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كلمة معالي الدكتور عبدالله بن محمد الربيش مدير الجامعة

إن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل كمثيالتهــا مــن الجامعــات الســعودية ،تمــر بمرحلــة
ارتفعــت فيهــا توقعــات إســهام التعليــم العالــي فــي حيــاة األمــم ،وقــد زاد مــن أهميــة جامعتنــا
ـتراتيجي متميــز حيــث تزخــر
توســطها لمــدن الخبــر والدمــام والظهــران والجبيــل وهــو موقــع اسـ
ٌ
هــذه المــدن بالنشــاط والحيويــة ،والجامعــة بذلــك تأخــذ موقــع الصــدارة وتأتــي فــي طليعــة
هــذه التنميــة المزدهــرة.
وإذ تســعى جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل إلــى الريــادة والتميــز فــي قطاعاتهــا جميعـ ًـا،
فقــد أصبــح مــن الضـــروري االســتعداد لمجابهــة هــذه التوقعــات بــكل فعاليــة وجــدارة ،وإذ تلتــزم
الجامعــة بخدمــة أمتنــا وطلبتنــا بمثاليــة ،فــإن خطتنــا االســتراتيجية قــد قامــت علــى جهــود فــرق
عمــل مهنيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة مــع االســتعانة بدعــم خارجــي مــن أصحــاب
المصلحــة والمهنييــن وبيــوت الخبــرة االستشــارية العالميــة.
نحــن فخــورون بتحديــث الخطــة االســتراتيجية للجامعــة لتجســد اختيارنــا لنمــوذج «الجامعــة
الشــاملة» أداةً إلنجــاز رســالتنا فــي خدمــة الوطــن عمومــا والمنطقــة الشـــرقية علــى
وجــه الخصــوص؛ تســعى خطتنــا إلــى رفــع مســتوى تنظيــم العمــل األكاديمــي
والبحثــي والمجتمعــي فــي أربعــة مجمعــات منفصلــة ولكنهــا مترابطــة ،أال وهــي:
1.1مجمــع المهــن الصحيــة الرامــي إلنشــاء مركــز صحــي أكاديمــي تكاملــي ذي طابــع متميــز
يضــم عـ ً
ـددا مــن كليــات المهــن الصحيــة هــي كليــات الطــب ،وطــب األســنان ،والصيدلــة
اإلكلينيكيــة ،والتمريــض ،والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالدمــام والجبيــل ،والصحــة العامــة.
2.2مجمــع الهندســة ويشــمل الكليــات القائمــة ،وهــي تحديــدا كليــات العمــارة والتخطيــط،
والتصاميــم ،والهندســة.
3.3مجمــع العلــوم واإلدارة ويشــمل كليــات العلــوم ،وإدارة األعمــال ،والدراســات التطبيقيــة
وخدمــة المجتمــع ،وكليــة المجتمــع ,وكليــة علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات.
4.4مجمع اآلداب والتربية ويشمل كليات اآلداب ،والتربية ،والشريعة والقانون.
إن غايتنــا هــي أن نعمــل فــي توافــق كامــل مــع مكوناتنــا المادية والبشـــرية واالعتباريــة ،ونؤدي
وظائفنــا األساســية والتكميليــة بــكل جــد ومثابــرة ،وأن نبلــغ رؤيتنــا فــي الريــادة والتميــز محليـ ًـا
وإقليميـ ًـا وعالميـ ًـا ،وأن نــؤدي رســالتنا الســامية فــي تقديــم خدمــات معرفيــة وبحثيــة ومهنيــة
إبداعيــة بشـــراكة مجتمعيــة فاعلــة علــى الوجــه األكمــل ،وأن نحقــق أهدافنــا االســتراتيجية الكبرى
بتوافــق ومواءمــة تامــة مــع األهــداف والمنطلقــات الوطنيــة المتمثلــة فــي رؤيــة المملكــة
 2030وبرامجهــا التنفيذيــة ،طامحيــن أن نصبــح المــورد األكاديمــي الفاعــل الــذي يخــدم قطاعــات
المســتفيدين كافــة وعلــى األصعــدة جميعهــا.
خطتنــا هــي تعزيــز االعتمــاد علــى النفــس ،والتمســك بدورنــا فــي تطوير العلــم والتقنيــة وإنتاج
المعرفــة والمشــاركة فــي االبتــكار واإلبــداع لتطــور التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع،
مــع الحفــاظ علــى قــدر مــن المرونــة والتكيــف والتجــاوب مــع معطيــات المرحلــة بحســب مــا
تقتضيــه الظــروف ،كمــا أننــا عازمــون علــى مواصلــة التعــاون بــروح ملؤهــا الحمــاس عبــر كل
المجمعــات فــي عالــم تتعــدد فيــه المجــاالت وتتنــوع فيــه التخصصــات.
والله من وراء القصد ،وهو يهدي إلى سواء السبيل.

