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تقــديــم

12

مــيدــقت

جامع ــة القصي ــم م ــن أوائ ــل الجامع ــات الس ــعودية الت ــي أع ــدت خط ــة اس ــتراتيجية عش ــرية لألع ــوام  2020-2010والت ــي أتم ــت إقفاله ــا مؤخ ـ ً
ـرا بنس ــبة
إنج ــاز بلغ ــت  % 73م ــع وضعه ــا إلط ــار استرش ــادي إلع ــداد خط ــط اس ــتراتيجية فرعي ــة لوحداته ــا التعليمي ــة واإلداري ــة ،وتأسيس ــها إلدارة متخصص ــة ف ــي

التخطي ــط االس ــتراتيجي ،وه ــي ثال ــث جامع ــة س ــعودية تحص ــل عل ــى اعتم ــاد أكاديم ــي مؤسس ــي .وتمتل ــك الجامع ــة مقوم ــات التطوي ــر المؤسس ــي
لمختل ــف األبع ــاد االس ــتراتيجية ،م ــع امتالكه ــا لس ــجل م ــن الش ــراكات االس ــتراتيجية م ــع القطاع ــات الحكومي ــة ومنظم ــات األعم ــال ،ومجموع ــة م ــن

مؤسس ــات التعلي ــم ومراك ــز األبح ــاث؛ عل ــى المس ــتويات المحلي ــة والوطني ــة والدولي ــة ،مم ــا يع ــد أح ــد أه ــم ذخائ ــر التمي ــز ف ــي المج ــاالت التعليمي ــة
والبحثي ــة والخدماتي ــة ،وف ــق منظ ــور تنم ــوي مس ــتدام.

الممارس ــة االس ــتراتيجية الس ــابقة أسس ــت خب ــرات تراكمي ــة ل ــدى الجامع ــة ورس ــخت ثقاف ــة التفكي ــر االس ــتراتيجي وتطبيقات ــه ،األم ــر ال ــذي س ــاعد كثي ـ ً
ـرا
ف ــي إع ــداد خطته ــا االس ــتراتيجية الثاني ــة ،وه ــي اس ــتراتيجية خمس ــية لألع ــوام  ،2025-2020ونظ ـ ً
ـرا لك ــون الجامع ــة «منظم ــة متعلم ــة» فق ــد اس ــتفادت
م ــن ال ــدروس المس ــتخلصة م ــن تجربته ــا االس ــتراتيجية األول ــى ،حي ــث انعك ــس ذل ــك عل ــى هيكل ــة االس ــتراتيجية الجدي ــدة ومنهجيته ــا ،فق ــد خلص ــت إل ــى
تطبي ــق فك ــرة نوعي ــة ف ــي بن ــاء االس ــتراتيجيات ،تتعل ــق بمس ــألة «ملكي ــة االس ــتراتيجية» ،تتمث ــل ه ــذه الفك ــرة ف ــي تجمي ــع المب ــادرات أو المش ــاريع ف ــي
ـميت «برام ــج اس ــتراتيجية» ُ ،
وأنيط ــت ملكي ــة كل برنام ــج بأح ــد وكالء الجامع ــة وف ــق المضم ــون أو الجان ــب الفن ــي للبرنام ــج ،مم ــا أع ــان
ح ــزم كبي ــرةُ ،س ـ ْ

عل ــى الوض ــوح الت ــام لملكي ــة االس ــتراتيجية والمس ــؤوليات المترتب ــة عل ــى ذل ــك ،مم ــا ُيرتج ــى مع ــه رف ــع نس ــبة التفاع ــل م ــع االس ــتراتيجية وزي ــادة نس ــبة
تنفيذه ــا.
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مــيدــقت

أع ــدت الخط ــة االس ــتراتيجية  2025-2020بمنهجي ــة دقيق ــة ،جه ــدت ألن تُ ش ــرك كاف ــة األط ــراف ذات الصل ــة داخ ــل الجامع ــة وخارجه ــا ،وات ــكأت عل ــى
األط ــر االس ــتراتيجية الوطني ــة الحاكم ــة وعل ــى رأس ــها رؤي ــة المملك ــة العربي ــة الس ــعودية  2030ونظ ــام الجامع ــات الس ــعودية .تتس ــم ه ــذه الخط ــة أيض ـ ًـا
باعتماده ــا عل ــى بيان ــات متنوع ــة ثري ــة ،وبكونه ــا ،م ــن ش ــأنها توجي ــه التفكي ــر االس ــتراتيجي وصناع ــة الق ــرار ،ورف ــع س ــقف الطموح ــات ل ــدى العاملي ــن

ف ــي الجامع ــة ،وتعزي ــز ثقاف ــة الج ــودة واألداء العال ــي واالبتكاري ــة ،وصب ــغ الجامع ــة بمقوم ــات «اليقظ ــة االس ــتراتيجية» وروح المب ــادرة والتكي ــف الس ــريع

الذكــي مــع المتغيــرات الديناميكيــة فــي البيئــة الخارجيــة للجامعــة ،بمــا يعينهــا علــى تحســين اســتغالل مواردهــا ونقــاط قوتهــا واهتبــال الفــرص المواتيــة
ومواجه ــة التحدي ــات الحالي ــة والمحتمل ــة بقال ــب مؤسس ــي اس ــتراتيجي وق ــد أق ــرت ه ــذه الخط ــة ف ــي الجلس ــة الرابع ــة لمجل ــس الجامع ــة للع ــام الجامع ــي

1442هـــ التــي عقــدت بتاريــخ 1442/5/5هـــ الموافــق 2020/02/21م واعتمدهــا معالــي وزيــر التعليــم.

ـدن خ ــادم الحرمي ــن
وجامع ــة القصي ــم ،ضم ــن مؤسس ــات التعلي ــم العال ــي ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،تحظ ــى بالرعاي ــة الدائم ــة الكريم ــة م ــن ل ـ ْ

الش ــريفين وس ــمو ول ــي العه ــد األمي ــن يحفظهم ــا الل ــه تعال ــى ،كم ــا تحظ ــى الجامع ــة بدع ــم كبي ــر م ــن قب ــل س ــمو أمي ــر منطق ــة القصي ــم وس ــمو نائب ــه،
ودع ــم متواص ــل م ــن معال ــي وزي ــر التعلي ــم لتمكي ــن الجامع ــة م ــن بل ــوغ غايته ــا والقي ــام بدوره ــا وتحقي ــق أهدافه ــا.
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3

عن الجامعة

ـت جامع ـ ُـة القصي ــم ف ــي الع ــام الدراس ــي 1424/1423هـــ (2004م) بق ــرار س ــام رق ــم /22042ب ،7/وانطلق ــت حينه ــا بس ــبع كلي ــات كان ــت
تأسس ـ ْ

تابع ــة لفرع ــي جامع ــة المل ــك س ــعود وجامع ــة اإلم ــام محم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــامية ف ــي منطق ــة القصي ــم ،وانتم ــاء ه ــذه الكلي ــات لتخصص ــات

العلــوم الشــرعية واإلنســانية والطبيعيــة ،ســاعد فــي تبنــي منظــور “الجامعــة الشــاملة” ،فأخــذت الجامعــة تؤســس الكليــة عقــب الكليــة فــي مياديــن
مختلف ــة ،فش ــملت التخصص ــات الصحي ــة والهندس ــية والتقني ــة واإلنس ــانية.
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اإلطار المنهجي
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1.4منهجية اإلعداد
ـت منهجي ـ ُـة التصحي ــح الذات ــي عب ــر تبن ــي فس ــلفة “المنظم ــة المتعلم ــة” ،وم ــن ذل ــك تقيي ــم أداء الجامع ــة وتنفيذه ــا للخط ــة االس ــتراتيجية الس ــابقة ،وتحلي ــل آراء
ُف ِّعل ـ ْ

أصح ــاب المصلح ــة الداخليي ــن والخارجيي ــن .ولبن ــاء هيكل ــة اس ــتراتيجية مالئم ــة لطبيع ــة الجامع ــة وأطره ــا التنظيمي ــة والتعليمي ــة والمالي ــة ،ق ــارن فري ــق االس ــتراتيجية بي ــن
مجموع ــة م ــن المنهجي ــات والممارس ــات ف ــي مؤسس ــات التعلي ــم العال ــيُ ،خلِ ـ َـص إل ــى أن أفض ــل هيكل ــة لالس ــتراتيجية تكم ــن ف ــي تقس ــيم الخط ــة االس ــتراتيجية إل ــى

ـؤوال مباش ـ ً
ـرا ع ــن تحقي ــق مبادرات ــه ومش ــاريعه االس ــتراتيجية ومؤش ــرات األداء الخاص ــة ب ــه.
برام ــج اس ــتراتيجية أربع ــة ،يق ــود كل برنام ــج أح ــد وكالء الجامع ــة ويك ــون مس ـ ً

وتأكي ـ ً
ـدا للش ــراكة وإيمان ـ ًـا بمنهجي ــة اإلش ــراك لكاف ــة األط ــراف ذات الصل ــةُ ،عرض ــت المس ــودة عل ــى القي ــادات والمس ــؤولين ومنس ــوبي الجامع ــة واألط ــراف الخارجي ــة

ف ــي مراح ــل متعاقب ــة وف ــق مس ــتويات اإلنض ــاج لالس ــتراتيجية ،باس ــتخدام أكث ــر م ــن أداة ،وجه ــد فري ــق االس ــتراتيجية ألن يعك ــس المرئي ــات والمالحظ ــات والمقترح ــات

ـوال إل ــى الصيغ ــة النهائي ــة لالس ــتراتيجية ،والتوصي ــة باعتماده ــا م ــن قب ــل مجل ــس الجامع ــة.
التطويري ــة ،وص ـ ً
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2.4السمات والركائز

العمق

الشمولية

البساطة

التوثيق

فـــي المنهجيـــة والتحــــليل

فـــي األبــــعــــــــــــاد والمــكــونــــــات

فـــ ــي الـــ ــعرض مـ ــع عــمــ ــق

احتــرافــيـــــة فــي التوثيـــــــق وجاذبيــة

االســـتراتيجي

تحقيـــق التكــــامل االستراتيجــــي

الـتـنـفـــيــ ــذ االستــراتـــيـجــــ ــي

االســــــتراتيجي

لضمـــان نجاعـــة التــــــــوجه

واألدوار والــمـهــــام لـضـــــمـــــــــان

المضمــــون لضــــمان تيســـير

فــي التـــقديم لضمــان تعميــق الفهــم

3.4خطوات اإلعداد
1.التخطيط للتخطيط
.أتشكيل فريق إعداد الخطة االستراتيجية عبر منهجية فايفر ( )Pfeifferالتي تراعي اإللمام بالتخطيط االستراتيجي مع التنوع في التخصصات.
.بمراجعة المنهجية السابقة للخطة االستراتيجية .2020-2010

.جإعداد منهجية تفصيلية في ضوء الدروس المستفادة من االستراتيجية السابقة.
.دتحليل وثائق متعددة ومتنوعة داخلية وخارجية.
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2.تشخيص الوضع الراهن والمقارنة المرجعية
.أتشخيص الوضع الراهن

1.إعداد قائمة بالبيانات المطلوب جمعها من داخل الجامعة وخارجها.

8.مقابلة سمو أمير المنطقة ورؤساء الجامعات المختارة.

2.إعـــداد األدوات التحليليـــة والنمـــاذج الخاصـــة بـــه والمالئمـــة للبيانـــات

9.مقابلة رئيس الجامعة والوكالء والقيادات وفرق العمل لديهم.

النوعيـــة والكميـــة.

3.عقد حلقات نقاش وورش عمل للجهات داخل وخارج الجامعة.
4.تحليل بيانات حلقات النقاش وورش العمل ومجموعات التركيز.
5.إعداد االستبانات التشخيصية والتحليلية.
6.توزيع االستبيانات وتحليلها.

عم ــق
 10.مراجع ــة الوثائ ــق ذات الصل ــة وتحليله ــا والوص ــول إل ــى نتائ ــج تُ ِّ
فه ــم الوض ــع الراه ــن.

 11.تحدي ــد المخاط ــر النابع ــة م ــن االس ــتراتيجية والمخاط ــر العام ــة وتحلي ــل
انعكاس ــاتها المحتمل ــة.

 12.إعداد التقرير النهائي لملخص تشخيص الوضع الراهن.

7.إعداد قائمة بالمقابالت الشخصية.
.بالمقارنة المرجعية

1.وضع المنهجية العلمية للمقارنة المرجعية.
2.تحديد الضوابط والمعايير الختيار الجامعات المرجعية وتحديدها وفقها.
3.جمع البيانات المرجعية ومراجعة الوثائق ذات الصلة وتحليلها والوصول إلى نتائج.
4.بلورة النتائج واستخالص الدروس المستفادة.
5.إعداد التقرير النهائي للمقارنة المرجعية.
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3.الصياغة المبدئية لإلطار االستراتيجي
.أتحلي ــل تفصيل ــي ألط ــر اس ــتراتيجية حاكم ــة ،وعل ــى رأس ــها رؤي ــة المملك ــة العربي ــة الس ــعودية  ، 2030ونظ ــام الجامع ــات الجدي ــد ،بجان ــب التوجه ــات الوطني ــة
الص ــادرة م ــن الجه ــات ذات العالق ــة ،م ــع مراع ــاة المزاي ــا التنافس ــية المس ــتدامة لمنطق ــة القصي ــم.

.بتحديد المتطلبات المنهجية لصياغة اإلطار االستراتيجي :الرؤية والرسالة والقيم واألهداف االستراتيجية.
.جمراجعة الوثائق ذات الصلة وتحليلها والوصول إلى نتائج.
.دإعداد تقرير بملخص الصياغات المبدئية.
4.الصياغة النهائية لإلطار االستراتيجي
.أالتعرف على وجهات نظر األطراف ذات الصلة حيال الصياغات المبدئية.
.بتطوير الصياغات المبدئية بحسب التغذية الراجعة.
.جإعداد الصياغات النهائية.

5.إعداد البرامج والمبادرات والمشاريع االستراتيجية
.أمراجعة األطر الهيكلية والتعليمية والخدماتية والمالية للجامعة ،في قالب تكاملي.
.باقتراح البرامج االستراتيجية المالئمة لألطر السابقة.

.جبلورة أولية للمبادرات والمشاريع االستراتيجية التي تندرج تحت كل برنامج استراتيجي.
.دبلورة أولية لمؤشرات األداء الرئيسة.

.هالصياغة النهائية للبرامج والمبادرات والمشاريع االستراتيجية والمؤشرات الرئيسة.
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ً
مشاركا ومشاركة
280 +

مقابلة استشرافية

فـــي ورش عمـــل متعـــددة لمســـؤولي الجامعـــة

مع سمو أمير المنطقة

وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس والموظفيـــن.

أهـــــم

اإلحصائيات
ً
مشاركا ومشاركة
2900 +

عدة مقابالت

ف ــي اس ــتبانة لمعرف ــة آراء منس ــوبي الجامع ــة ح ــول

مع معالي الرئيس ورؤساء عدد

االس ــتراتيجية ومقترحاته ــم للخط ــة الجدي ــدة.

من الجامعات وممثليهم.

ً
مشاركا ومشاركة
69 +

ف ــي اس ــتقصاء اس ــتراتيجي لقي ــادات الجامع ــة ح ــول

خطــة الجامعــة الســابقة  2020-2010ومقترحاتهــم

للخط ــة الجدي ــدة.
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مطول
اجتماعا
60 +
ً
ً

لقاء موسع

عقده الفريق الرئيس والفرق المساندة.

مـــع معالـــي رئيـــس الجامعـــة والـــوكالء
لعـــرض مســـودة الخطـــة الجديـــدة
وتطويرهـــا.

أهـــــم

اإلحصائيات
ً
مشاركا ومشاركة
87 +

تحليل وثائق

أنجزه ــا الفري ــق،
متع ــددة متنوع ــة داخلي ــة وخارجي ــة َ

فـــي اســـتقصاء اســـتراتيجي لقيـــادات

أف ــادت ف ــي صناع ــة تص ــور أوض ــح لتاري ــخ الجامع ــة

الجامعـــة حـــول مســـودة الخطـــة

ومقدراته ــا ومس ــتقبلها.

الجديـــدة وتلقـــي مرئياتهـــم تجاههـــا

ً
مشاركا ومشاركة
1500 +

فـــي اســـتقصاء رأي منســـوبي الجامعـــة وشـــركاء

الخـــارج حـــول مســـودة الخطـــة الجديـــدة لمعرفـــة
مرئياتهـــم تجاههـــا
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5

تشخيص الوضع الراهن

ُح ِّل ـ َ
ـل واق ـ ُـع الجامع ــة الداخل ــي والخارج ــي م ــع تحلي ــل كاف ــة العوام ــل الس ــياقية ذات الصل ــة والتأثي ــر ،وذل ــك عب ــر اإلف ــادة م ــن ع ــدة نم ــاذج للتحلي ــل

االس ــتراتيجي ،وف ــي مقدمته ــا التحلي ــل االس ــتراتيجي الرباع ــي  ، SWOTونم ــوذج  PESTELوغيره ــاُ .
ولخص ــت أب ــرز النتائ ــج وف ــق نم ــوذج التحلي ــل

االس ــتراتيجي الرباع ــي لبس ــاطته وش ــيوعه وس ــهولة فهم ــه .ويظه ــر التحلي ــل االس ــتراتيجي الع ــام ،جوان ــب م ــن تش ــخيص الوض ــع الراه ــن ،م ــع وض ــع
عــدة نتائــج تفصيليــة فــي أجــزاء تاليــة (البرامــج االســتراتيجية) ،بغيــة الربــط المنطقــي بيــن مكونــات االســتراتيجية ،وإيضــاح منهجيــة االســتنتاج لهــذه
المكون ــات.
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1.5التحليل البيئي
نقــــــاط
القــــوة

نقــــــــاط

الضعف

ً
برنامجا.
االعتماد البرامجي الوطني والدولي لما يقارب 30

تميـــز خريجـــي الجامعـــة فـــي بعـــض التخصصـــات علـــى مســـتوى
الجامعـــات الســـعودية.

