساء 
• املوظفون 

21438

2

الكفاءة المؤسسية:
املوؤ�س�سي  • الأداء 

والتقنية  التحتية  • البنية 
والعتماد  اجلودة  • �سمان 

31326

1614البحث العلمي والبتكار3

1511ال�سراكة املجتمعية وامل�سوؤولية الجتماعية4

73889الإجمايل
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 المخطط اإلستراتيجي العام للجامعة:
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مرتكزات النجاح واالستدامة:
ومــر�ــســداً  لطريق  دلــيــاًل  الثانية  الإ�سرتاتيجية  اخلــطــة  وثيقة  متثل   

للجامعة  الــعــام  الإ�سرتاتيجي  التوجه  مــن  تت�سمنه  مبــا  مل�سري,  وموجهاً  مل�سار 

كاإطار  املوؤ�س�سية  والقيم  امل�ستقبلية,  والــروؤيــة  الــقــادمــة,  �سنوات  اخلم�س  خــالل 

اإر�سادي و�سلوكي يلتزم به اجلميع, والأولويات والأهداف الإ�سرتاتيجية الكربى, 

وموؤ�سرات الأداء القادرة على ر�سد الفجوات بني املتحقق وامل�ستهدف. ويحتاج كل 

ذلك اإىل التحديد اجليد ملهام كافة الأطراف والتزام اجلميع بخريطة التنفيذ.

منطقية  ملراحل  م�سار  وجــود  الإ�سرتاتيجية  للخطة  الفعال  التنفيذ  ويتطلب 

حمددة, ت�سمل: 

• و�سع اخلطط الت�سغيلية.  

• تخ�سي�س املوارد املالية للتنفيذ.  

• تخطيط املهام والأن�سطة.  

• تبني وتطبيق موؤ�سرات الأداء.  

• اإدارة عمليات التنفيذ.  

• املراقبة والتقومي, واإعداد تقارير الأداء.  

العوامل  لتعزيز   force field analysis القوى  جمــالت  حتليل   •  

الداعمة للتغيري والتطوير.

.risk management املحتملة  املخاطر  • اإدارة   

اأنه يف ظل تزايد جوانب التعقد والتغري  وختاًما, من ال�سروري اإدراك   

املت�سارع التي تت�سم بها البيئة املعا�سرة جلميع النظم واملنظمات التعليمية, فاإنه 

التنظيمية  امل�ستقرة للبنية  التوازن بني الطبيعة  اإحــداث  لبد من الرتكيز على 

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

وخدمة املجتمع, وبني الطبيعة الديناميكية التي يفر�سها ال�ستعداد واجلاهزية 

مقت�سيات  بــني  اجلــمــع  يف  اأي  امل�ستقبل,  مــعــطــيــات  وا�ــســتــيــعــاب  الــتــغــيــري  لــــدوام 

�سعت  ولقد  امل�ستقبلي.   وال�ست�سراف  الإ�سرتاتيجي  الفكر  ومرونة  التخطيط 

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

الكبري  الأوىل, وتفادي ما واجهته من �سعوبات وحتديات, مع الهتمام  اخلطة 

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

العايل وال�ستفادة من اخلطط التنموية للمملكة.

  اأخرياً ولي�س اَخراً, يحدونا جميعاً اأمل كبري باأن تكون ال�ستجابة على 

احللم  لتحويل  العزمية  وا�ستنها�س  اجلهود  ت�سافر  يفر�س  مبا  التحدي,  قدر 

الإ�سرتاتيجي اإىل واقع ملمو�س, حيث اأن هناك ا�ستحقاقات ومتطلبات ملالحقة  

باأننا  الزمن. وهناك يقني كبري لدى اجلميع  والتعليمي مع  ال�سباق احل�ساري 

قادرون على الوفاء با�ستحقاقات ذلك ال�سباق.
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لجان وفرق إعداد الخطة  
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اللجنة الرئيسة إلعداد الخطة اإلستراتيجية الثانية للجامعة

رئيسًاأ.د. محمد بن عثمان الركبان  

عضوًاد. مسلم بن محمد الدوسري  

عضوًاد. محمد بن ناصر السويد

عضوًاد. سعد بن ذعار القحطاني  

عضوًاد. زايد بن خالد الخمعلي    

عضوًا وأمينًاأ. فارس بن صالح الفارس

فريق دراسة التوجهات العالمية والتغيرات المستقبلية للتعليم العالي

رئيسًاد.زايد خالد الخمعلي

عضوًاأ.د.محمد بن حمود الطريقي

عضوًاد.محمد أحمد جزر

عضوًاد.عمر سيد عامر

عضوًا مستشارًا من خارج الجامعةأ.محمد محسن ال تميم

عضوًا ومنسقًاأ.جمال علي صميدة

فريق تشخيص واقع الجامعة

رئيسًاد.سعد بن ذعار القحطاني

نائبًا للرئيسد.عبداهلل بن عواد الحربي

عضوًا ومنسقًاد.عدنان محمد قطيط

عضوًا مستشارًا من خارج الجامعةأ.ماجد بن عبداهلل السعيد

عضوًا.د.المتولى إسماعيل البدير

عضوًاأ.حمادة عادل أحمد
 

فريق دراسة التوجهات الوطنية في التعليم العالي في المملكة

رئيسًاد.محمد بن ناصر السويد

عضوًا مستشارًا من خارج الجامعةد.أحمد بن عبداهلل الغامدي

عضوًا مستشارًا من خارج الجامعةد.طارق بن موسى العتيبي

عضوًاد.عبدالباقي عرفه محمد

عضوا ومنسقًاد.أسامة محمد خميس

لجان وفرق إعداد الخطة 

82



فريق عمل كتابة المسودة األولية لوثيقة الخطة اإلستراتيجية

رئيسًاد.محمد بن ناصر السويد

مقررًاد.عدنان محمد قطيط

عضوًاد.محمد أحمد جزر

عضوًاأ.ماجد بن عبداهلل السعيد

فريق صياغة مخرجات فرق العمل التخصصية الثالث

رئيسًاد.سعد بن ذعار القحطاني

مقررًا د.عدنان محمد قطيط

عضوًا د.المتولي إسماعيل البدير

عضوًاد.أسامة محمد خميس

عضوًاأ.جمال الصغير صميدة

فريق العالقات العامة واإلعالم

رئيسًاأ.ناصر بن إبراهيم اليوسف

أ.وليد بن حمد المجلي
عضوًا

أ.فيصل بن محمد العتيبي
عضوًا

أ.عبدالعزيز بن صالح الدهمشي
عضوًا

عضوا ومنسقًاأ.أنس بن صالح الضعيان

فريق صياغة مؤشرات األداء

رئيسًاأ.د. محمد بن عثمان الركبان  

عضوًا ومقررًاد.محمود ثروت عزمي

عضوًاد.عدنان محمد قطيط

فريق إعداد الملخص التنفيذي

رئيسًاد.محمد بن ناصر السويد

د.عدنان محمد قطيط
مقررًا

أ.حماده عادل أحمد
عضوًا
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0114278888 - 0504278888

ت�سميم واإخراج