الدكتور عبد الله بن محمد الربيش
ز
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تقديم وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
ً
فرعــا مــن جامعــة
أعــدت الخطــة االســتراتيجية األولــى للجامعــة عــام 2009م حيــن كانــت
ً
ونظــرا إلــى التغيــرات الكبيــرة التــي مــرت بالجامعــة منــذ أن اســتقلت فــي
الملــك فيصــل؛
ً
ً
كبيــرا فــي
تطــورا
 3رمضــان  24( 1430أغســطس  )2009وأصبــح اســمها «جامعــة الدمــام»
الحجــم ،أصبحــت تلــك الخطــة ال تفــي بالمتطلبــات ،فعليــه منــذ عــام  2013بــدأت جامعــة
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل معالجــة تهــدف تحديــث الرؤيــة والرســالة والقيــم واألهــداف
االســتراتيجية والتشــغيلية لتلبيــة المتطلبــات الجديــدة والطموحــات المتزايــدة للجامعــة ،وهنــا
نذكــر طرفــا مــن فعاليــات تحديــث الخطــة االســتراتيجية:
1.1ورش تحديــث الخطــة االســتراتيجية )1( :المنعقــدة فــي  9ينايــر 2013م ،و ( )2المنعقــدة
فــي  6مــارس 2013م ،و( )3المنعقــدة فــي  3أبريــل 2013م ،و( )4بحضــور فريــق
(كالــودس) االستشــارية بيــن  8 - 4ســبتمبر 2014م.
2.2توقيــع معالــي مديــر الجامعــة القــرار رقــم  585/42فــي تاريــخ  1434/7/2هجريــة الموافــق
 2013/5/11ميالديــة لتأســيس وكالــة جديــدة للتخطيــط االســتراتيجي تحــت عمــادة التطويــر
الجامعــي.
3.3فــي  26ينايــر 2015م وافقــت جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل رســميا علــى تحديــث
رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا.
4.4فــي مايــو 2015م حصلــت جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصل على االعتمــاد األكاديمي
المؤسســي مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي (ســابقا الهيئــة الوطنيــة
للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي) للفتــرة مــا بيــن  1مايــو  2015م حتــى  30أبريــل 2022م.
5.5فــي يوليــو 2016م انطلقــت رؤيــة المملكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي للمملكة وكان
مــن الضــروري مواءمــة خطــة جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل مــع توجهــات المملكــة
وتطلعاتها.
6.6فــي  28نوفمبــر 2016م جــرى تغييــر اســم الجامعــة مــن (جامعــة الدمــام) إلــى جامعة اإلمام
عبــد الرحمــن بــن فيصــل بموجب المرســوم الملكي رقم ( )29402بتاريــخ 1438/02/28هـ.
7.7فــي أبريــل  2017تــم صياغــة مســودة مبدئيــة لوثيقــة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة
وأرســلت مــن خــال دراســة ميدانيــة إلــى الجهــات ذات المصلحــة ألخــذ آرائهــم ومقترحاتهــم
فيهــا.
8.8فــي آخــر يونيــو  2017تــم تكليــف خبيــر متخصــص فــي التخطيط االســتراتيجي مــن الجامعة
للعمــل فــي المراجعــة النهائيــة للخطــة بنســختيها العربيــة واإلنجليزيــة واألخــذ فــي االعتبــار
كل مــا جــاء مــن مقترحــات ومرئيــات.
9.9فــي أكتوبــر  2017وجــه معالــي مديــر الجامعــة باســتكمال تحديــث الخطــة االســتراتيجية
للجامعــة وإجــراء مواءمــة كاملــة بينهــا وبيــن رؤيــة المملكــة  ،2030وفــي ينايــر 2018
تــم االنتهــاء مــن وثيقــة النتائــج النهائيــة لبرنامــج المواءمــة ،وتــم التوصــل إلــى عــدد مــن
المقترحــات والمبــادرات لتحقيــق التوافــق بيــن خطــة الجامعــة ورؤيــة المملكــة.
وفــي هــذه الوثيقــة ســيتم عــرض اإلطــار الفكــري والبنيــوي للخطــة االســتراتيجية للجامعــة ،ثــم
ملخــص لنتائــج برنامــج مواءمــة خطــة الجامعــة مــع منطلقــات وأهــداف رؤيــة المملكــة ،2030
ً
وأخيــرا ملخــص مجمــل لألهــداف االســتراتيجية والبرامــج التنفيذيــة والمشــاريع التطويريــة
والمبــادرات ومؤشــرات األداء الرئيســة فــي القطاعــات المختلفــة للجامعــة.
وبهــذه المناســبة أتقــدم بخالــص الشــكر إلــى معالــي مديــر الجامعــة علــى دعمــه المســتمر
والكامــل لهــذا العمــل المهــم ،كمــا أشــكر أعضــاء الفريــق جميعـ ًـا واللجــان الذيــن شــاركوا فــي
مراحــل عمليــة التخطيــط االســتراتيجي المختلفــة؛ وفقنــا اللــه جميعــا لتحقيــق أهدافنــا لنمــاء
وتقــدم هــذا الوطــن المعطــاء ورفعــة أهلــه الكــرام.