التنــوع األفقــي والرأســي فــي البرامــج األكاديميــة وتحديــث بعضهــا
وفــق متطلبــات الســوق.

وجود اتفاقيات تعاون وشراكة في المجاالت التعليمية.

توفر مصادر تعلم متميزة في أكثر الكليات.

فعالية التعليم عن بعد.

ضعف ممارسات الجودة في بعض الكليات.

ضعف توثيق بعض المساهمات واإلنجازات والفعاليات.

ضعف المدخالت من الطلبة في بعض الكليات.

ضعف بنية المعلومات واإلحصاء الالزمة لدعم القرار.

ضعف الطاقم التعليمي والبحثي في بعض الكليات الفرعية.

قلة أوقاف الجامعة وعمليات االستثمار.

كثــرة التخصصــات والبرامــج وعــدم توافــق بعضهــا مــع االحتياجــات
الســوقية.

ضعف ميزانية البحث العلمي واالبتكار والريادة.
ضعف عمليات ربط الميزانية بالمنظور االستراتيجي.

ضعـــف التكامـــل بيـــن الوظيفـــة اإلعالميـــة والتســـويقية بقوالـــب
احترافيـــة.

ضعف انعكاسات مبادئ االستدامة على البنية التحتية والمقار.

ضعف تفعيل اتفاقيات التعاون والشراكات.

ضعـــف انعكاســـات مبـــادئ االســـتدامة فـــي البرامـــج والمقـــررات
التعليميـــة.

ضعف تراكمية بعض الفعاليات العلمية والمهنية.
ضع ــف رب ــط األبح ــاث التطبيقي ــة باالحتياج ــات التنموي ــة المحلي ــة
بقوالـــب مؤسســـية.
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الفــــرص

ثراء مضامين رؤية المملكة  2030وتنوع الفرص التي تتيحها.
ترؤس المملكة لمجموعة العشرين في نوفمبر .2020
س ــعي منطق ــة القصي ــم للحف ــاظ عل ــى فعاليته ــا التنموي ــة وتنمي ــة
قدراته ــا عل ــى اس ــتجالب المش ــاريع االس ــتثمارية.

امتـــاك الجامعـــة للمقـــار والبنيـــة التحتيـــة والمعامـــل المتنوعـــة
ً
جغرافيـــا.
والموزعـــة
تنام ــي الق ــدرة عل ــى اإلف ــادة م ــن تقني ــات التعلي ــم ع ــن بع ــد ف ــي
تحســـين المخرجـــات التعليميـــة والبحثيـــة.

التطـــور المســـتمر لمنظومـــة النقـــل الجـــوي والبـــري والدعـــم
اللوجســـتي فـــي منطقـــة القصيـــم.

التهديدات

تناقص الدعم المالي الحكومي.
تغي ــر ف ــي التش ــريعات والسياس ــات بم ــا يخل ــق تحدي ــات مالي ــة أو
هيكلي ــة جدي ــدة.
تأثير جائحة كوفيد ( 19كورونا) على بعض األطر االستراتيجية.
تسرب بعض الكفاءات العلمية والبحثية واإلدارية.

تخفي ــض القط ــاع الخ ــاص للعدي ــد م ــن الوظائ ــف العتب ــارات مالي ــة
وتقني ــة.
التقـــادم المتســـارع لبعـــض التقنيـــات والتجهيـــزات وتنامـــي
التحديـــات لتحديثهـــا.
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 1.1.5التوجهات االستراتيجية الكبرى
التفكي ــر االس ــتراتيجي الناج ــع يتطل ــب إع ــادة ق ــراءة مش ــهد التعلي ــم العال ــي الس ــعودي ف ــي ض ــوء التش ــريعات الجدي ــدة وبرام ــج التنمي ــة الوطني ــة ف ــي ض ــوء رؤي ــة ،2030
ف ــي س ــياق ينق ــب ف ــي الوض ــع الراه ــن لجامع ــة القصي ــم ويح ــدد الفج ــوة االس ــتراتيجية ،ف ــي محاول ــة الس ــتدماج الفه ــم المعم ــق لمكام ــن الق ــوة والف ــرص الس ــتغاللها،
ومواط ــن الضع ــف والتحدي ــات للتغل ــب عليه ــا وف ــق منظ ــور اس ــتراتيجي تنم ــوي مس ــتدام ،ف ــي قال ــب تراكم ــي ُيبن ــى عل ــى مكتس ــبات الخط ــة االس ــتراتيجية الس ــابقة

ويفي ــد م ــن دروس ــها المس ــتفادة .وبع ــد أن عرضن ــا ف ــي مح ــور التحلي ــل البيئ ــي ( )1.5ملخص ـ ًـا بنتائ ــج تش ــخيص الوض ــع الراه ــن للجامع ــة ،يمكنن ــا الخل ــوص إل ــى س ــبعة

توجه ــات اس ــتراتيجية كب ــرى.

7
4

توجهات
استراتيجية
كبــرى

تمتل ــك الجامع ــة بني ــة تحتي ــة متين ــة،
ومـــع هـــذا يتوجـــب العمـــل علـــى
تحس ــين اس ــتخدام األص ــول وتعظي ــم
االنتفـــاع.

1

2

3

تمتلـــك الجامعـــة مـــوارد علميـــة
وبشـــرية وماليـــة وتقنيـــة مميـــزة،
ومـــع هـــذا ينبغـــي تطويرهـــا وفـــق
إطـــار مؤسســـي محوكـــم.

ً
ً
أفقيـــا
تنوعـــا
تمتلـــك الجامعـــة
ورأس ـ ً
ـيا أكاديمي ـ ًـا ،وم ــع ه ــذا يتوج ــب
إعـــادة هيكلـــة تخصصاتهـــا فـــي
ضـــوء االحتياجـــات المجتمعيـــة ورفـــع
الجـــدارات الطالبيـــة.

ً
ً
جيــدا ،
بحثيــا
ســجال
تمتلــك الجامعــة
ً
ومــع هــذا ينبغــي توجيــه أكبــر لألبحــاث
األهــداف
لتحقيــق
التطبيقيــة
التنمويــة المحليــة المســتدامة.

5

6

7

تمتلـــك الجامعـــة لوائـــح وسياســـات
وأدلـــة ،ومـــع هـــذا ينبغـــي مواكبـــة
وتغيراتهـــا
الجديـــدة
األنظمـــة
ا لمتســـا ر عة .

تمتلـــك الجامعـــة شـــراكات جيـــدة،
بي ــد أنه ــا بحاج ــة إل ــى تعزي ــز الش ــراكات
وبالــذات علــى المســتوى الدولــي مــع
مؤسســـات مرموقـــة.

تمتلـــك الجامعـــة خبـــرات متراكمـــة
ف ــي الجان ــب اإلداري ،غي ــر أنه ــا بحاج ــة
إلـــى تطويـــر إدارة األداء وقياســـه
ورفـــع اإلنتاجيـــة.
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2.5تحليل أهم األطر الحاكمة
لصياغــة خطــة اســتراتيجية ناجعــة ومالئمــة وملهمــة لجامعــة القصيــم ،مــن شــأنها اإلســهام فــي إحــداث تطويــر جوهــري ملمــوس ،فإنــه يتحتــم إدراك األطــر االســتراتيجية
الحاكم ــة ف ــي الس ــياقين الع ــام (الوطن ــي) والخ ــاص (التعلي ــم العال ــي) ،وإدم ــاج المتطلب ــات الموضوعي ــة له ــذه األط ــر ف ــي التفكي ــر االس ــتراتيجي ،بوصفه ــا تش ــكل ركائ ــز
للخطــة االســتراتيجية للجامعــة .واإلطــاران الحاكمــان همــا:
1.رؤية المملكة .2030
2.نظام الجامعات الصادر بتاريخ 1441هـ 2020 -م.
َّ
ملخص بأهم النتائج :
وحددت أبرز االنعكاسات على االستراتيجية ،وفيما يلي
وقد خضع هذان اإلطاران الحاكمان لتحليل دقيقُ ،

معطيات وتوجهات استراتيجية
•تعزيز القيم اإلسالمية.

•تعزيز الهويــــة الوطنيــة.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تبنــي عــدد مــن القيــم فــي برامــج الجامعــة المختلفــة؛ التعليميــة والبحثيــة
والخدماتي ــة وف ــق أح ــدث األس ــاليب والتقني ــات ،وإكس ــاب الطال ــب ه ــذه
المنظوم ــة القيمي ــة والمهاري ــة ،والتحق ــق م ــن تطبيقه ــا م ــن خ ــال األدل ــة
المتعلق ــة بذل ــك عل ــى مس ــتوى منس ــوبي الجامع ــة والطلب ــة.

•تبن ــي قيم ــة االنتم ــاء بوصفه ــا إح ــدى قي ــم الجامع ــة ،الت ــي م ــن ش ــأنها أن
تعــزز الــوالء الوطنــي ،و إدراج مشــاريع متعلقــة بهــذا القيمــة ،بمــا يضمــن
التطبي ــق الفع ــال.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
•االرتقاء بالخدمات الصحية.

•تعزيز نمــــط حيـــاة صــحـي.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•الســعي إلــى التميــز فــي تخصصــات مســتهدفة والتركيــز علــى تخصصــات
تخــدم وظائــف المســتقبل وفــق أحــدث األســاليب والتقنيــات مــع وجــوب
مراع ــاة المزاي ــا التنافس ــية لمنطق ــة القصي ــم وللجامع ــة أيض ـ ًـا ،وبم ــا يلب ــي
االحتياجــات المجتمعيــة علــى المســتويات الوطنيــة والمحليــة.

•الس ــعي إل ــى اإلس ــهام ف ــي تحقي ــق ه ــذه األط ــر عب ــر منظوم ــة البح ــوث
والتطويـــر ( )R&Dوعلمائهـــا وخبرائهـــا وشـــراكاتها المتنوعـــة.

معطيات وتوجهات استراتيجية
•االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

•دعم الثقافة والترفيه.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•إدراج مب ــادرة لدراس ــة إق ــرار برام ــج تعليمي ــة ومهني ــة وبحثي ــة واستش ــارية
وتدريبي ــة ف ــي ه ــذه المج ــاالت .

•إدراج ركيـــزة “األمـــان والتطـــور فـــي مدننـــا” فـــي منظومـــة البحـــوث
والتطويـــر والبرامـــج التعليميـــة والمهنيـــة فـــي الجامعـــة.

•إدراج مشـــاريع مـــن شـــأنها تعزيـــز جـــودة الحيـــاة فـــي منطقـــة القصيـــم
وتحســـين مســـتويات هـــذه الجـــودة لكافـــة منســـوبي الجامعـــة.

•تبنـــي الجامعـــة لمبـــادرات ومشـــاريع متعلقـــة باألنشـــطة الترفيهيـــة
والطالبي ــة وبرام ــج مهني ــة تع ــزز م ــن المه ــارات الطالبي ــة ف ــي المج ــاالت
المختلفـــة ،وأخـــرى متعلقـــة باالحتيـــاج المجتمعـــي.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
•ضمـــــــان االستــدامة البيئيــة.

•حماية الموارد الحيوية للدولة.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•إدراج ركائـــز االســـتدامة فـــي منظومـــة البحـــوث والتطويـــر والبرامـــج
التعليميـــة والمهنيـــة فـــي الجامعـــة.
•مراعـــاة االســـتدامة فـــي المرافـــق والمشـــاريع وفـــي عمليـــات التشـــغيل
والصيانـــة والســـعي إلـــى تطبيـــق معاييـــر المبانـــي الخضـــراء.

•تبنـــي مبـــادرات ومشـــاريع وآليـــات لتقديـــم الجامعـــة ألبحـــاث تطبيقيـــة
وبرام ــج تعليمي ــة عالي ــة الج ــودة ف ــي مج ــاالت األم ــن التنم ــوي والغذائ ــي
واســـتدامة المـــوارد الطبيعيـــة والماليـــة وفـــق منظـــور يراعـــي المزايـــا
التنافســـية المســـتدامة لمنطقـــة القصيـــم.

معطيات وتوجهات استراتيجية
•تحقيق توزان الميزانية العامة.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•إقــرار عــدة مبــادرات مــن شــأنها تعزيــز االســتثمارات واألوقــاف واإليــرادات
الذاتيــة للجامعــة وفــق أفضــل الممارســات.
•تعزيــز الحوكمــة ومأسســة العمــل ورفــع كفاءتــه وتســهيل تنســيق الجهــود
بي ــن جمي ــع األط ــراف داخ ــل الجامع ــة؛ بم ــا ّ
يمك ــن الجامع ــة م ــن المتابع ــة
الفعال ــة.

•تبنـــي مبـــادرات وآليـــات لتقديـــم الجامعـــة ألبحـــاث تطبيقيـــة وبرامـــج
تعليميـــة عاليـــة الجـــودة فـــي مجـــال رفـــع كفـــاءة اإلنفـــاق وبرامـــج الترشـــيد.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
•تحسين أداء الجهاز الحكومي.

•تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع
احتياجات سوق العمل.

•خلق بيئة مالئمة لتمكين السعوديين

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تبن ــي الجامع ــة لمش ــاريع تتعل ــق بإع ــادة هيكل ــة الجامع ــة تعليمي ـ ًـا وإداري ـ ًـا
ومالي ـ ًـا وحوكمته ــا وتحس ــين أدائه ــا ومخرجاته ــا ورف ــع كفاءته ــا وفعاليته ــا،
م ــع اس ــتكمال أتمت ــة جمي ــع العملي ــات االداري ــة واألكاديمي ــة.

•مراعـــاة الجامعـــة لألطـــر الوطنيـــة فـــي تصنيـــف التخصصـــات وإعـــادة
الهيكل ــة بم ــا يضم ــن التكام ــل والتوأم ــة بي ــن س ــوق العم ــل ومتطلب ــات
المرحلـــة.

•تبنـــي مشـــاريع اســـتراتيجية تســـتهدف تحســـين الجـــودة المؤسســـية
والبرامجيــة فــي الجامعــة ،وتحســين اســتقطاب الكفــاءات المؤهلــة علميـ ًـا
وبحثيـ ًـا واســتبقائها ،ـ بمــا ينعكــس إيجابـ ًـا علــى تحســين التصنيــف الدولــي
للجامعـــة فـــي التصنيفـــات المســـتهدفة ،وفـــق قالـــب يحقـــق التفـــرد
للجامع ــة م ــن جه ــة ،والتكام ــل م ــع بقي ــة الجامع ــات الس ــعودية م ــن جه ــة
ثاني ــة.

•مراع ــاة الجامع ــة لألط ــر الوطني ــة ف ــي االبتع ــاث وإع ــداد مب ــادرة لتحقي ــق
ذلـــك ،مـــع آليـــات تضمـــن التنفيـــذ الفعـــال ،فـــي ســـياق تكاملـــي مـــع
منظومـــة البحـــوث واالبتـــكار فـــي الجامعـــة ،مـــع مراعـــاة االحتياجـــات
المجتمعيـــة والمتطلبـــات االقتصاديـــة.
•تبنــي مبــادرات وآليــات لتقديــم الجامعــة ألبحــاث تطبيقيــة وبرامــج تطويــر
وتدريــب عاليــة الجــودة فــي مجــاالت مســتهدفة ،ورفــع مســتويات العمــل
التطوعــي لمنســوبي الجامعــة.

معطيات وتوجهات استراتيجية
•تمكين تحقيق األثر األكبر من خالل القطاع غير الربحي.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تبنـــي مبـــادرات وآليـــات لتقديـــم الجامعـــة ألبحـــاث تطبيقيـــة وبرامـــج
تعليميــة عاليــة الجــودة فــي مجــال القطــاع غيــر الربحــي ،ورفــع مســتويات

العمـــل التطوعـــي لمنســـوبي الجامعـــة؛ وفـــق منظـــور يراعـــي المزايـــا
التنافســـية المســـتدامة لمنطقـــة القصيـــم.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
•تنمية مساهمة القطاع الخاص باالقتصاد.

•إطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة.

•تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة.

•تمكين الشركات من المساهمة االجتماعية.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•مراعـــاة الجامعـــة لألطـــر الوطنيـــة فـــي العمـــل الحـــر واالبتـــكار الوطنـــي
والريـــادة الشـــبابية وقطـــاع التجـــارة وتبنـــي مبـــادرة لتحقيـــق ذلـــك ،مـــع
آليـــات تضمـــن التنفيـــذ الفعـــال ،فـــي ســـياق تكاملـــي مـــع منظومـــة
االبت ــكار والري ــادة ف ــي الجامع ــة ،م ــع مراع ــاة المزاي ــا التنافس ــية لمنطق ــة
ً
أيضـــا.
القصيـــم وللجامعـــة

•مراعـــاة الجامعـــة لألطـــر الوطنيـــة فـــي قطـــاع التجزئـــة وتبنـــي مبـــادرة
لتحقي ــق ذل ــك ،م ــع آلي ــات تضم ــن التنفي ــذ الفع ــال ،ف ــي س ــياق تكامل ــي
مـــع منظومـــة االبتـــكار والريـــادة فـــي الجامعـــة ،مـــع مراعـــاة المزايـــا
ً
أيضـــا.
التنافســـية لمنطقـــة القصيـــم وللجامعـــة

•عقـــد الشـــراكات االســـتراتيجية مـــع القطـــاع الخـــاص بمـــا يلبـــي احتيـــاج
الجامع ــة ويس ــهم ف ــي تنمي ــة وتطوي ــر القط ــاع الخ ــاص وتعزي ــز الم ــوارد
الذاتيـــة للجامعـــة.

•إدراج أولويـــات للبحـــث التطبيقـــي وبرامـــج االستشـــارات والتدريـــب فـــي
الجامع ــة ف ــي مج ــاالت مس ــتهدفة ف ــي مج ــال االقتص ــاد الرقم ــي وال ــذكاء
االصطناعـــي والبيانـــات الكبيـــرة وانعكاســـها علـــى الهيكلـــة التعليميـــة
واســـتحداث تخصصـــات المســـتقبل.

•تبنـــي مبـــادرات وآليـــات لتقديـــم الجامعـــة ألبحـــاث تطبيقيـــة وبرامـــج
تعليميــة عاليــة الجــودة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة وفــق منظــور يراعــي
المزايـــا التنافســـية المســـتدامة لمنطقـــة القصيـــم.

•تبنــي مبــادرات ومشــاريع بحثيــة تطبيقيــة وبرامــج تطويريــة وتدريبيــة مــن
ش ــأنها تعزي ــز إس ــهام منظوم ــة القط ــاع الخ ــاص ف ــي برام ــج المس ــؤولية
االجتماعي ــة.

•تبنـــي مبـــادرات وآليـــات لتقديـــم الجامعـــة ألبحـــاث تطبيقيـــة وبرامـــج
تعليمي ــة عالي ــة الج ــودة ف ــي مج ــال التعدي ــن وف ــق منظ ــور يراع ــي المزاي ــا
التنافســـية المســـتدامة لمنطقـــة القصيـــم.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
•تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات
العامة كمحرك للنمو.

•تعميق اندماج االقتصاد السعودي في
المنظومة اإلقليمية والعالمية.

•تنمية الصادرات غير النفطية.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تبنـــي منظومـــة البحـــوث والتطويـــر  R&Dفـــي الجامعـــة لفلســـفة
المحاقلــة أو التخاصــص  Multidisciplinaryضمــن ســياق بحثــي تراكمــي
يس ــهم ف ــي الدراس ــة والتطوي ــر آللي ــات عم ــل الصن ــدوق ودع ــم مبادرات ــه
االســـتثمارية.
•تعزيـــز التوجـــه االســـتراتيجي الوطنـــي نحـــو االندمـــاج فـــي المنظومـــة
االقتصادي ــة العالمي ــة وبخاص ــة بع ــد ت ــرؤس المملك ــة لقم ــة العش ــرين ف ــي
نوفمبــر  ،2020وتلمــس الفــرص الســانحة فــي مجــال األبحــاث التطبيقيــة
والبرامـــج التعليميـــة ووظائـــف المســـتقبل ،والســـعي لتطويـــر شـــراكات
اس ــتراتيجية فعال ــة للجامع ــة ف ــي مج ــاالت محوري ــة ذات صل ــة.

•مراعـــاة الجامعـــة لألطـــر الوطنيـــة فـــي العمـــل الحـــر واالبتـــكار الوطنـــي
والريــادة الشــبابية وقطــاع التجــارة والتجزئــة وتبنــي مبــادرة لتحقيــق ذلــك،
م ــع آلي ــات تضم ــن التنفي ــذ الفع ــال ،ف ــي س ــياق تكامل ــي م ــع منظوم ــة
االبت ــكار والري ــادة ف ــي الجامع ــة ،م ــع مراع ــاة المزاي ــا التنافس ــية لمنطق ــة
القصي ــم وللجامع ــة أيض ـ ًـا.

معطيات وتوجهات استراتيجية
•ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تبنـــي مبـــادرات وآليـــات لتقديـــم الجامعـــة ألبحـــاث تطبيقيـــة وبرامـــج
تعليميـــة عاليـــة الجـــودة فـــي مجـــاالت المـــدن االقتصاديـــة والخدمـــات
اللوجس ــتية وف ــق منظ ــور يراع ــي المزاي ــا التنافس ــية المس ــتدامة لمنطق ــة

القصيـــم بمـــا فـــي ذلـــك موقعهـــا االســـتراتيجي الرابـــط بيـــن المنطقـــة
الغربيـــة والشـــرقية والشـــمالية وانعكاســـها علـــى الهيكلـــة التعليميـــة
واســـتحداث تخصصـــات المســـتقبل.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
•إتاحة فرص العمل للجميع.

•خلق فرص العمل من خالل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•إدراج مشـــروع يعنـــى بتحديـــد وظائـــف المســـتقبل مـــع وجـــوب مراعـــاة
ً
أيضـــا ،وبمـــا يلبـــي
المزايـــا التنافســـية لمنطقـــة القصيـــم وللجامعـــة
االحتياجـــات المجتمعيـــة علـــى المســـتويات الوطنيـــة والمحليـــة ،مـــع مـــا
يتطلبــه ذلــك مــن إعــادة النظــر فــي البرامــج والتخصصــات وفــق محــددات
علمي ــة وس ــوقية ،وإق ــرار آلي ــات مرن ــة للتنق ــل بي ــن التخصص ــات بم ــا يزي ــد
مـــن التوجـــه نحـــو تلبيـــة احتياجـــات الســـوق.
•إق ــرار مش ــاريع م ــن ش ــأنها زي ــادة تمكي ــن الم ــرأة ف ــي الجامع ــة ،م ــن جه ــة
العم ــل اإلداري القي ــادي ،والعلم ــي والبحث ــي.

•تطويـــر مهـــارات االبتـــكار وريـــادة األعمـــال وتأســـيس حاضنـــات األعمـــال
والـــوادي التقنـــي.
•مراعـــاة الجامعـــة لألطـــر الوطنيـــة فـــي العمـــل الحـــر واالبتـــكار الوطنـــي
والريــادة الشــبابية وقطــاع التجــارة والتجزئــة وتبنــي مبــادرة لتحقيــق ذلــك،
م ــع آلي ــات تضم ــن التنفي ــذ الفع ــال ،ف ــي س ــياق تكامل ــي م ــع منظوم ــة
االبت ــكار والري ــادة ف ــي الجامع ــة ،م ــع مراع ــاة المزاي ــا التنافس ــية لمنطق ــة
القصي ــم وللجامع ــة.
•التوسع في برامج الدبلومات والتمهين وتنمية الموارد البشرية.

معطيات وتوجهات استراتيجية
•جذب المواهب الوافدة المناسبة لالقتصاد.

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تبنـــي الجامعـــة لمشـــاريع تتعلـــق باســـتقطاب واســـتبقاء المتميزيـــن مـــن
أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وتحفي ــز االبت ــكارات البحثي ــة بم ــا ينعك ــس إيجاب ـ ًـا
علـــى تحس ــين التصني ــف الدولـــي للجامعـــة ،وف ــق قال ــب يحق ــق التف ــرد
للجامع ــة م ــن جه ــة ،والتكام ــل م ــع بقي ــة الجامع ــات الس ــعودية م ــن جه ــة
ثاني ــة.

•تبنـــي الجامعـــة لمشـــاريع تتعلـــق باســـتقطاب الطـــاب المتميزيـــن فـــي
تخصصـــات مســـتهدفة؛ بمـــا يعـــزز التميـــز واالبتـــكار والريـــادة.

37

نهارلا عضولا صيخشت

معطيات وتوجهات استراتيجية
وإداري ــا ،تس ــهم ف ــي تنفي ــذ السياس ــة التعليمي ــة للدول ــة وف ــق أح ــكام النظ ــام،
مالي ــا
•الجامع ــة مؤسس ــة أكاديمي ــة عام ــة ذات ش ــخصية اعتباري ــة مس ــتقلة
ًّ
ًّ
وال ته ــدف إل ــى الرب ــح.

(الفص ــل األول)3 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•إقــرار عــدة مبــادرات مــن شــأنها تعزيــز االســتثمارات واألوقــاف واإليــرادات
الذاتيــة للجامعــة وفــق أفضــل الممارســات.

•تبنـــي مبـــادرات وآليـــات لتقديـــم الجامعـــة ألبحـــاث تطبيقيـــة وبرامـــج

تعليميـــة عاليـــة الجـــودة فـــي مجـــال رفـــع كفـــاءة اإلنفـــاق وبرامـــج الترشـــيد.

•تعزيــز الحوكمــة ومأسســة العمــل ورفــع كفاءتــه وتســهيل تنســيق الجهــود
بي ــن جمي ــع األط ــراف داخ ــل الجامع ــة؛ بم ــا ّ
يمك ــن الجامع ــة م ــن المتابع ــة

الفعال ــة.

معطيات وتوجهات استراتيجية
•يتولى مجلس أمناء الجامعة (ترشيح رئيس الجامعة ،الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة).

(الفصل الثالث)6-5/13 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•مراعـــاة الهيكلـــة التنظيميـــة واإلداريـــة الختصاصـــات مجلـــس األمنـــاء
ومهام ــه وكون ــه المجل ــس األعل ــى للجامع ــة ،وتأمي ــن مقوم ــات تكامل ــه

الت ــام م ــع مجل ــس الجامع ــة وبقي ــة مجال ــس الجامع ــة ووحداته ــا ،بم ــا ف ــي

ذل ــك ضم ــان االس ــتفادة القص ــوى م ــن ه ــذه المجال ــس وتعزي ــز االرتب ــاط
م ــع القط ــاع الخ ــاص بم ــا يع ــود بالنف ــع عل ــى الطرفي ــن ،أداء وم ــوارد.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
يتولى مجلس أمناء الجامعة المهمات اآلتية:
•حوكمة الجامعة ،والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.

(الفصل الثالث 3/13 ،و  2/13و  5/13و 6/13و من  2حتى .)39

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•مراع ــاة الهيكل ــة التنظيمي ــة والتعليمي ــة والمالي ــة للجامع ــة لمس ــتهدفات
رؤيـــة ( )2030وبرامجهـــا ومبادراتهـــا.

•اســتخدام منظومــة متكاملــة مــن المعاييــر ومؤشــرات األداء للتحقــق مــن
انجــاز األهــداف االســتراتيجية للجامعــة.

•تحقي ــق مقوم ــات الحوكم ــة الالزم ــة عل ــى المس ــتوى التعليم ــي واالداري
والمال ــي ،وتعزي ــز ممارس ــاتها ف ــي مختل ــف اإلدارات والمعام ــات.

معطيات وتوجهات استراتيجية
•الموافقة على االستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خالل اإلعارة أو التكليف أو التعاقد.

(الفصل الرابع 7/17 ،والفصل الخامس.)4/21 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•مراعاة تبني سياسات وأطر تنظيمية مرنة من شأنها االستخدام األمثل للموارد البشرية ،واألكاديمية ،واإلدارية ،في مؤسسات التعليم الجامعي.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
•اقت ــراح القواع ــد المنظم ــة لالس ــتثمار واإلي ــرادات الذاتي ــة وإدارة األوق ــاف

تتكون إيرادات الجامعة من اآلتي:

وفق ــا
ف ــي الجامع ــة
ً

•اإلعانة التي تخصصها الدولة لها.
•المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات.
•التبرعات ،والهبات ،والمنح ،والوصايا ،واألوقاف.

األمناء( .الفصل الثالث عشر.)49 ،

•الموافق ــة عل ــى تأس ــيس الش ــركات أو المش ــاركة ف ــي تأسيس ــها أو دخ ــول
الجامع ــة فيه ــا ش ـ ً
ـاهما.
ـريكا أو مس ـ ً

•تخصيــص جــزء مــن أراضــي الجامعــة ألوقــاف الجامعــة بعــد التنســيق مــع
الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة وفــق

األنظمــة( .الفصــل الرابــع.)17/29،

ً
أوقافـــا يكـــون لهـــا الشـــخصية المعنويـــة
•يجـــوز للجامعـــة أن تنشـــئ لهـــا

المس ــتقلة ،وتك ــون إدارته ــا وف ــق القواع ــد المنظم ــة الت ــي يقره ــا مجل ــس

•ريع أمالكها ،واستثماراتها ،وأوقافها.
•الموارد المالية األخرى التي يقرها مجلس

للوائ ــح( .الفص ــل الراب ــع.)17/26 ،

(الفص ــل الثال ــث.)12/13 ،

ش ــؤون الجامع ــات.

(الفص ــل الثال ــث عش ــر.)48 ،

ــا ماليـ ًــا لتنميـــة إيراداتهـــا الذاتيـــة ،مـــن ع ــدة
•للجامعـــة أن تتقاضـــى مقابـ ً
مصـــادر( .الفصـــل الثالـــث عشـــر.)50 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تبنـــي مبـــادرات ومشـــاريع وآليـــات مـــن شـــأنها تعزيـــز قـــدرات الجامعـــة
وإمكانياتهـــا وشـــراكاتها فـــي مجـــال التمويـــل الذاتـــي ،وتحقيـــق إيـــرادات

عاليـــة مـــن جميـــع المصـــادر المتاحـــة.

•تبنـــي مبـــادرات ومشـــاريع وآليـــات مـــن شـــأنها تعزيـــز أوقـــاف الجامعـــة
واس ــتثماراتها لتنمي ــة الم ــوارد الذاتي ــة للجامع ــة ووض ــع األط ــر المؤسس ــية

واالســـتراتيجية الالزمـــة.

•إيجاد دراسات عالية الجودة في مجال استخدامات األراضي.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
•وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات ،بما في ذلك الخدمات المرتبطة

والمساندة( .الفصل الرابع.)15/17 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•دراس ــة المقاب ــل المال ــي المالئ ــم ف ــي ض ــوء نتائ ــج المقارن ــة المرجعي ــة بم ــا
يع ــزز إيج ــاد ف ــرص تموي ــل إضافي ــة لتعزي ــز االس ــتقالل المال ــي للجامع ــة.

معطيات وتوجهات استراتيجية
•الموافق ــة عل ــى اتفاقي ــات التع ــاون العلم ــي والفن ــي ومذك ــرات التفاه ــم
بي ــن الجامع ــة والمؤسس ــات المحلي ــة

واألجنبي ــة( .الفص ــل الراب ــع.)17/20 ،

•اقتـــراح اتفاقيـــات التعـــاون العلمـــي والفنـــي ومذكـــرات التفاهـــم بيـــن
الجامعـــة والمؤسســـات.

(الفصـــل الرابـــع.)7/21 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تعزيز الشراكات التعليمية والبحثية للجامعة على الصعيدين المحلي والدولي.

معطيات وتوجهات استراتيجية
•إقـــرار تشـــكيل المجلـــس االستشـــاري ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي
الجامعـــة( .الفصـــل الرابـــع.)17/23 ،

•إقرار تشكيل المجلس االستشاري للطلبة.

(الفصل الرابع.)17/24 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•مراعــاة الهيكلــة التنظيميــة لتوســيع المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار مــن خــال إنشــاء المجالــس االستشــارية ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة ،والمجالــس
االستشــارية الطالبيــة.
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معطيات وتوجهات استراتيجية
•تلت ــزم الجامع ــة بالحص ــول عل ــى االعتم ــاد المؤسس ــي والبرامج ــي م ــن هيئ ــة تقوي ــم التعلي ــم والتدري ــب أو م ــن إح ــدى الهيئ ــات الدولي ــة الت ــي تعتمده ــا
الهيئ ــة.

(الفص ــل الح ــادي عش ــر)41 - 40 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تأمي ــن مقوم ــات التحقي ــق المس ــتمر لمتطلب ــات االعتم ــاد المؤسس ــي والبرامج ــي الوطن ــي لجمي ــع البرام ــج والوح ــدات األكاديمي ــة م ــع تحقي ــق متطلب ــات
االعتم ــاد الدول ــي ف ــي تخصص ــات مس ــتهدفة.

معطيات وتوجهات استراتيجية
ـاء عل ــى اقت ــراح مجل ــس األمن ــاء وتأيي ــد مجل ــس ش ــؤون الجامع ــات؛ الموافق ــة عل ــى إنش ــاء ف ــروع للجامع ــات خ ــارج
•يج ــوز بق ــرار م ــن مجل ــس ال ــوزراء؛ بن ـ ً
المملك ــة.

(الفص ــل الراب ــع عش ــر)51 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•تعزيــز الشــراكات التعليميــة والبحثيــة للنظــر فــي مــدى الجــدوى االقتصاديــة
ً
ـتراتيجيا.
لتفعيــل هــذا األمــر فــي الســياق المناســب قانونيـ ًـا واسـ

معطيات وتوجهات استراتيجية
وفقا لنظام العمل.
•يكون ارتباط جميع موظفي الجامعة بالجامعة؛
ً

(الفصل الرابع عشر)51 ،

أبرز االنعكاسات على استراتيجية الجامعة
•مراعاة الهيكلة التنظيمية واإلدارية والتعليمية والمالية لتبني هذا األمر ،وتهيئة الظروف والممارسات لحسن تطبيقه في الوقت المالئم.
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  1.2.5المعطيات االستراتيجية الكبرى
عبــر العمليــة التحليلــة لمضاميــن رؤيــة المملكــة  2030ونظــام الجامعــات الصــادر بتاريــخ  1441هـــ المســتعرض أبــرز مــا وصلــت إليــه فــي الفصــل الســابق ،رصــدت أهــم

االنعكاســات االســتراتيجية المؤثــرة علــى صياغــة اســتراتيجية الجامعــة  2025-2020الحاليــة وأمكــن اســتخالص ســبعة معطيــات اســتراتيجية كبــرى.