األستاذ الدكتور /عبدالله بن حسين القاضي
س
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الملخص التنفيذي

|

هــذه الوثيقــة هــي الجــزء األول من وثائق الخطة االســتراتيجية
للجامعــة ،حيــث تتضمــن مقدمــة تضــم نبــذة عــن الجامعــة
وهــدف الوثيقــة ومنهجيــة العمــل وهيــكل الوثيقــة ،ثــم
معطيــات التحليــل االســتراتيجي وبنيــة الخطــة االســتراتيجية،
يلــي ذلــك تلخيــص لنتائــج برنامــج مواءمــة الخطــة مــع أهــداف
ومنطلقــات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030ومــا
توصــل إليــه فريــق العمــل مــن مبــادرات لزيــادة التوافــق
بيــن خطــة الجامعــة ورؤيــة المملكــة ،وتنتهــي الوثيقــة بســـرد
مجمــل ألهــم البرامــج التنفيذيــة والمشــاريع التطويريــة
والمبــادرات ومؤشــرات األداء الرئيســة التــي تبنتهــا الجامعــة
لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية الثمانيــة التــي تغطــي
قطاعــات الجامعــة كافــة وهــي :تقديــم خدمــات معرفيــة
وتعليميــة عاليــة الجــودة ،تطويــر منظومــة البحــث العلمــي
واالبتــكار ،تعزيــز المســؤولية والشـــراكة المجتمعيــة ،ترســيخ
قيــم الجامعــة وتنميــة قــدرات منســوبيها ،اســتدامة البيئــة
العمرانيــة الجامعيــة ،بنــاء نظــام إداري مؤسســـي عصـــري،
اســتدامة مــوارد الجامعــة الماليــة ،وتعزيــز أنظمــة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات.
اعتمــدت الخطــة علــى مصــادر معلومــات متنوعــة أهمهــا:
()1معطيــات الخطــة االســتراتيجية األولــى للجامعــة وبرامجهــا
التنفيذيــة (والتــي ترجــع إلــى عــام 2009م) ،وخطــة التطويــر
الشــامل للجامعــة (التــي أعــدت عــام 2014م) ،و مســح
بيئــي وتحديــث ميدانــي لخصائــص الوضــع الراهــن للجامعــة
فــي كافــة مكوناتهــا الماديــة والبشـــرية واالعتباريــة,
( )2وعلــى التوجهــات الوطنيــة الحديثــة المتمثلــة فــي :رؤيــة
المملكــة  2030وبرامجهــا مثــل برنامــج التحــول الوطنــي،
والخطــة الخمســية التاســعة ،وخطــة التعليــم العالــي
(آفــاق) ،واســتراتيجية المعرفــة ،واســتراتيجية الصناعــة،
وخطــة العلــوم والتقنيــة واالبتــكار ,ومعاييــر ضمــان الجــودة
للمركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي ,NCAAA
( )3وعلــى أهــم التوجهــات والممارســات العالميــة فــي
التعليــم العالــي ممثلــة فــي بعــض نمــاذج الخطــط