7
4

معطيات
استراتيجية
كبــرى

تقديـــم خدمـــات مجتمعيـــة راقيـــة
وف ــق منظوم ــة التنمي ــة المس ــتدامة

1

2

3

ترسيخ القيم الدينية والوطنية

التميـــز فـــي البرامـــج التعليميـــة
ّ
والمهنيـــة فـــي مجـــاالت مســـتهدفة

تفعيـــل منظومـــة للبحـــث واالبتـــكار
ودعـــم ريـــادة األعمـــال

5

6

7

تعزيـــز مكانـــة الجامعـــة وتحســـين
الجـــودة المؤسســـية والحوكمـــة
ومأسســـة العمـــل

توســـيع مصـــادر التمويـــل الذاتـــي
وتنويـــع اإليـــرادات

عق ــد الش ــراكات االس ــتراتيجية وطني ـ ًـا
وعالمي ـ ًـا
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3.5القضايا االستراتيجية
أسهم الخلوص إلى التوجهات والمعطيات االستراتيجية الكبرى إلى استنتاج أهم القضايا االستراتيجية الرئيسية التي توجه استراتيجية الجامعة . 2025-2020

التعليم والجدارات الطالبية

البحث واالستدامة

المأسسة والحوكمة

التعاون والشراكة

األصول والموارد الذاتية

4.5حزمة البرامج االستراتيجية
خلص ــت الخط ــة االس ــتراتيجية إل ــى بل ــورة القضاي ــا االس ــتراتيجية الخم ــس إل ــى أربع ــة برام ــج اس ــتراتيجية م ــن خ ــال اس ــتدماج القضي ــة االس ــتراتيجية الخامس ــة “التع ــاون
والش ــراكة” ف ــي بقي ــة البرام ــج وف ــق المضم ــون أو الجان ــب الفن ــي للبرنام ــج.

01

البرنامج األول
التعليم والجدارات الطالبية

02

البرنامج الثاني
البحوث واالبتكار واالستدامة

03

البرنامج الثالث
المؤسسية والحوكمة واألتمتة

ولصياغة باقة من المبادرات والمشاريع االستراتيجية ،قام فريق االستراتيجية بتحليل بيئي استراتيجي مستقل لكل برنامج.

04

البرنامج الرابع
التمويل والوقف واألصول
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  1.4.5التحليل البيئي االستراتيجي لبرنامج التعليم والجدارات الطالبية

نقــــــاط
القــــوة

نقــــــــاط

الضعف

ً
برنامجا.
االعتماد البرامجي الوطني والدولي لما يقارب 30

تميـــز خريجـــي الجامعـــة فـــي بعـــض التخصصـــات علـــى مســـتوى
الجامعـــات الســـعودية.

التنــوع األفقــي والرأســي فــي البرامــج األكاديميــة وتحديــث بعضهــا
وفــق متطلبــات الســوق.

وجود اتفاقيات تعاون وشراكة في المجاالت التعليمية.

توفر مصادر تعلم متميزة في أكثر الكليات.

فعالية التعليم عن بعد.

ضع ــف بيئ ــة التعلي ــم واألداء األكاديم ــي ف ــي بع ــض الكلي ــات خ ــارج
المق ــر الرئي ــس.

ضعف آلية التواصل مع الخريجين.

ضعـــف اإلرشـــاد األكاديمـــي والنفســـي واالجتماعـــي والمهنـــي
المقـــدم للطلبـــة.
ً
أكاديميا.
ضعف عمليات تأهيل المتعثرين
ضعف جودة برامج التدريب التعاوني في بعض الكليات.

عدم كفاية دبلومات متوافقة مع متطلبات سوق العمل.
ضعـــف تفعيـــل اتفاقيـــات التعـــاون والشـــراكات فـــي المجـــاالت
التعليميـــة.
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الفــــرص

المكانـــة الدينيـــة والحضاريـــة واالقتصاديـــة للمملكـــة بمـــا يعـــزز
الجاذبيـــة للطلبـــة الدولييـــن المميزيـــن فـــي برامـــج مســـتهدفة.
زي ــادة صالحي ــات الجامع ــات ف ــي اس ــتقطاب الكف ــاءات التعليمي ــة
الممي ــزة.

توفر الكفاءات التعليمية التي يمكن استقطابها.
توفر فرص التدريب التعاوني مع مؤسسات دولية مميزة.
تفعيل الشراكات مع خريجي الجامعة المتميزين المؤثرين.

ً
ً
ودوليا.
وطنيا
إمكانية عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية

التهديدات

لتوســـع فـــي الجامعـــات والكليـــات الخاصـــة واجتذابهـــا للطلبـــة
المميزيـــن.
تسرب الكفاءات التعليمية المميزة.
ضعف جودة المدخالت من التعليم العام.

ارتفاع جاذبية البرامج التعليمية المقدمة من قبل
الجامعات والكليات اإللكترونية.
خصخصة الجامعات وما تحمله من تحديات تعليمية.
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 2.4.5التحليل البيئي االستراتيجي لبرنامج البحوث واالبتكار واالستدامة

نقــــــاط
القــــوة

نقــــــــاط

الضعف

تحديد أولويات بحثية ضمن الهوية البحثية للجامعة.

توفر كفاءات وخبرات بحثية متميزة في مجاالت متنوعة.

دعم األبحاث التطبيقية في مجاالت مستهدفة.

وجود اتفاقيات تعاون وشراكة في المجاالت البحثية والتنموية.

تحفيز النشر العلمي في الجامعة.

استحداث بعض التخصصات المتوافقة مع رؤية .2030

ضع ــف تفعي ــل الهوي ــة البحثي ــة ضم ــن أولوي ــات واضح ــة وجه ــود
تراكمي ــة.

ضعف إدماج االستدامة في المقررات واألبحاث التطبيقية.

ضعف الدعم المالي المخصص للبحث العلمي.
ضعف تسويق منتجات البحث العلمي واالبتكارات.

ضعـــف تفعيـــل اتفاقيـــات التعـــاون والشـــراكات فـــي المجـــاالت
البحثيـــة.
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الفــــرص

زيـــادة صالحيـــات الجامعـــات فـــي اســـتقطاب الكفـــاءات البحثيـــة
المميـــزة.

تنــوع الفعاليــات التنمويــة فــي منطقــة القصيــم واكتمــال أو قــرب
اكتمــال بعــض المشــاريع الكبــرى (المطــار وســكة الحديــد ونحوهــا).

تفعيـــل المناطـــق فـــي المملكـــة لمزاياهـــا التنافســـية واحتيـــاج
منطقـــة القصيـــم للعديـــد مـــن الخدمـــات البحثيـــة واالستشـــارية.

ارتفاع الطلب على برامج الدراسات العليا.

ً
ً
ودوليا.
وطنيا
إمكانية عقد شراكات مع مؤسسات بحثية
توفر الكفاءات البحثية التي يمكن استقطابها.

التهديدات

خصخصة الجامعات وما تحمله من تحديات مالية وتسويقية.
تسرب الكفاءات البحثية المميزة.

إمكانية تأسيس أوقاف وكراسي بحثية.
إمكانيـــة التوســـع الكمـــي والنوعـــي فـــي المجـــات المحكمـــة
والشـــراكة مـــع مؤسســـات مرموقـــة.

ضعف جاذبية منطقة القصيم لبعض الكفاءات المميزة.
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 3.4.5التحليل البيئي االستراتيجي لبرنامج المؤسسية والحوكمة واألتمتة

نقــــــاط
القــــوة

توفر سياسات وأنظمة وقواعد تنظيمية وإجراءات وإتاحتها
للمستفيدين.

شيوع ممارسات التطوير والجودة وتوكيدها وفعالية إدارتها.
ً
ً
ودوليا.
وطنيا
صورة ذهنية إيجابية متنامية للجامعة

نقــــــــاط

الضعف

تنوع البرامج التدريبية لمنسوبي الجامعة.
أتمتة العمليات اإلدارية والمالية بما يعزز الحوكمة والمحاسبية.
أتمتة عمليات القبول والتسجيل واإلرشاد األكاديمي.
تميز البنية التحتية التقنية.

التنوع الجغرافي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

نجاح التحول إلى برامج التشغيل الذاتي لعدد من إدارات الجامعة.

انخفـاض مسـتوى الجامعـة فـي التصنيفـات الدوليـة المرموقـة وفـق

ضعف تفعيل التوصيف الوظيفي.

المنشـود.

ضعف عمليات تقييم وتوزيع الموظفين على الوحدات المختلفة.

عدم مواكبة الهيكلة التنظيمية الحالية للنظام الجديد للجامعات.

ضعف قياس األداء والمخرجات على مستوى الوحدات التنظيمية.

ضعف نظام الصالحيات وتسلسلها في الهيكل التنظيمي.

ضعـف ثقافـة الجـودة والتخطيـط االسـتراتيجي عنـد بعـض منسـوبي
الجامعـة.

ضعف تفعيل هوية الجامعة وتسويقها.
كثرة اللجان وضعف فعالية إدارتها وتقييمها.
عدم تفعيل المجالس االستشارية بالجامعة.
ضعف التمثيل والتمكين للجانب النسائي في لجان الجامعة ووحداتها.
ضعف آليات التعاقد واستبقاء الكفاءات المميزة.
ضعف جاذبية الباقات التعويضية للطاقم التدريسي.

عدم قياس مستويات الرضا والوالء المؤسسي.
عدم تفعيل إدارة المخاطر بالجامعة وفق إطار علمي شامل.
ضعف البنية المعلوماتية لمركز المعلومات ودعم القرار.
ضعف تفعيل إدارة المحتوى للمضمون اإللكتروني للجامعة.
ضعــف تفعيــل اتفاقيــات التعــاون والشــراكات فــي مجــال األداء
ا لمؤ سســي .
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الفــــرص

نظــام الجامعــات الجديــد ومــا يحملــه مــن توســع نطــاق االســتقاللية
اإلدارية.

توف ــر الش ــركات المتط ــورة ف ــي مج ــال التقني ــة والبرام ــج التعليمي ــة
ع ــن بع ــد وانخف ــاض تكاليفه ــا.

زي ــادة صالحي ــات الجامع ــات ف ــي اس ــتقطاب الكف ــاءات التعليمي ــة
والبحثي ــة واإلداري ــة الممي ــزة.

ازدي ــاد الج ــودة المعلوماتي ــة والتقاري ــر اإلحصائي ــة العام ــة بم ــا يدع ــم
اتخ ــاذ الق ــرار ف ــي الجامع ــة.

توفـــر الكفـــاءات التعليميـــة والبحثيـــة واإلداريـــة التـــي يمكـــن
ا ســـتقطا بها .

التهديدات

تغير في التشريعات والسياسات بما يخلق تحديات جديدة.

القرصنة اإللكترونية والجرائم المعلوماتية.

ارتف ــاع جاذبي ــة البرام ــج التعليمي ــة المقدم ــة م ــن قب ــل الجامع ــات
والكلي ــات اإللكتروني ــة.

التسارع والتقادم التقني.
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  4.4.5التحليل البيئي االستراتيجي لبرنامج التمويل والوقف واألصول

نقــــــاط
القــــوة

توفر مبان ومرافق مميزة.

امتالك الجامعة لمستشفى بيطري متميز.

توفر معامل طالبية وبحثية مجهزة.

توفر سكن لمنسوبي الجامعة ومرافقه قابلة لالستثمار.

اكتمـــال البنيـــة التحتيـــة للمستشـــفى الجامعـــي وتقديـــم خدمـــات
صحيـــة راقيـــة.

توفر نادي لمنسوبي الجامعة قابل لالستثمار.

امت ــاك الجامع ــة لمق ــار ف ــي مناط ــق متع ــددة مم ــا يرف ــع ف ــرص
اس ــتثمارها.

ً
فرصا استثمارية.
يوفر مركز المعارض والمؤتمرات
تنوع بيوت الخبرة في الجامعة

امتالك الجامعة لمزرعة ذات مزايا تنافسية استثمارية.

نقــــــــاط

الضعف

ضعـــف الخطـــط والبرامـــج واآلليـــات لتنميـــة المـــوارد الذاتيـــة
للجامعـــة.
ضعف تفعيل إدارة االستثمار
قلة أوقاف الجامعة.

ضعف تفعيل معهد الدراسات والخدمات االستشارية.
ضع ــف اس ــتغالل مراف ــق الجامع ــة وكفاءاته ــا ف ــي تنوي ــع موارده ــا
الذاتي ــة.
ضعف خضرنة المقرات.
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الفــــرص

نظــام الجامعــات الجديــد ومــا يحملــه مــن توســع نطــاق االســتقاللية
اإلداريــة والماليــة.
رغب ــة المؤسس ــات الخاص ــة لالس ــتثمار ف ــي الجامع ــة ف ــي مج ــاالت
مس ــتهدفة.

التهديدات

تقلص التمويل الحكومي للجامعات الحكومية.
خصخص ــة الجامع ــات وم ــا تحمل ــه م ــن تحدي ــات تعليمي ــة وإداري ــة
وماليـــة وتســـويقية.

زيادة الطلب على استثمار البنية التحتية للجامعة.
زيادة الطلب على تشغيل كفاءات الجامعة وخبراتها.

زيادة التنافسية في جذب الفرص االستثمارية.
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6

المقارنة المرجعية

اتُّ بع ــت منهجي ــة المقارن ــة المرجعي ــة للوص ــول ألفض ــل الممارس ــات االس ــتراتيجية ف ــي مؤسس ــات التعلي ــم العال ــي المرموق ــة ،واس ــتخالص ال ــدروس

المســـتفادة فـــي المســـارات الرئيســـة لبنـــاء خطـــة الجامعـــة االســـتراتيجية ،وبمـــا يســـهم فـــي تحســـين األداء المؤسســـي للجامعـــة ،وإنتاجيتهـــا فـــي
مختلــف المجــاالت التعليميــة والبحثيــة والخدماتيــة المجتمعيــة ،واالرتقــاء بتصنيــف الجامعــة علــى المســتويين العربــي والدولــي فــي ضــوء مؤشــرات
التصنيف ــات العالمي ــة المرموق ــة للجامع ــات ،وذل ــك وف ــق أفض ــل المنهجي ــات والممارس ــات ف ــي المقارن ــات المرجعي ــة .وق ــد ُأفي ــد م ــن تج ــارب أكث ــر
م ــن  35جامع ــة محلي ــة وإقليمي ــة وعالمي ــة.
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وباتــت الجامعــات تحــرص علــى إدراج نفســها ضمــن التصنيفــات العالميــة المرموقــة بوصفــه مؤشـ ً
ـرا علــى مســتوى التميــز والجــودة والتطويــر .ثمــة تصنيفــات عالميــة

عدي ــدة للجامع ــات ،وم ــن أهمه ــا :تصني ــف المؤسس ــة البريطاني ــة (كواكواريل ــي س ــيموندس)( ،)QSوتصنيف”التايم ــز “للتعلي ــم العالـــي ،وتصني ــف جامع ــة ش ــنغهاي
(تصني ــف أروو الصين ــي) ،وتصني ــف ويبومتريک ــس (.)webometrics

وقــد تبيــن مــن خــال مراجعــة التصنيفــات العالميــة الســابقة التفــاوت مــن حيــث معاييرهــا ومجــاالت تطبيقهــا ،فتصنيــف “ويبومتريكــس” اإلســباني يعتمــد باألســاس

تصنيف ــا “التايم ــز و”كي ــو أس” فيع ــدان األكث ــر توازن ـ ًـا حي ــال البعدي ــن:
عل ــى النش ــر اإللكترون ــي ،ف ــي حي ــن يرك ــز تصني ــف “ش ــنغهاي” الصين ــي عل ــى البح ــث العلم ــي ،أم ــا
َ

األكاديمــي والبحثــي .تجــدر اإلشــارة إلــى مــا يتميــز بــه تصنيــف  QSحيــث يتضمــن معاييــر خاصــة بالجامعــات العربيــة ،ممــا ّ
يمكــن مــن إجــراء مقارنــات مرجعيــة ســياقية،
أي تأخ ــذ ف ــي االعتب ــار المس ــألة الثقافي ــة والمجتمعي ــة ،مم ــا يفي ــد ف ــي نجاع ــة النتائ ــج ودقته ــا .ويدخ ــل ف ــي ذل ــك ،ك ــون ه ــذا التصني ــف ط ــور معي ـ ً
ـارا عام ـ ًـا لكاف ــة
الجامعــات ،ســواء تلــك التــي وصلــت إلــى التصنيــف العالمــي أو إلــى التصنيــف العربــي ،ممــا يحقــق شــرط ثبــات المعيــار عنــد اختيــار الجامعــات المرجعيــة ،عربيــة كانــت

أم عالمي ــة .وه ــذا م ــا دف ــع فري ــق االس ــتراتيجية الختي ــار ه ــذا التصني ــف واعتم ــاده ف ــي المقارن ــة المرجعي ــة.
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1.6منهجية المقارنة
ً
وفقا لتصنيف  ، QSحيث شملت اآلتي:
1.التحديد الدقيق لضوابط اختيار الجامعات المرجعية
.أأن يك ــون تصني ــف الجامع ــة المس ــتهدفة “مرتفع ـ ًـا ج ــدا” (جامع ــات رائ ــدة) و”مرتفع ـ ًـا” (جامع ــات ممي ــزة) و” متوس ـ ً
ـطا “ (جامع ــات مماثل ــة) ،حي ــث إن جامع ــة
القصي ــم مصنف ــة وف ــق ه ــذا المعي ــار بمس ــتوى “متوس ــط”.

.باعتم ــاد الترتي ــب التنافس ــي للجامع ــات العربي ــة ،والت ــي حقق ــت الضاب ــط األول ،ويتضم ــن ه ــذا الترتي ــب المؤش ــرات العش ــرة للجامع ــات العربي ــة ف ــي تصني ــف
 ،QSوه ــي:

1.السمعة األكاديمية.

6.نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين.

2.السمعة لدى أصحاب العمل.

7.نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه.

3.نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب.

8.نسبة الطالب الدوليين.

4.نسبة األبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.

9.الشبكة الدولية للبحث العلمي.

5.نسبة االستشهادات المرجعية إلى عدد األبحاث المنشورة.

 10.التأثير على الشبكة العنكبوتية.

.جاختي ــار جامع ــات أجنبي ــة مس ــتهدفة مناظ ــرة للجامع ــات العربي ــة المخت ــارة ،بحي ــث تش ــمل :جامع ــات رائ ــدة ،وجامع ــات ممي ــزة ،وجامع ــات مماثل ــة ،وف ــق س ــتة
معايي ــر ه ــي:

1.السمعة األكاديمية.

4.نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب.

2.نسبة االستشهادات المرجعية إلى عدد األبحاث المنشورة.

5.نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين.

3.السمعة لدى أصحاب العمل.

6.نسبة الطالب الدوليين.
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2.جمع بيانات الجامعات المرجعية العربية واألجنبية وفق مؤشرات تصنيف  QSعلى المستوى العربي والدولي ،وإخضاعها لتحليل دقيق.
3.إج ــراء مقارن ــة مرجعي ــة إضافي ــة للجامع ــات العربي ــة واألجنبي ــة المخت ــارة وف ــق  GOOGLE CITATIONباالعتم ــاد عل ــى تصني ــف  ،WEBوإج ــراء مقارن ــة مرجعي ــة
تفصيلي ــة للجامع ــات العربي ــة واألجنبي ــة المخت ــارة وف ــق  ، SCOPUS CRITERIAوال ــذي يرك ــز عل ــى ع ــدد األبح ــاث المنش ــورة وع ــدد الباحثي ــن ف ــي كل جامع ــة.

4.استخالص الدروس المستفادة من المقارنات المرجعية في المجاالت االستراتيجية الرئيسة.

2.6الجامعات المرجعية
وفــق المنهجيــة العلميــةلمقارنــة المرجعيــة ،وقــع االختيــار األخيــر علــى  29جامعــة عربيــة وأجنبيــة منهــا 15 :جامعــة رائــدة ،و  9جامعــات مميــزة ،و  5جامعــات مماثلــة.

بلــغ عــدد الجامعــات الخاصــة  7جامعــات مقارنــة ب  22جامعــة حكوميــة ،وقــد توزعــت الجامعــات المرجعيــة مــن حيــث حجمهــا مــا بيــن أقــل مــن  5000طالــب الــى أكثــر
م ــن  30أل ــف طال ــب .وفيم ــا يخ ــص عم ــر الجامع ــات ،فق ــد كان ــت  4جامع ــات فق ــط بعم ــر يق ــل ع ــن  25س ــنة ،ف ــي حي ــن تراوح ــت أعم ــار باق ــي الجامع ــات م ــا بي ــن أكث ــر

م ــن  25عام ـ ًـا وأكث ــر م ــن  100ع ــام ،والج ــدول التال ــي يبي ــن الس ــمات الرئيس ــية للجامع ــات المرجعي ــة.
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الدولة

QS

مرتفع ً
جدا

الجامعة

القطاع

1.السعودية

جامعة الملك عبدالعزيز

عام

2.ماليزيا

جامعة العلوم الماليزية

عام

3.الهند

المعهد الهندي للعلوم بانجلور

عام

4.السعودية

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

عام

5.اإلمارات

جامعة خليفة

عام

6.أمريكا

جامعة نوتردام

خاص

7.لبنان

الجامعة األمريكية في بيروت

خاص

8.أمريكا

جامعة والية أريزونا

عام

9.إستونيا

جامعة تارتو

عام

 10.إيرلندا

جامعة كلية كورك

عام

 11.السعودية

جامعة الملك سعود

عام

 12.ألمانيا

جامعة أولم

عام

 13.الصين

جامعة نانكاى

عام

 14.أمريكا

جامعة والية واشنطن

عام

 15.مصر

جامعة القاهرة

عام
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الدولة

QS

مـرتـفـــع

QS

متـوسـط

الجامعة

القطاع

 16.اإلمارات

جامعة االمارات العربية المتحدة

عام

 17.اإلمارات

الجامعة األمريكية في الشارقة

خاص

 18.عمان

جامعة السلطان قابوس

عام

 19.مصر

الجامعة األمريكية في القاهرة

خاص

 20.جنوب أفريقيا

جامعة بريتوريا

عام

 21.األردن

الجامعة األردنية

عام

 22.بريطانيا

جامعة أولستر

عام

 23.اليابان

جامعة صوفيا

خاص

 24.مصر

جامعة عين شمس

عام

الجامعة

القطاع

 25.السعودية

جامعة الملك خالد

عام

 26.الكويت

جامعة الكويت

عام

 27.الصين

جامعة بكين للدراسات األجنبية

خاص

 28.الفلبين

جامعة القديس طوماس

خاص

 29.تونس

جامعة تونس المنار

عام

 30.السعودية

				
جامعة القصيم

عام

الدولة
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 3.6أبرز الدروس المستفادة واالستجابة االستراتيجية لمتطلبات التصنيف الدولي
في ضوء نتائج المقارنة المرجعية ،أمكن استخالص العديد من الدروس ،ومنها:
1.االس ــتفادة م ــن تجرب ــة جامع ــات مماثل ــة ،ف ــي تركيزه ــا عل ــى ج ــزء م ــن مؤش ــرات التصني ــف العربي ــة العش ــرة للوص ــول إل ــى التصني ــف العالم ــي ،الس ــيما مؤش ــر
نس ــبة أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس إل ــى الطلب ــة ،ومؤش ــر أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس الدوليي ــن ،حي ــث أفلح ــت ف ــي دخ ــول التصني ــف العالم ــي  ،2021م ــع تأكي ــد الحاج ــة

لتحلي ــل أس ــباب تراج ــع ترتي ــب الجامع ــة ف ــي تصني ــف  QSالعرب ــي بي ــن ع ــام .2019-2016

2.نجح ــت جامع ــات مرجعي ــة عدي ــدة ف ــي االس ــتفادة القص ــوى م ــن نظ ــام الع ــدادات أو المؤش ــرات  ،Dashboardوس ــعت بعضه ــا إل ــى تزوي ــد متخ ــذي الق ــرار
بالجامع ــة حي ــال التط ــورات المتحقق ــة والممكن ــة فيم ــا يخ ــص العدي ــد م ــن األبع ــاد االس ــتراتيجية والتصنيفي ــة.

3.تح ــرص جامع ــات مرجعي ــة عدي ــدة عل ــى توحي ــد الجه ــة المس ــؤولة ع ــن تزوي ــد الجه ــات الخارجي ــة ببيان ــات أو معلوم ــات ع ــن الجامع ــة ،ويعم ــد بعضه ــا إل ــى تبن ــي
مرك ــز معلوم ــات متخص ــص ،وتجهي ــزه بالم ــوارد البش ــرية والتقني ــة الالزم ــة.

4.تحق ــق ع ــدة جامع ــات مرجعي ــة نتائ ــج ممي ــزة فيم ــا يخ ــص تش ــجيع أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس عل ــى إج ــراء األبح ــاث البيني ــة أو متداخل ــة التخصص ــات والمؤلف ــات
المش ــتركة ،بجان ــب نجاحه ــا ف ــي دف ــع أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ف ــي التس ــجيل ف ــي القواع ــد البحثي ــة المهم ــة ،ومنه ــا قاع ــدة جوج ــل س ــكولر ،م ــع تأكي ــد الحاج ــة

لتحلي ــل أس ــباب انخف ــاض النس ــبة ف ــي الجامع ــة والتس ــريع ف ــي إيج ــاد آلي ــة فعال ــة.

5.تول ــي جامع ــات مرجعي ــة عدي ــدة مس ــألة ملكي ــة االس ــتراتيجية أهمي ــة خاص ــة ،بوصفه ــا أح ــد أه ــم عوام ــل نج ــاح الجامع ــة ف ــي تنفي ــذ اس ــتراتيجيتها بنس ــب عالي ــة
مرضي ــة ،مم ــا يدف ــع باتج ــاه بل ــورة آلي ــة ناجع ــة ف ــي ه ــذا الخص ــوص.
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وضم ــن مس ــار اس ــتخالص مزي ــد م ــن ال ــدروس المس ــتفادة المح ــددة ،عمدن ــا إل ــى تحدي ــد أب ــرز متطلب ــات التصني ــف الدول ــي  ،QSوبل ــورة باق ــة م ــن االس ــتجابات
االس ــتراتيجية كم ــا ه ــو موض ــح أدن ــاه:

أهم متطلبات التصنيف الدولي
•تحسين السمعة األكاديمية للجامعة.

استجابات استراتيجية مقترحة

أهم متطلبات التصنيف الدولي
•تحسين سمعة الجامعة لدى مؤسسات المجتمع المحلي.

استجابات استراتيجية مقترحة

•هيكلة التخصصات وفق األولويات المحلية والوطنية.

•التمهين واستحداث تخصصات وظائف المستقبل.

ً
ً
/دوليا.
وطنيا
•االعتماد األكاديمي لجميع البرامج

•تطوير التدريب التعاوني.

•تطوير البرامج وفق متطلبات االختبارات الوطنية.

•الشراكة والتوأمة في مجال البرامج والخطط والمناهج.

•تطوير البرامج في الكليات خارج المقر الرئيس.

•تعزيز التواصل والشراكة مع الخريجين.

أهم متطلبات التصنيف الدولي
•االهتم ــام بإيج ــاد الت ــوازن بي ــن ع ــدد أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وع ــدد
طلب ــة الجامع ــة وف ــق المعايي ــر العالمي ــة.

استجابات استراتيجية مقترحة

أهم متطلبات التصنيف الدولي
•تش ــجيع أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس عل ــى البح ــث العلم ــي وتوجيهه ــم
نح ــو إظه ــار انتمائه ــم للجامع ــة

استجابات استراتيجية مقترحة

•تخطيط االستيعاب والقبول.

•تطوير المخرجات البحثية وآليات االنتفاع منها.

•آليات فعالة لجذب الطلبة المميزين.

•تطوير الكراسي البحثية.
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أهم متطلبات التصنيف الدولي
•تعزيز التعاون بين الباحثين في الجامعة لإلفادة من نتاجهم العلمي وتشاركه

استجابات استراتيجية مقترحة
•تفعيل منظومة البحث والتطوير.
•تطوير المراكز البحثية وتكاملها.
•تأسيس الوقف البحثي.

أهم متطلبات التصنيف الدولي
•رفع عدد الطالب الدوليين في الجامعة

استجابات استراتيجية مقترحة
•استقطاب طلبة دوليين متميزين في برامج مستهدفة.
•آليات فعالة لتوظيف الطلبة المميزين والمبدعين.

أهم متطلبات التصنيف الدولي
•تعزيز التشارك مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية للبحث العلمي

استجابات استراتيجية مقترحة
•آليات فعالة لتسويق منتجات البحث العلمي.

للهوية البحثية للجامعة.
•تفعيل مؤسسي ُ

•شراكات مع مؤسسات مرموقة في مجاالت بحثية مستهدفة.

أهم متطلبات التصنيف الدولي
•استقطاب أعضاء هيئة التدريس الدوليين .
•االهتمـــام بالمبتعثيـــن وتشـــجيع المحاضريـــن علـــى اكمـــال دراســـتهم
للحصـــول علـــى درجـــة الدكتـــوراه

استجابات استراتيجية مقترحة
•تطوير آليات االستقطاب.
•تطوير آليات االستبقاء.
•استقطاب الموارد البشرية الكفؤة

ً
وتنوعا للدراسات العليا للمحاضرين.
• آليات أكثر فعالية

أهم متطلبات التصنيف الدولي
•تعـــزز تأثيـــر الجامعـــة علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة ال ســـيما مـــن خـــال
موقعهـــا اإللكترونـــي والوســـائل المتاحـــة

استجابات استراتيجية مقترحة
•تطوير الحرم الجامعي الذكي.
•تأسيس وحدة تنظيمية للتحول الرقمي.
•تطوير أداء التعليم عبر الذكاء االصطناعي.
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7

اإلطار االستراتيجي

لخط ــة الجامع ــة إط ــار اس ــتراتيجي يرش ــدها ويوجهه ــا نح ــو القي ــام بدوره ــا وتحقي ــق أهدافه ــا ،ويتك ــون ه ــذا إلط ــار م ــن رؤي ــة طموح ــة ورس ــالة ملهم ــة

وس ــبع قي ــم تحك ــم تصرف ــات الجامع ــة ومنس ــوبيها م ــع تقس ــيم الخط ــة لبرام ــج أربع ــة يملكه ــا وكالؤه ــا ُش ــكلت بعش ــرين مب ــادرة وتس ــعين مش ـ ً
ـروعا

ـتراتيجيا وخمس ــين مؤش ـ ً
ً
ـرا لمتابع ــة األداء االس ــتراتيجي.
اس ـ

62

يتارتسالا راطإلا

الرؤيــــة

القيم

ريـــــــادة وطنــيـــــة فــــــي التعليـــــــم والبحــــــث
واالس ــتدامة ،وش ــراكة فاعل ــة وطني ـ ًـا وعالمي ـ ًـا.

الرسالة

تقدي ــم خدم ــات تعليمي ــة ومهني ــة وبحثي ــة واستش ــارية مع ــززة
للتنميـــة الوطنيـــة المســـتدامة والمـــوارد الذاتيـــة؛ فـــي بيئـــة
فعلـــة لالبتـــكار والتقنيـــة والشـــراكة.
لهمـــة ُمحوكِ مـــة ُم ِّ
ُم ِ
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األهداف االستراتيجية
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5.7البرامج االستراتيجية
خلص ــت الخط ــة االس ــتراتيجية إل ــى تطبي ــق فك ــرة نوعي ــة ف ــي بن ــاء االس ــتراتيجيات ،تتعل ــق بمس ــألة “ملكي ــة االس ــتراتيجية” ،حي ــث جمع ــت المب ــادرات والمش ــاريع ف ــي
ـميت “برام ــج اس ــتراتيجية” تتضم ــن باق ــة م ــن المب ــادرات والمش ــاريع االس ــتراتيجيةُ ،
وأنيط ــت ملكي ــة كل برنام ــج بأح ــد وكالء الجامع ــة وف ــق المضم ــون
ح ــزم كبي ــرةُ ،س ـ ْ

أو الجان ــب الفن ــي للبرنام ــج ،وه ــو م ــا أع ــان عل ــى الوض ــوح الت ــام لملكي ــة االس ــتراتيجية والمس ــؤوليات المترتب ــة عل ــى ذل ــك ،مم ــا ُيرتج ــى مع ــه رف ــع نس ــبة التفاع ــل م ــع

االس ــتراتيجية وزي ــادة نس ــبة تنفيذه ــا.

01

البرنامج األول

02

البرنامج الثاني

التعليم والجدارات الطالبية

البحوث واالبتكار واالستدامة

03

04

البرنامج الثالث

المؤسسية والحوكمة واألتمتة

البرنامج الرابع

التمويل والوقف واألصول

01

البرنامج األول

التعليم والجدارات الطالبية

مالك البرنامج

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

عدد المبادرات
 4مبادرات

عدد المشاريع

 25مشروع
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01.01

التميز التعليمي (تعليم)
مبادرة
ّ

		

 01.01.01تحديد مجاالت التميز لبرامج الجامعة.
 02.01.01هيكلة التخصصات وفق األولويات المحلية والوطنية.

ً
ً
ودوليا للمتميز منها.
وطنيا
 03.01.01االعتماد األكاديمي لجميع البرامج

 8مشاريع استراتيجية

 04.01.01تطوير البرامج وفق متطلبات االختبارات الوطنية.
 05.01.01تطوير برامج تعليمية بينية.
 06.01.01الجامعة المستدامة  -خضرنة المقررات.
 07.01.01التمهين واستحداث تخصصات وظائف المستقبل.
  08.01.01تأسيس وتطوير األندية الطالبية.

02.01

مبادرة القبول واإلرشاد (قبول)
 5مشاريع استراتيجية

		

 01.02.01تخطيط الطاقة االستيعابية للتخصصات.
 02.02.01استقطاب طلبة محليين ودوليين متميزين في برامج مستهدفة.
 03.02.01تعزيز كفاءة اإلرشاد األكاديمي.
 04.02.01تمهين الطلبة المتعثرين.
 05.02.01تعزيز الوالء والرضا الطالبي.
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03.01

مبادرة الجدارات الطالبية (جدارات)
 8مشاريع استراتيجية

 01.03.01تحسين األداء األكاديمي للطلبة.
 02.03.01تحفيز الطلبة المميزين والمبدعين.
 03.03.01تطوير ودعم التعلم الذاتي ومصادر التعلم.
 04.03.01تطوير برامج تعليمية عن بعد.
 05.03.01تعزيز االنتماء الوطني والوسطية.
 06.03.01تعزيز العمل التطوعي.
 07.03.01تحسين األنشطة والخدمات الطالبية وتكاملها.
 08.03.01تحسين البرامج المقدمة للطالب الدوليين.