ع

االســتراتيجية للجامعــات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة
ا لمر مو قــة .
تتكــون الوثيقــة مــن أربعــة فصــول وخاتمــة ومالحــق ،يحتــوي
الفصــل األول علــى مقدمــة عامــة تحتــوي علــى نبــذة عــن
الجامعــة وهــدف الوثيقــة ومنهــج العمــل وهيــكل الوثيقــة،
ويعــرض الفصــل الثانــي معطيــات التحليــل االســتراتيجي
وبنيــة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة حيــث يبــدأ بتحديــد ماهيــة
الجامعــة (مكوناتهــا الجامعــة ووظائفهــا والفئــات والجهــات
المســتفيدة مــن خدماتهــا) ،ثــم ملخــص لنتائــج التحليــل
البيئــي وأهــم القضايــا الحرجــة (التحديــات) والتوجهــات
االســتراتيجية (الطموحــات) ،ورؤيــة ورســالة وقيــم الجامعــة؛
ثــم يعــرض الفلســفة التــي تعتمــد عليهــا األســاليب اإلبداعيــة
المســتخدمة لرفــع كفــاءة الجامعــة والهيــكل العــام للخطــة
االســتراتيجية؛ ثــم يعــرض الفصــل الثالــث نتائــج برنامــج
متكامــل تبنتــه جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل لمواءمة
الخطــة االســتراتيجية للجامعــة مــع األهــداف التفصيليــة لرؤيــة
المملكــة  2030وأهــم المبــادرات المقترحــة لزيــادة هــذا
التوافــق ،ثــم يلخــص الفصــل الرابــع األهــداف االســتراتيجية
الثمانيــة لتحقيــق الكفــاءة فــي قطاعــات الجامعــة المختلفــة
(األكاديميــة ،البحثيــة ،المجتمعيــة ،البشـــرية ،البيئيــة،
اإلداريــة ،الماليــة ،والتقنيــة) ويســـرد أهــم البرامــج التنفيذيــة
والمشــاريع التطويريــة المقترحــة تحــت كل هــدف مــن تلــك
األهــداف وأهــم المبــادرات التــي يتضمنهــا كل مشــروع
تطويــري ومؤشــرات األداء التــي ستســتخدم لمتابعــة تحقيــق
كل مبــادرة مــن تلــك المبــادرات.
الكلمات الدالة |
التخطيــط االســتراتيجي ،التعليــم الجامعــي ،كفــاءة القطاعــات
(األكاديميــة ،البحثيــة ،المجتمعيــة ،البشـــرية ،البيئية ،اإلدارية،
الماليــة ،التقنيــة) ,جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل،
المملكــة العربيــة الســعودية.

م2025 – 2018 الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

Executive summary

|

This document is the first part of the Imam
Abdulrahman Ben Faisal University (IAU) Strategic
Plan. It provides an introduction about IAU, the aim,
the methodology and structure of the document.
Then the document provides environmental scan
and strategic analysis reaching the overall structure
of the strategic plan. It presents a summary of the
results of a program conducted to align the goals
and principles of the 2030 Vision of Saudi Arabia
with IAU Strategic Plan and initiatives to increase
such alignment. The document ends with overall
listing of operational programs, development
projects, initiatives and key performance indicators
to achieve its strategic objectives covering all
eight sectors. These sectors are providing quality
knowledge and education, developing scientific
research and innovation, enforcing social
responsibility and partnership, enhancing values
and capacities of IAU affiliates, sustaining the
built environment, building modern institutional
administrative system, improving sustainability of
financial resources, enhancing communications and
information technology systems.
The document depends on several sources such
as: (1) the University’s first Strategic Plan and its
operational programs (dated back to 2009), the
University’s Comprehensive Development Plan
(prepared in 2014), and environmental scan and
field updates of all human and physical components
of IAU; (2) recent national trends and developments:
the Kingdom’s 2030 Vision and its programs such
as the national transformation program, the Tenth
Five-year Plan, the Higher Education Plan (AFAQ),
the Knowledge Strategy, Industry Strategy, the
Science and Technology Plan, the National Center
for Academic Evaluation and Accreditation NCAAA
innovation and quality assurance standards; and (3)
main trends and global practices in higher education
represented in reviewing samples of strategic plans
of high ranked national and regional universities.
The document consists of four chapters, a
conclusion and supplements. The first chapter is
an introduction which contains a background on
غ