04.01

مبادرة شراكة تعليمية (شراكة ت)
 4مشاريع استراتيجية

الهدف االستراتيجي األول

توكيـــد جـــودة التعليـــم وتحقيـــق

التمي ــز ف ــي تخصص ــات مس ــتهدفة.

		

 01.04.01تطوير التدريب التعاوني.
 02.04.01الشراكة والتوأمة في مجال البرامج والخطط والمناهج.
 03.04.01تفعيل التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في منطقة القصيم.
 04.04.01تعزيز التواصل والشراكة مع الخريجين.

الهدف االستراتيجي الثاني

رف ــع الج ــدارة والق ــدرة التنافس ــية
والمهني ــة للطلب ــة.

الهدف االستراتيجي الثامن

تعزي ــز الش ــراكة والتب ــادل المعرف ــي
وطني ـ ًـا ودولي ـ ًـا
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مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج األول

نوع المؤشر

نسبة البرامج الحاصلة على االعتماد الوطني

نسبة مئوية

نسبة البرامج الحاصلة على اعتماد دولي من مؤسسات علمية مرموقة

نسبة مئوية

متوسط تقدير طلبة السنة النهائية لجودة التعلم

مقياس خماسي

نسبة الطلبة  /أعضاء هيئة التدريس

نسبة مئوية

نسبة الطلبة الدوليين في البرامج المستهدفة

نسبة مئوية

نسبة تخرج طلبة البكالوريوس في المدة المحددة

نسبة مئوية

مستوى أداء الطالب في االختبارات المهنية و  /أو الوطنية

نسبة مئوية

متوسط تقييم جهات التوظيف لكفاءة الخريجين

مقياس خماسي

متوسط توظيف الخريجين خالل السنة األولى من تخرجهم

نسبة مئوية

متوسط التحاق الخريجين ببرامج الدراسات العليا خالل السنة األولى من تخرجهم

نسبة مئوية

عدد ساعات التطوع للطلبة

ساعة

عدد البرامج المعدة بالشراكة مع جهات خارجية مستهدفة

عدد

نسبة البرامج المفعلة للتدريب التعاوني

نسبة مئوية

02

البرنامج الثاني

البحوث واالبتكار واالستدامة

مالك البرنامج

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

عدد المبادرات
 6مبادرات

عدد المشاريع
 23مشروع
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 01.02

				

مبادرة األبحاث والتطوير (أبحاث)
 7مشاريع استراتيجية

 01.01.02تفعيل الهوية البحثية للجامعة.
 02.01.02تطوير المراكز البحثية وتكاملها.
 03.01.02تفعيل منظومة البحث والتطوير.
 04.01.02تطوير المخرجات البحثية.
 05.01.02تطوير البحوث التطبيقية.

ً
ً
عالميا.
وطنيا أو
 06.01.02تأسيس معامل بحثية معتمدة
 07.01.02تطوير األبحاث الطالبية.

 02.02

			

مبـادرة تمويل األبحاث (تمويل ب)
 5مشاريع استراتيجية

 01.02.02استراتيجية التمويل المؤسسي للبحوث.
 02.02.02تأسيس الوقف البحثي.
 03.02.02تطوير الكراسي البحثية.
 04.02.02تسويق منتجات البحث العلمي.
 05.02.02تعزيز الخدمات االستشارية للجامعة.

 03.02

				

مبادرة التنمية واالستدامة (استدامة)
 3مشاريع استراتيجية

 01.03.02تحديد المزايا التنافسية وأولويات التنمية المستدامة لمنطقة القصيم.
 02.03.02الجامعة المستدامة – الخضرنة البحثية.
 03.03.02بناء قاعدة بيانات التنمية المستدامة.
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 04.02

			

مبادرة االبتكارية البحثية (ابتكار)
 3مشاريع استراتيجية

 05.02

				

مبادرة دراسات عليا (عليا)
مشروعان استراتيجيان

 06.02

				

مبادرة شراكة بحثية (شراكة ب)
 3مشاريع استراتيجية

الهدف االستراتيجي الثالث

الهوي ــة البحثي ــة و تحس ــين البح ــوث التطبيقي ــة
تعزي ــز ُ

واالبت ــكار لتلبي ــة متطلب ــات التنمي ــة المس ــتدامة.

 01.04.02تطوير مراكز االبتكار واالختراعات وتكاملها.
 02.04.02اإلنشاء والتفعيل لوادي التقنية.
 03.04.02رعاية واستقطاب المبتكرين.

 01.05.02تطوير برامج الدراسات العليا واستحداث برامج جديدة.
 02.05.02ربط أبحاث الدراسات العليا باالحتياجات التنموية.

 01.06.02استحداث برامج دراسات عليا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة.
 02.06.02التأسيس والتفعيل لفروع جمعيات علمية وطنية ودولية مستهدفة.
 03.06.02شراكات مع مؤسسات مرموقة في مجاالت بحثية مستهدفة.

الهدف االستراتيجي الثامن

تعزي ــز الش ــراكة والتب ــادل المعرف ــي
وطني ـ ًـا ودولي ـ ًـا
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مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج الثاني

نوع المؤشر

عدد األبحاث المنشورة في ISI

عدد

معدل البحوث التطبيقية من إجمالي البحوث المنجزة

نسبة مئوية

عدد األبحاث المنشورة في scopus

عدد

معدل البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس

عدد

معدل االستشهادات البحثية ألعضاء هيئة التدريس

عدد

عدد األبحاث الطالبية المنشورة

عدد

نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي

نسبة مئوية

قيمة التمويل الخارجي لألبحاث

قيمة (مبلغ بالريال السعودي)

ً
خارجيا
نسبة األبحاث الممولة

نسبة مئوية

قيمة الوقف البحثي

قيمة (مبلغ بالريال السعودي)

عدد براءات االختراع

عدد

عدد الشراكات البحثية

عدد

03

البرنامج الثالث

المؤسسية والحوكمة واألتمتة

مالك البرنامج

وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

عدد المبادرات
 5مبادرات

عدد المشاريع
 21مشروع
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 01.03

				

مبادرة هيكلة وحوكمة (هيكلة)
 7مشاريع استراتيجية

 01.01.03المواءمة الهيكلية والالئحية مع النظام الجديد للجامعات.
 02.01.03تطوير سياسات الحوكمة وأتمتتها.
 03.01.03تطوير البنية المؤسسية وتكاملها
 04.01.03التأسيس والتفعيل لوحدة تنظيمية خاصة بإدارة المخاطر.
 05.01.03تفعيل المجالس االستشارية بالجامعة
 06.01.03الجامعة المستدامة  -الخضرنة المؤسسية.
 07.01.03هيكلة اإلدارة االستراتيجية.

 02.03

				

مبادرة المكانة والتصنيف (تصنيف)

 01.02.03تعزيز هوية الجامعة.
 02.02.03تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة.

مشروعان استراتيجيان

 03.03

				

مبادرة موارد بشرية (كفاءات)
 5مشاريع استراتيجية

 01.03.03تطوير آليات تقويم األداء وتحفيز الموارد البشرية.
 02.03.03تطوير آليات تنمية الموارد البشرية.
 03.03.03التوسع في تمكين المرأة في الجامعة.
 04.03.03تطوير آليات االستقطاب واالستبقاء.
 05.03.03تعزيز الرضا الوظيفي والوالء المؤسسي.
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 04.03

				

مبادرة تقنية ومعلومات (تقنية)

 01.04.03التأسيس والتفعيل لوحدة تنظيمية للتحول الرقمي.
 02.04.03تطوير الحرم الجامعي الذكي بتفعيل إنترنت األشياء.
 03.04.03تطوير الحلول التفاعلية الذكية وتوسيعها.

 6مشاريع استراتيجية

 04.04.03اإلدارة الفعالة للتقارير والبيانات وحوكمتها.
 05.04.03تطوير دعم اتخاذ القرار وذكاء األعمال.
 06.04.03تطوير أداء التعليم بتفعيل الذكاء االصطناعي.

 05.03

				

 01.05.03تطوير الشراكات الفعالة في االستراتيجيا واألداء المؤسسي.

مبادرة شراكة مؤسسية (شراكة م)
مشروع استراتيجي واحد

الهدف االستراتيجي الرابع

تحســـين األداء اإلداري المحوكِ ـــم

وتعزي ــز الرض ــا وال ــوالء المؤسس ــي.

الهدف االستراتيجي الخامس

تحســين األداء التقنــي والمعلوماتــي

وتعزيــز التحــول الرقمــي.

الهدف االستراتيجي الثامن

تعزي ــز الش ــراكة والتب ــادل المعرف ــي
وطني ـ ًـا ودولي ـ ًـا
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مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج الثالث

نوع المؤشر

متوسط الساعات التدريبية لمنسوبي الجامعة (قيادات ،أكاديميين ،موظفين)

ساعة

معدل رضا منسوبي الجامعة (قيادات ،أكاديميين ،موظفين) عن جودة اإلجراءات اإلدارية

مقياس خماسي

نسبة وحدات الجامعة التي تم تحديث هياكلها التنظيمية

نسبة مئوية

نسبة وحدات الجامعة التي تم تحديث الوصف الوظيفي لها

نسبة مئوية

معدل إنجاز المعامالت

ساعة

معدل أتمتة اإلجراءات في الجامعة

نسبة مئوية

معدل التحول نحو الجامعة الذكية

نسبة مئوية

معدل رضا المستفيدين عن الخدمات التقنية

مقياس خماسي

عدد زيارات موقع الجامعة اإللكتروني والمواقع الفرعية

عدد

عدد الشراكات الفعالة في تعزيز األداء االستراتيجي

عدد

04

البرنامج الرابع

التمويل والوقف واألصول

مالك البرنامج
وكيل الجامعة

عدد المبادرات
 5مبادرات

عدد المشاريع

 21مشروع
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01.04

				

مبادرة األوقاف والتمويل (تمويل م)
 4مشاريع استراتيجية

02.04

				

مبادرة كفاءة اإلنفاق (إنفاق)
 4مشاريع استراتيجية

03.04

				

مبادرة البنية التحتية (بنية)
 6مشاريع استراتيجية

 01.01.04تأسيس وتفعيل نظام األوقاف.
 02.01.04تنمية أوقاف الجامعة.
 03.01.04اإلنشاء والتفعيل لشركة استثمارية للجامعة.
 04.01.04تنمية اإليرادات من أصول الجامعة ومرافقها.

 01.02.04تطوير آليات تحسين كفاءة اإلنفاق.
 02.02.04تطوير الحوكمة المالية.
 03.02.04تطوير نظم المعلومات المالية لدعم القرار.
 04.02.04ربط موازنة الجامعة بأهدافها.

 01.03.04خطة تفصيلية الستكمال البنية التحتية.
 02.03.04استكمال الكليات والعمادات وحرم كليات البنات.
 03.03.04استكمال المدينة السكنية للمنسوبين والطلبة.
 04.03.04استكمال التجهيز والتشغيل للمستشفى الجامعي ومرافقه.
 05.03.04استكمال البنية التحتية لمزرعة الجامعة ومرافقها.
 06.03.04استكمال خدمات الحرم الجامعي للمنسوبين والطلبة والزوار.
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04.04

				

مبادرة االستدامة التحتية (مرافق)
 5مشاريع استراتيجية

 01.04.04تطوير حوكمة المشاريع اإلنشائية.
 02.04.04الجامعة المستدامة  -خضرنة المقرات.
 03.04.04تعزيز كفاءة اإلستخدام للمرافق واألصول.
 04.04.04تقويم وتطوير عمليات الصيانة والنظافة للمرافق والتجهيزات.
 05.04.04تحسين وتجميل مرافق الجامعة.

05.04

				

مبادرة شراكة مالية (شراكة و)

 01.05.04تفعيل الشراكات الوقفية.
 02.05.04تفعيل الشراكات االستثمارية.

مشروعان استراتيجيان

الهدف االستراتيجي السادس

تنمي ــة وق ــف الجامع ــة وتنوي ــع مص ــادر

التموي ــل وتحس ــين كف ــاءة اإلنف ــاق

الهدف االستراتيجي السابع

اســتكمال البنيــة التحتيــة وتطويرهــا
واســتدامتها

الهدف االستراتيجي الثامن

تعزي ــز الش ــراكة والتب ــادل المعرف ــي
وطني ـ ًـا ودولي ـ ًـا

80

يتارتسالا راطإلا

مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج الرابع

نوع المؤشر

قيمة المشاريع الوقفية

قيمة (مبلغ بالريال السعودي)

عدد الشراكات الوقفية

عدد

عدد الشراكات االستثمارية

عدد

نسبة الدخل الذاتي للجامعة من إجمالي الدخل

نسبة مئوية

متوسط تكلفة الطالب (معدل اإلنفاق السنوي على الطالب)

قيمة (مبلغ بالريال السعودي)

نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس

نسبة مئوية

نسبة الترشيد في استهالك الطاقة والمياه

نسبة مئوية

نسبة استكمال الكليات والعمادات وحرم كليات البنات

نسبة مئوية

نسبة استكمال المدينة السكنية لمنسوبي الجامعة ومرافقها

نسبة مئوية

نسبة استكمال البنية التحتية لمزرعة الجامعة ومرافقها

نسبة مئوية

معدل رضا منسوبي الجامعة عن كفاية البنية التحتية

مقياس خماسي

نسبة المباني الخضراء من مباني الجامعة

نسبة مئوية

متوسط المساحة للطالب (متر مربع/طالب)

متر مربع

عدد حوادث األمن والسالمة داخل الجامعة

عدد

عدد الفرص االستثمارية

عدد

81

 ةطخلا تانوكمل لماش ضرع

8

عرض شامل لمكونات الخطة

(الرؤية ،الرسالة ،القيم ،البرامج ،األهداف االستراتيجية ،المبادرات ،المشاريع)

الرؤيــــة

ريــــــادة وطنــيــــة فـــــي التعليــــــم
والبحـــ ــث واالس ــتدامة ،وش ــراكة
فاعل ــة وطني ـ ًـا وعالمي ـ ًـا.

القيم

الرسالة

تقديــم خدمــات تعليميــة ومهنية
وبحثيـــة واستشـــارية معـــززة
للتنميـــة الوطنيـــة المســـتدامة
والمـــوارد الذاتيـــة؛ فـــي بيئـــة
فعلـــة
لهمـــة ُمحوكِ مـــة ُم ِّ
ُم ِ
لالبتـــكار والتقنيـــة والشـــراكة.

األهداف االستراتيجية

التميز التعليمي (تعليم)
ّ

01
البرنامج األول

التعليم والجدارات الطالبية

القبول واإلرشاد (قبول)

•تحديد مجاالت التميز لبرامج الجامعة.

•تخطيط الطاقة االستيعابية للتخصصات .

•تحديد مجاالت التميز لبرامج الجامعة.

•تعزيز التواصل والشراكة مع الخريجين.

•هيكلة التخصصات وفق األولويات المحلية
والوطنية.

•استقطاب طلبة محليين ودوليين متميزين في

•هيكلة التخصصات وفق األولويات المحلية

•تفعيل التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في

• تعزيز كفاءة اإلرشاد األكاديميمستهدفة  .


ً
ً
ودوليا
وطنيا
•االعتماد األكاديمي لجميع البرامج

ط
• الشراكة والتوأمة في مجال البرامج والخط 


ً
ً
ودوليا
وطنيا
•االعتماد األكاديمي لجميع البرامج
للمتميز منها.
•تطوير البرامج وفق متطلبات االختبارات الوطنية
•تطوير برامج تعليمية بينية.
•الجامعة المستدامة  -خضرنة المقررات.
•التمهين واستحداث تخصصات وظائف المستقبل.
•تأسيس وتطوير األندية الطالبية.

برامج مستهدفة.

•تمهين الطلبة المتعثرين.
•تعزيز الوالء والرضا الطالبي.

تمويلاألبحاث)تمويلب )
•استراتيجية التمويل المؤسسي للبحوث.
•تأسيس الوقف البحثي.

األبحاثوالتطوير )أبحاث )
•تفعيل الهوية البحثية للجامعة.

02

البرنامج الثاني

البحوث واالبتكار واالستدامة

• تطوير المراكز البحثية وتكاملها.

•تفعيل منظومة البحث والتطوير.
•تطوير المخرجات  البحثية.
•تطوير البحوث التطبيقية.

ً
عالميا.
وطنيا أو
ً
•تأسيس معامل بحثية معتمدة
•تطوير  األبحاث الطالبية.

هيكلة وحوكمة ( هيكلة )

03
البرنامج الثالث

المؤسسية والحوكمة واألتمتة

•المواءمة الهيكلية والالئحية مع النظام الجديد
للجامعات.
•تطوير سياسات الحوكمة وأتمتتها.
•تطوير البنية المؤسسية وتكاملها
•التأسيس والتفعيل لوحدة تنظيمية خاصة بإدارة
المخاطر.
•تفعيل المجالس االستشارية بالجامعة.
•الجامعة المستدامة -الخضرنة المؤسسية.
•هيكلة اإلدارة االستراتيجية.

04

البرنامج الرابع

التمويل والوقف واألصول

الجدارات الطالبية (جدارات)

شراكة تعليمية (شراكة ت)

•تطوير الكراسي البحثية.
•تسويق منتجات البحث العلمي.
•تعزيز الخدمات االستشارية للجامعة.

التنميةواالستدامة(استدامة(
•تحديد المزايا التنافسية وأولويات التنمية.
المستدامة لمنطقة القصيم.
•الجامعة المستدامة–الخضرنة البحثية  .
•بناء قاعدة بيانات التنمية المستدامة.

المكانة والتصنيف (تصنيف)

•تنمية أوقاف الجامعة.
•اإلنشاء والتفعيل لشركة استثمارية للجامعة.
•تنمية اإليرادات من أصول الجامعة ومرافقها.

للمتميز منها.

•تطوير البرامج وفق متطلبات االختبارات الوطنية.

•التمهين واستحداث تخصصات وظائف المستقبل.
•تأسيس وتطوير الجمعيات العلمية الطالبية.

البتكاريةالبحثية)ابتكار(
•تطوير مراكز االبتكار واالختراعات وتكاملها.
•اإلنشاء والتفعيل لوادي التقنية.
•رعاية واستقطاب المبتكرين .

دراسات عليا (عليا)
•تطوير برامج الدراسات العليا واستحداث برامج
جديدة.
•ربط أبحاث الدراسات العليا باالحتياجات التنموية.

موارد بشرية (كفاءات)

•تعزيز هوية الجامعة.
•تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية
المرموقة.

•تطوير آليات تنمية الموارد البشرية.

كفاءة اإلنفاق (إنفاق)

•التوسع في تمكين المرأة في الجامعة.
•تطوير آليات االستقطاب واالستبقاء.
•تعزيز الرضا الوظيفي والوالء المؤسسي.

•تطوير آليات تحسين كفاءة اإلنفاق.
•تطوير الحوكمة المالية .
•تطوير نظم المعلومات المالية لدعم القرار.
•ربط موازنة الجامعة بأهدافها.

•تفعيل الشراكات الوقفية.
•تفعيل الشراكات االستثمارية.

• تطوير التدريب التعاوني.


شراكةبحثية(شراكةب(
•استحداث برامج دراسات عليا بالشراكة مع جامعات
عالمية مرموقة.
•التأسيس والتفعيل لفروع جمعيات علمية وطنية  
ودولية مستهدفة.
•شراكات مع مؤسسات مرموقة في مجاالت.
بحثية مستهدفة.

تقنية ومعلومات (تقنية)
•التأسيس والتفعيل لوحدة تنظيمية للتحول
الرقمي.
•تطوير الحرم الجامعي الذكي بتفعيل إنترنت
األشياء.
•تطوير الحلول التفاعلية الذكية وتوسيعها .
•اإلدارة الفعالة للتقارير والبيانات وحوكمتها.
•تطوير دعم اتخاذ القرار  وذكاء األعمال.
•تطوير أداء التعليم بتفعيل الذكاء االصطناعي.

شراكة مؤسسية (شراكة م)
•تطوير الشراكات الفعالة في االستراتيجيا واألداء
المؤسسي.

البنية التحتية (بنية)
•خطة تفصيلية الستكمال البنية التحتية.
•استكمال الكليات والعمادات وحرم كليات البنات.
•استكمال المدينة السكنية للمنسوبين والطلبة.

شراكة مالية (شراكة و )

والمناهج .

•تطوير برامج تعليمية بينية.
•الجامعة المستدامة  -خضرنة المقررات.

•تطوير آليات تقويم األداء وتحفيز الموارد البشرية.

األوقاف والتمويل (تمويل م)
•تأسيس وتفعيل نظام األوقاف.

والوطنية.

منطقة القصيم.

•استكمال التجهيز والتشغيل للمستشفى الجامعي
ومرافقه.
•استكمال البنية التحتية لمزرعة الجامعة ومرافقها.
•استكمال خدمات الحرم الجامعي للمنسوبين
والطلبة والزوار.

االستدامة التحتية (مرافق)
•تطوير حوكمة المشاريع اإلنشائية.
•الجامعة المستدامة -خضرنة المقرات.
• تعزيز كفاءة اإلستخدام للمرافق واألصول.

ق
•تقويم وتطوير عمليات الصيانة والنظافة للمراف 
والتجهيزات.
•تحسين وتجميل مرافق الجامعة  .
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9

اليقظة االستراتيجية

لضمان تنفيذ إستراتيجي فعال يعين الجامعة على بلوغ رؤيتها وتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية ،تؤكد الخطة االستراتيجية النقاط التالية:
1.التنبؤ المبكر بالمخاطر
2.بلورة آلية لتقليل مخاطر االستراتيجية
3.تصنيف المخاطر العامة وآلية معالجتها
4.اإلقفال االستراتيجي
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1.9التنبؤ المبكر بالمخاطر
اتبعــت الجامعــة منهجيــة علميــة للتنبــؤ بالمخاطــر المحتملــة ،والتلبــس بيقظــة اســتراتيجية ،مــن خــال تحليــل الوثائــق والتقاريــر وورش العمــل والمقابــات واالســتبانات،

باإلضاف ــة إل ــى تفعي ــل التحلي ــل البيئ ــي االس ــتراتيجي للجامع ــة ( )PESTELو ( )SWOTف ــي ه ــذا المس ــار ،حي ــث تمكن ــت الجامع ــة م ــن التنب ــؤ المبك ــر ببع ــض المخاط ــر
المحتمل ــة ،وإيج ــاد آلي ــات فعال ــة لمعالجته ــا بمنظ ــور اس ــتراتيجي ،مم ــا يخل ــق ثق ــة جي ــدة بجاهزي ــة الجامع ــة لمواجه ــة التقلب ــات والمخاط ــر المحتمل ــة .ولضم ــان اإلدارة

ً
ً
ـتراتيجيا يتمث ــل ف ــي التفعي ــل المهن ــي إلدارة المخاط ــر وتجهيزه ــا باألط ــر العلمي ــة والبش ــرية
ـروعا اس ـ
االحترافي ــة للمخاط ــر ،اش ــتملت ه ــذه الخط ــة االس ــتراتيجية مش ـ
والتقني ــة الالزم ــة .يع ــرض الج ــدول أدن ــاه أه ــم المخاط ــر النابع ــة م ــن االس ــتراتيجية ذاته ــا ،ويظه ــر آلي ــات المعالج ــة:

أهم المخاطر
النابعــة مــن االســتراتيجية
وآليــات معالجتهــا

الخطر المحتمل

المعالجة االستراتيجية المقترحة

ضعف أو عدم تمويل المشاريع االستراتيجية

مشـــروع ربـــط ميزانيـــة الجامعـــة بأهدافهـــا االســـتراتيجية،

ضعف الدافعية في تنفيذ االستراتيجية

تصميـــم آليـــة فعالـــة لتحديـــد ملكيـــة االســـتراتيجية وباقـــة

التغير والتعاقب في القيادات

الرب ــط المؤسس ــي عب ــر االختصاص ــات والمه ــام والصالحي ــات

وبلـــورة واضحـــة للمشـــاريع التـــي تحتـــاج إلـــى تمويـــل.

تحفيزيـــة مالئمـــة.

وإدراج تنفيـــذ االســـتراتيجية ضمـــن مؤشـــرات أداء تقييـــم

القي ــادات وم ــا يتب ــع ذل ــك م ــن أط ــر إداري ــة ومالي ــة.
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2.9بلورة آلية لتقليل مخاطر االستراتيجية
م ــن أج ــل تحقي ــق نس ــب عالي ــة ف ــي تنفي ــذ االس ــتراتيجية ،اعتم ــدت الخط ــة االس ــتراتيجية منهجي ــة جدي ــدة مبني ــة عل ــى الدراس ــات الحديث ــة والتج ــارب العملي ــة والخب ــرة

التراكمي ــة ،حي ــث ُقس ــمت ه ــذه الخط ــة إل ــى برام ــج أربع ــة كبي ــرة ،وأوكل كل برنام ــج إل ــى وكي ــل م ــن ال ــوكالء وف ــق المضم ــون الفن ــي ل ــكل برنام ــج ،أي أنه ــم أضح ــوا

مـ ً
ـاكا للبرام ــج االس ــتراتيجية ومس ــؤولين مباش ــرة أم ــام رئي ــس الجامع ــة والمجال ــس العلي ــا المش ــرفة عل ــى الجامع ــة ،م ــع انع ــكاس ه ــذه الملكي ــة االس ــتراتيجية ف ــي

المهــام المنوطــة بــكل منهــم ومؤشــرات تقييمهــم ،وإدراج باقــة مــن المبــادرات والمشــاريع االســتراتيجية تحــت كل برنامــج وتحديــد مالكهــا بدقــة ،ممــا يعضــد الشــعور
بالمس ــؤولية ويح ــد م ــن مخاط ــر ضع ــف أو ع ــدم التنفي ــذ االس ــتراتيجي  .ولك ــي تك ــون آلي ــة معالج ــة ه ــذه المخاط ــر فعال ــة ،ال ب ــد م ــن اتب ــاع ع ــدة خط ــوات منهجي ــة ،
وم ــن أهمه ــا:

1.تتول ــى إدارة التخطي ــط االس ــتراتيجي متابع ــة تنفي ــذ الخط ــة االس ــتراتيجية دوري ـ ًـا ،وترف ــع تقاري ــر بذل ــك م ــن خ ــال أدوات متع ــددة ،مث ــل قي ــاس مؤش ــرات األداء،
وكذل ــك قي ــاس مس ــتوى التق ــدم ف ــي إنج ــاز المش ــاريع ،م ــع تفعي ــل لوح ــة التحك ــم ف ــي نظ ــام الع ــدادات ( )Dashboardللمس ــاعدة ف ــي اتخ ــاذ الق ــرار.

2.االلت ــزام الت ــام والدقي ــق ب “آلي ــة التصعي ــد” ،الت ــي تُ عن ــى بتصعي ــد العوائ ــق والتحدي ــات الت ــي تواجهه ــا الجه ــات المس ــؤولة ع ــن تنفي ــذ المب ــادرات والمش ــاريع
االس ــتراتيجية إل ــى ال ــوكالء المختصي ــن ،ث ــم رئي ــس الجامع ــة وف ــق ضواب ــط دقيق ــة.

ً
ضمان ــا لمتابع ــة تنفي ــذ الخط ــة االس ــتراتيجية ،ول ــذا ف ــإن الخط ــة االس ــتراتيجية تق ــر آلي ــة متابع ــة س ــنوية لمس ــتوى
3.منهجي ــة المراجع ــة االس ــتراتيجية الدوري ــة تع ــد

التق ــدم ف ــي تنفي ــذ الخط ــة وتحدي ــد المخاط ــر والعوائ ــق إن وج ــدت ،وبل ــورة حل ــول تفصيلي ــة ناجع ــة ،بجان ــب رف ــع التقاري ــر الالزم ــة لمتخ ــذ الق ــرار إلدخ ــال التعدي ــات

االس ــتراتيجية الالزم ــة واعتماده ــا وف ــق اآللي ــة المق ــرة .وق ــد أق ــر مجل ــس الجامع ــة ف ــي جلس ــته الرابع ــة للع ــام الجامع ــي 1442ه الت ــي عق ــدت بتاري ــخ 1442/5/5ه
أن يت ــم تقدي ــم تقري ــر لمجل ــس الجامع ــة يوض ــح إنج ــاز الخط ــة االس ــتراتيجية نهاي ــة الفص ــل الدراس ــي األول م ــن كل ع ــام..
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3.9تصنيف المخاطر العامة وآلية معالجتها
تعوقه ــا ع ــن تحقي ــق رس ــالتها والقي ــام بدوره ــا بكف ــاءة ،وصنف ــت الخط ــة االس ــتراتيجية المخاط ــر
تق ــر الخط ــة االس ــتراتيجية أن الجامع ــة ق ــد تواج ــه مخاط ــر متع ــددة ق ــد ُ

المحتمل ــة ،م ــن حي ــث التحك ــم أو الس ــيطرة إل ــى :داخلي ــة وخارجي ــة ،وم ــن حي ــث ن ــوع التأثي ــر إل ــى أرب ــع فئ ــات رئيس ــية :مخاط ــر اس ــتراتيجية و مخاط ــر مالي ــة ومخاط ــر
تش ــغيلية و مخاط ــر طبيعي ــة .ويج ــب التعام ــل م ــع ه ــذه المخاط ــر وإدارته ــا باحترافي ــة عالي ــة وف ــق نظ ــام تق ــره الجامع ــة وتلت ــزم ب ــه إدارة المخاط ــر الت ــي أق ــرت الخط ــة

ً
ـروعا لتفعيله ــا بقال ــب احتراف ــي تكامل ــي.
االس ــتراتيجية مش ـ

وتعتمـــد الجامعـــة فـــي خطتهـــا علـــى منهجيـــة قياســـية لتحليـــل المخاطـــر باســـتخدام “احتماليـــة الحـــدوث” و”درجـــة التأثيـــر” بنـــاء علـــى مبـــادئ إدارة المخاطـــر

 .ISO AS/NZS 31000:2009وتترجـــم المبـــادئ إلـــى ممارســـة عمليـــة مـــن خـــال مصفوفـــة المخاطـــر التـــي تســـاعد المســـؤولين علـــى التعامـــل االحترافـــي معهـــا.

وتتضمـــن الخطـــة التنفيذيـــة للجامعـــة تفاصيـــل أكثـــر حيـــال المنهجيـــة وآليـــة التصنيـــف والمعالجـــة للمخاطـــر المحتملـــة.

4.9اإلقفال االستراتيجي :آلية إقفال الخطة االستراتيجية
يتـــم إقفـــال الخطـــة االســـتراتيجية  2025 - 2020بعـــد عمليـــة مطولـــة ودقيقـــة يتخللهـــا تقييـــم للمخرجـــات وتحديـــد نســـبة اإلنجـــاز لـــكل مشـــروع ومبـــادرة وهـــدف

اس ــتراتيجي ،لتظه ــر مس ــتوى تحقي ــق الجامع ــة لرس ــالتها ورؤيته ــا .ويعتب ــر التقري ــر بدروس ــه المس ــتفادة مدخ ـ ًـا أساس ـ ً
ـيا لصياغ ــة الخط ــة االس ــتراتيجية التالي ــة .وتتك ــون
خط ــوات اإلقف ــال م ــن التال ــي:

1

2

تحديد المستهدفات

تحديـد مخرجات ومؤشـرات تحديــد األوزان النســبية لألهــداف تحديــد تاريــخ نهايــة العمــل

االستــراتـيـجـيــــــــــة
( 50مؤشر أداء)

أداء للمشـاريع االسـتراتيجية
( 90مشروع استراتيجي)

3

4

االســـتراتيجية ومؤشـــرات األداء بالخطـــــــة االستـراتيجيــــــة
والمشـــاريع االســـتراتيجية

ديســـمبر 2025 -

5
مقارنـــة

6
الفعلـــي

إص ــدار تقري ــر اإلقف ــال موضح ـ ًـا في ــه

االســـتراتيجية

االس ــتراتيجية واعتم ــاده م ــن اللجن ــة

األداء

بالمس ــتهدف لمؤش ــرات األداء

والمشـــاريع

لحظـــة تاريـــخ اإلقفـــال

مســـتوى إنجـــاز الجامعـــة لخطتهـــا
الدائمـــة للتخطيطـــي االســـتراتيجي

88
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ً
ً
وبحثيا
تعليميا
البرامج المتميزة

بالنظــر إلــى كــون جامعــة القصيــم مصنفــة علــى أنهــا “جامعــة شــاملة”  ،فــإن التفكيــر االســتراتيجي يتطلــب تحديــد البرامــج المميــزة تعليميـ ًـا وبحثيـ ًـا
دقيقــا ،فإنــه يتوجــب االتــكاء علــى مجموعــة مــن المعاييــر المنهجيــة المالئمــة.
لتكــون ضمــن دائــرة التميــز فــي الجامعــة .ولكــي يكــون هــذا التحديــد
ً

89
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ً
ً
وبحثيا:
تعليميا
حددت الخطة االستراتيجية المعايير اآلتية لتحديد البرامج المتميزة
1.الحصول على االعتماد األكاديمي البرامجي الوطني أو الدولي من مؤسسات مرموقة.
2.تميز المخرجات التعليمية على المستوى الوطني و /أو الدولي .
3.مدى انعكاس التخصصات في األولويات البحثية وخطة البحوث والتطوير.
4.التميز في جوائز البحثي العلمي على المستوى الوطني و /أو الدولي.
5.التميز في الحصول على تمويل خارجي للبحوث.
6.التميز في النشر البحثي في مجالت مدرجة في قاعدة .Scopus
7.برامج الخدمات المجتمعية.
ولضم ــان تحلي ــل البيان ــات واإلحصائي ــات ف ــي ض ــوء المعايي ــر الس ــابقة ،ف ــإن الجامع ــة س ــتنفذ مش ـ ً
ـروعا اس ــتراتيجيا يس ــتهدف التحدي ــد الدقي ــق للبرام ــج الممي ــزة تعليمي ـ ًـا
وبحثي ـ ًـا ،وم ــن بي ــن أه ــم البرام ــج الواع ــدة برام ــج:
1.الكليات الصحية.

5.كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.

2.كلية الهندسة.

6.كلية الحاسب اآللي

3.كلية االقتصاد واإلدارة.

 7.كلية العلوم.

4.كلية الزراعة والطب البيطري.

90
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الخاتمة

أع ــدت ه ــذه الخط ــة االس ــتراتيجية بمنهجي ــة دقيق ــة ،ش ــارك فيه ــا كاف ــة األط ــراف ذات الصل ــة داخ ــل الجامع ــة وخارجه ــا ،وات ــكأت الخط ــة االس ــتراتيجية عل ــى
األط ــر االس ــتراتيجية الوطني ــة الحاكم ــة وعل ــى رأس ــها رؤي ــة المملك ــة  2030ونظ ــام الجامع ــات الس ــعودية .ونظ ـ ً
ـرا لك ــون الجامع ــة “منظم ــة متعلم ــة” فق ــد
اس ــتفادت م ــن ال ــدروس المس ــتخلصة م ــن تجربته ــا االس ــتراتيجية األول ــى ،حي ــث انعك ــس ذل ــك عل ــى هيكل ــة االس ــتراتيجية الحالي ــة ومنهجيته ــا ،فق ــد خلص ــت
إلـــى تطبيـــق فكـــرة جمـــع المبـــادرات والمشـــاريع االســـتراتيجية تحـــت أربعـــة برامـــج اســـتراتيجيةُ ،
وأنيطـــت ملكيـــة كل برنامـــج بأحـــد وكالء الجامعـــة وفـــق
المضم ــون أو الجان ــب الفن ــي للبرنام ــج ،مم ــا ُيرتج ــى مع ــه رف ــع نس ــبة التفاع ــل م ــع االس ــتراتيجية وزي ــادة نس ــبة تنفيذه ــا.

ونرج ــو أن توج ــه ه ــذه الخط ــة التفكي ــر االس ــتراتيجي وصناع ــة الق ــرار ف ــي الجامع ــة ،ورف ــع س ــقف الطموح ــات ل ــدى العاملي ــن فيه ــا ،وتعزي ــز ثقاف ــة الج ــودة

واألداء العال ــي واالبتكاري ــة ،وصب ــغ الجامع ــة بمقوم ــات “اليقظ ــة االس ــتراتيجية” وروح المب ــادرة والتكي ــف الس ــريع الذك ــي م ــع المتغي ــرات الديناميكي ــة ف ــي

البيئ ــة الخارجي ــة للجامع ــة ،بم ــا يعينه ــا عل ــى تحس ــين اس ــتغالل موارده ــا ونق ــاط قوته ــا واهتب ــال الف ــرص المواتي ــة ومواجه ــة التحدي ــات الحالي ــة والمحتمل ــة
بقال ــب مؤسس ــي اس ــتراتيجي .وتس ــعى الخط ــة الحالي ــة للمس ــاهمة ف ــي تحقي ــق الجامع ــة لرس ــالتها وقيامه ــا بدوره ــا وتحقي ــق طم ــوح القي ــادة الكريم ــة الت ــي

ترعاه ــا وف ــق منظ ــور تنم ــوي مس ــتدام.
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م

المؤلف

التاريخ

العنوان

الناشر

الدولة


1

منتدى الرياض االقتصادي

2020

دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية و االجتماعية

غرفة الرياض

السعودية


2

منتدى الرياض االقتصادي

2020

دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق

غرفة الرياض

السعودية


3

منتدى الرياض االقتصادي

2020

دراسة المشاكل البيئية وأثرها على التنمية االقتصادية

غرفة الرياض

السعودية


4

منتدى الرياض االقتصادي

2020

دراسة اإلصالحات المالية العامة وأثرها على التنمية

غرفة الرياض

السعودية


5

منتدى الرياض االقتصادي

2020

دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية

غرفة الرياض

السعودية


6

وكالة األعمال التجارية واالستثمار

2020

المعايير الوطنية لالستدامة – مشروع وضع وتفعيل معايير

وزارة التجارة

السعودية


7

منتدى الرياض االقتصادي

2020

في المملكة العربية السعودية

التنمية المستدامة في مناطق المملكة

واالجتماعية في المملكة العربية السعودية

االقتصادية في المملكة العربية السعودية

إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية
لالستدامة

دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية و االجتماعية
في المملكة العربية السعودية

غرفة الرياض

السعودية
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المؤلف

التاريخ

العنوان

الناشر

الدولة


8

منتدى الرياض االقتصادي

2020

دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق

غرفة الرياض

السعودية


9

منتدى الرياض االقتصادي

2020

دراسة المشاكل البيئية وأثرها على التنمية االقتصادية

غرفة الرياض

السعودية


10

منتدى الرياض االقتصادي

2020

دراسة اإلصالحات المالية العامة وأثرها على التنمية

غرفة الرياض

السعودية


11

منتدى الرياض االقتصادي

2020

دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية

غرفة الرياض

السعودية


12

وكالة األعمال التجارية واالستثمار

2020

المعايير الوطنية لالستدامة – مشروع وضع وتفعيل معايير

وزارة التجارة

السعودية

التنمية المستدامة في مناطق المملكة

واالجتماعية في المملكة العربية السعودية

االقتصادية في المملكة العربية السعودية

إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية
لالستدامة


13

هيئة تقويم التعليم والتدريب

2020

اإلطار الوطني للمؤهالت

هيئة تقويم التعليم والتدريب

السعودية


14

إدارة التقارير – اإلدارة العامة

2020

مهنة التعليم وقيمتها في نظر المعلمين وقادة المدارس

هيئة تقويم التعليم والتدريب

السعودية

للبحوث واالبتكار – هيئة تقويم

التعليم والتدريب

 تقرير عن مشاركة المملكة العربية السعودية في المسحالدولي للتعليم والتعلم (- )TALIS 2018
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العنوان

الناشر

الدولة

م

15

مركز إحصاءات التعليم ودعم القرار

2020

واقع الجامعات السعودية وأبرز التصنيفات العالمية

وزارة التعليم

السعودية


16

مجلس شؤون الجامعات

2020

نظام الجامعات

هيئة تقويم التعليم والتدريب

السعودية


17

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير

2020

التقرير السنوي  1441 / 1440ه

جامعة القصيم

السعودية


18

هيئة تقويم التعليم والتدريب

2019

مؤشرات األداء الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي

هيئة تقويم التعليم والتدريب

السعودية


19

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير

2019

حقائق وأرقام – التقرير السنوي  1439/1440ه

جامعة القصيم

السعودية


20

جامعة القصيم

2019

القرار اإلداري رقم ( )8564وتاريخ  1441/02/01ه (تفويض

هيئة تقويم التعليم والتدريب

السعودية


21

جامعة عين شمس

2018

استراتيجية جامعة عين شمس 2018-2023

جامعة عين شمس

مصر

– وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير

والجودة

والجودة

الصالحيات)

95

ةمتاخلا

المؤلف

التاريخ

العنوان

الناشر

الدولة

م

22

جامعة الكويت

2018

الخطة االستراتيجية لجامعة الكويت 2018-2022

جامعة الكويت

الكويت


23

وكالة الجامعة

2018

¬ الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن الفيصل

السعودية


24

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير

2018

التقرير السنوي  1438/1438ه

جامعة القصيم

السعودية


25

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

2017

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات


26

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير

2017

الخطة االستراتيجية

جامعة الملك سعود

السعودية


27

فريق مشروع إعداد الخطة

2017

الخطة االستراتيجية – خطة العمل  – 2020-2017عمادة

جامعة الملك سعود

السعودية


28

المركز الوطني لقياس

2017

الدليل الفني لمنهجية قياس األداء

أداء

السعودية

للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

والجودة

االستراتيجية

أداء األجهزة الحكومية  -أداء

عبدالرحمن بن الفيصل ()2025 – 2018

()2021 – 2017

السنة األولى المشتركة
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29

جامعة العلوم والتكنلوجيا األردنية

2016

الخطة االستراتيجية 2020 – 2016

جامعة العلوم والتكنلوجيا األردنية

األدرن


30

اللجنة الرئيسية للخطة االستراتيجية

2016

الخطة االستراتيجية 2016-2020

جامعة الملك فيصل

السعودية


31

مجلس الشؤون االقتصادية

2016

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

السعودية


32

اللجنة الرئيسية للخطة االستراتيجية

2016

الخطة التشغيلية 2016-2020

جامعة الملك فيصل

السعودية


33

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

2016

دليل قياس مؤشرات األداء للخطة االستراتيجية الثانية  1437جامعة المجمعة

واللجان الفرعية

والتنمية

واللجان الفرعية

1441 -

السعودية


34

جامعة الملك عبدالعزيز

2015

الخطة االستراتيجية الثالثة (تعزيز) 2015-2020

جامعة الملك عبدالعزيز

السعودية


35

فريق اعداد الخطة االستراتيجية

2009

الخطة االستراتيجية لجامعة القاهرة 2015 – 2010

جامعة القاهرة

مصر

97
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المؤلف

التاريخ

العنوان

الناشر

الدولة

م

36

إدراة التخطيط االستراتيجي

1439

الخطة االستراتيجية لجامعة الطائف ()2022 – 2018

جامعة الطائف

السعودية


37

جامعة الملك خالد

1438

مؤشرات االداء لجامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد

السعودية


38

لجنة مؤشرات قياس األداء بجامعة

1434

دليل مؤشرات قياس األداء بجامعة المجمعة

جامعة المجمعة

السعودية


39

جامعة تونس المنار

الخطة االستراتيجية

جامعة تونس المنار

تونس


40

الجامعة األردنية

الخطة االستراتيجية ()2022 – 2017

الجامعة األردنية

األردن


41

عمادة التطوير و الجودة

الدليل التعريفي لبرامج الخطة االستراتيجية KSU2030 -

جامعة الملك سعود

السعودية


42

لجنة إعداد الخطة االستراتيجية

الخطة االستراتيجية للوزارة لألعوام ()2019-2021

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

األردن

والمعلومات

المجمعة

(الوثيقة األساسية  :اإلصدار )3.1

98

ةمتاخلا

No Author

Date Title

Publisher

Country


43

American University of

2020

AUS Strategic Plan 2020–2025

The United Arab Emirates

The United


44

UNSW Sydney

2020

2025 Strategy Update

UNSW Sydney

Australia


45

Washington State University 2020

WSU System Strategic Plan 20252020-

Washington State University

USA


46

The American University in

2019

Centennial Strategic Plan: From Good to Great The American
2019–2022

University in Cairo

Egypt


47

Arizona State University

2019

Student Protection Plan for 201920-

Arizona State

USA


48

The Board of Trustees

2019

2020–2025 Strategic Plan

Montgomery College

USA


49

Ferris State University

2019

FERRIS FORWARD 20192024- Strategic Plan Ferris State University

Sharjah

Cairo

University

Arab Emirates

USA
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ةمتاخلا

No Author

Date Title

Publisher

Country


50

York University

2019

Towards the Digital University, IT

York University

Canada


51

CQUniversity

2019

A strategic plan for our shared future

CQUniversity

Australia


52

University of Notre Dame

2018

Strategic Plan 2018 – 2021

University of Notre Dame

Australia

2018

Strategic Plan (2018–2021)

The University of Queensland

Australia


53

Strategic Plan, 20192024-, Version 0.9

2019–2023


54

Maynooth University

2018

Strategic Plan 201822-

Maynooth University

Ireland


55

University College Cork

2017

Strategic Plan 2017–2022

University College Cork

Ireland


56

Ulster University

2016

Five & Fifty, Five Year Strategic Plan, Fiftieth

Ulster University

United

(2016- 2034) Year Strategic Vision

Kingdom
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ةمتاخلا

No Author

Date Title

Publisher

Country


57

American University of

2016

AUB Integrated Academic Strategic Plan

American University of Beirut

Lebanon


58

The American University in

2016

Strategic Plan 20162021-

University Ulm

Germany


59

Institutional

2016

USM Strategic Plan

USM

Malaysia


60

Board of Governor

2016

2020–2025 Strategic Plan

THE STATE

USA


61

The University of Sydney

2016

FERRIS FORWARD 20192024- Strategic Plan The University

Australia


62

Committees for developing 2015

SQU Strategic Plan (20162040-)

Sultan Qaboos

Oman

Strategic plan of the University of Tartu for

University of Tartu

Estonia

Beirut

Cairo

Planning & Strategic Centre

the Long-Term Strategic

20162030-

of Sydney

Plan

63

University of Tartu

2015

UNIVERSITY SYSTEM of FLORIDA

20152020-

University

101

ةمتاخلا

No Author

Date Title

Publisher

Country


64

2015

Research Strategic Plan 20152025-

University

Saudi Arabia

Vice Presidency of

Postgraduate Studies and
Scientific Research

of Dammam


65

Board of Trustees

2013

Grand Layout 2.0 (2014 – 2023)

Sophia University

Japan


66

QS

2012

QS Stars™ Methodology - Version 4.0

QS Stars

UK


67

University of Pretoria

2011

The vision, mission and plan of the University

University Of Pretoria

South Africa


68

King Fahd University of

2011

Strategic Plan 20122020-

King Fahd University of Petroleum

Saudi Arabia


69

Indian Institute of Science

Strategic Plan

Indian Institute of Science

India


70

Nankai University

Strategic Plan

Nankai University

China

Petroleum & Minerals

for 2025

& Minerals

102

ةمتاخلا

No Author

Date Title

Publisher

Country


71

Beijing Foreign Studies

Strategic Plan

Beijing Foreign Studies University

China


72

University of Santo Tomas

Strategic Plan

University of Santo Tomas

Philippines


73

Khalifa University of

Strategic Plan

Khalifa University of Science and

The United


74

The University of Texas at

Strategic Plan for the University of Texas at

The University of

USA

University

Science and Technology

Dallas

scholar.profiles

Dallas

timeshighereducation

shanghairanking

Technology

Texas at Dallas

topuniversities

scopus

Arab Emirates

webometrics
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تقييم مكونات اإلطار االستراتيجي
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 1.13تقييم مكونات اإلطار االستراتيجي
بع ــد إنج ــاز مس ــودة الخط ــة االس ــتراتيجية ُ ، 2020-2025عرض ــت عل ــى ش ــركائنا (الفئ ــات المس ــتفيدة داخ ــل الجامع ــة وخارجه ــا) لمعرف ــة مرئياته ــم حي ــال مكون ــات الخط ــة

الجدي ــدة .وق ــد ش ــارك ف ــي تقيي ــم رؤي ــة الجامع ــة ورس ــالتها وقيمه ــا وأهدافه ــا االس ــتراتيجية ( )1500+مش ــارك موزعي ــن عل ــى الفئ ــات اآلتي ــة (خريجي ــن ،ورج ــال أعم ــال،
وطلب ــة ،وأعض ــاء هيئ ــة تدري ــس ،وموظفي ــن ،وأولي ــاء أم ــور).

التقييم العام
لمكونات الخطة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الجودة

الرؤية

3.82

1.2

مرتفعة

الرسالة

4.11

1.07

مرتفعة

القيم

4.06

1.13

مرتفعة

األهداف

4.09

1.08

مرتفعة

105

حالملا

 2.13تقييم رؤية الجامعة

معيار تقييم الرؤية

المتوسط الحسابي

درجة التحقق

طموح الرؤية

4.00

مرتفعة

متوافقة مع رؤية 2030

3.94

مرتفعة

سهلة الفهم

3.83

مرتفعة

مالئمة لثقافة المجتمع

3.81

مرتفعة

ُهوية مميزة للجامعة

3.81

مرتفعة

محفزة لتحقيق الرسالة

3.79

مرتفعة

ملهمة

3.71

مرتفعة

واقعية الرؤية

3.70

مرتفعة
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 3.13تقييم رسالة الجامعة

معيار تقييم الرسالة

المتوسط الحسابي

درجة التحقق

متوافقة مع رؤية 2030

4.27

مرتفعة

محققة لألغراض الرئيسة للجامعة

4.22

مرتفعة

متناغمة مع رؤية الجامعة

4.20

مرتفعة

معززة لهوية الجامعة

4.12

مرتفعة

معينة على تحديد األهداف

4.12

مرتفعة

ملبية الحتياجات سوق العمل

4.03

مرتفعة

محققة للتكامل بين األنشطة

4.02

مرتفعة

مالئمة لثقافة المجتمع

4.00

مرتفعة

سهلة الفهم

3.98

مرتفعة
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 4.13تقييم قيم الجامعة

القيم

المتوسط الحسابي

درجة التحقق

االنتماء

4.31

مرتفعة

األمانة

4.15

مرتفعة

اإلتقان

4.11

مرتفعة

العدالة

4.02

مرتفعة

المؤسسية

4.01

مرتفعة

الشفافية

3.94

مرتفعة

االبتكار

3.89

مرتفعة
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 5.13تقييم األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي

المتوسط الحسابي

درجة التحقق

ً
ً
ودوليا.
وطنيا
تعزيز الشراكة والتبادل المعرفي

4.17

مرتفعة

رفع الجدارة والقدرة التنافسية والمهنية للطلبة.

4.13

مرتفعة

الهوية البحثية وتحسين البحوث التطبيقية واالبتكار لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
بناء ُ

4.13

مرتفعة

تحسين األداء التقني والمعلوماتي وتعزيز التحول الرقمي.

4.11

مرتفعة

تحسين األداء اإلداري المحوكِ م وتعزيز الرضا والوالء المؤسسي.

4.08

مرتفعة

استكمال البنية التحتية وتطويرها واستدامتها.

4.08

مرتفعة

تنمية وقف الجامعة وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة اإلنفاق.

4.04

مرتفعة

توكيد جودة التعليم وتحقيق التميز في تخصصات مستهدفة.

4.01

مرتفعة

المتوسط الحسابي الكلي

4.09

مرتفعة
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إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴـﻂ اﻻﺳﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻲ

spm@qu.edu.sa

spm.qu.edu.sa

0163022071

0163017571