IAU and the aim, methodology and skeleton of
this document. The second chapter contains the
results of strategic analysis and the structure of the
strategic plan starting with a classification of the
basic components, functions and the beneficiaries
of University services; then a summary of the
environmental scan and the most critical issues
(challenges) and the strategic dictions (ambitions);
the vision, missions and values of IAU; and the the
conceptual and structural bases of creative methods
used to improve the efficiency of the University.
Then, Chapter Three presents the outcomes of an
integrated program carried out by IAU to align
the University›s Strategic Plan with the goals of
the Kingdom’s 2030 Vision. It presents some
proposed initiatives to increase this alignment.
Chapter Four outlines eight strategic objectives
to achieve efficiency in various sectors of the
University (academic, research, societal, human,
environmental, administrative, financial, and
technical). It states the most important operational
programs, development projects and initiatives
proposed under each of those strategic goals
and the key performance indicators to be used to
monitor the progress in achieving the objectives of
each initiative.
Keywords |
Strategic planning, higher education, efficiency
in sectors (academic, research, human resources,
environmental, societal, financial, administrative,
and technical), Imam Abdulrahman Ibn Faisal
University (IAU), Kingdom of Saudi Arabia.
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تنطلــق أنشــطة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بن فيصــل جميعها
مــن رؤيتهــا االســتراتيجية جامعــة رائــدة تســعى إلــى التميــز
ً
ً
ً
وعالميــا ،وتهــدف تلــك األنشــطة تحقيــق
وإقليميــا
محليــا
رســالتها علــى الوجــه األكمــل فــي تقديــم خدمــات معرفيــة
وبحثيــة ومهنيــة إبداعيــة بشــراكة مجتمعيــة فاعلــة.
علــى مــدار تاريخهــا ،منــذ أن تأسســت عــام 1395هـــ
ً
فرعــا مــن جامعــة الملــك فيصــل بمدينــة
الموافــق 1975م
الدمــام ،مــرورا بصــدور القــرار الســامي بتحولهــا إلــى جامعــة
مســتقلة عــام 2009م تحــت اســم« :جامعــة الدمــام»
باألمــر الســامي رقــم  / 7305م ب وتاريــخ 1430 / 9 / 3ه
( 2009 / 1 / 29م) ثــم انفصــال «جامعــة حفــر الباطــن»
مــن رحــم جامعــة الدمــام فــي 2014/4/2( 1435/3/2م)،
ً
أخيــرا بتشـــريفها باســم« :جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن
فيصــل» باألمــر الســامي رقــم  10164بتاريــخ 1438 /2 /28ه
( 2016 /11 /28م )  ،خطــت الجامعــة خطــوات حثيثــة علــى
طريــق تصميــم وتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات والمشــاريع
التــي تســتهدف تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا
االســتراتيجية لتلبيــة توقعــات المجتمــع ،وتحقيــق معاييــر
الجــودة وتهيئــة بيئــة جامعيــة تتســم بالحيويــة لتحفيــز
المعرفــة داخــل حــدود التعليــم الجامعــي التقليديــة وخارجهــا،
وتشــجيع حــب االســتطالع الفكــري والبحــث المنضبــط بأعلــى
مســتويات األخــاق المهنيــة ،ودعــم اإلنجــاز فــي مجــال
تحســين الصحــة والرفاهيــة للمجتمــع ،والتخطيــط اإلبداعــي
لتنويــع مصــادر دخــل الجامعــة ،وبنــاء الشـــراكة مــع القطــاع
الخــاص لزيــادة االســتثمارات المشــتركة لتحقيــق االســتدامة
والتطــور المســتمر للجامعــة.
ً
وانطالقــا مــن المســتجدات التــي فرضتهــا منطلقــات رؤيــة
المملكــة  2030والتــي تصبــو إلــى بنــاء مجتمــع حيــوي
واقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح ،وجــه معالــي مديــر الجامعــة
وكالــة الجامعــة للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع للقيــام
بمراجعــة شــاملة وتفصيليــة لخطــة الجامعــة االســتراتيجية
وتحديثهــا لكــي تتــاءم وتتوافــق مــع أهــداف رؤيــة 2030
وبرامجهــا التنفيذيــة المختلفــة ،فتــم تشــكيل فريــق عمل وبدء
برنامــج أطلــق عليــه «برنامــج المواءمــة» انتهــى بإنتــاج وثيقــة
ً
برنامجــا متكامــا لتحقيــق المواءمــة
نتائــج نهائيــة تضمنــت
الكاملــة المنشــودة (وكالــة الجامعــة للدراســات والتطويــر
وخدمــة المجتمــع.)2018 ،
هــذه الوثيقــة هــي الجــزء األول من وثائق الخطة االســتراتيجية
لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ،تعــرض اإلطــار الفكري
والبنيــوي للخطــة االســتراتيجية ،ثــم تلخــص أهــم نتائــج برنامــج
مواءمــة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة مــع رؤيــة المملكــة
ً
عامــا عــن األهــداف االســتراتيجية
 ،2030وتقــدم تصــورا
الثمانيــة للجامعــة وأهــم مــا تتبنــاه الجامعــة ومــا تخطــط لــه مــن
برامــج تنفيذيــة ومشــاريع تطويريــة ومؤشــرات أداء لتحقيــق
2

تلــك األهــداف وهــي :تقديــم خدمــات معرفيــة وتعليميــة
عاليــة الجــودة ،وتطويــر منظومــة البحــث العلمــي واالبتــكار،
وتعزيــز المســؤولية والشـــراكة المجتمعيــة ،وترســيخ قيــم
الجامعــة وتنميــة قــدرات منســوبيها ،واســتدامة البيئــة
العمرانيــة الجامعيــة ،وبنــاء نظــام إداري مؤسســـي عصـــري،
واســتدامة مــوارد الجامعــة الماليــة ،وتعزيــز أنظمــة االتصاالت
وتقنيــة المعلومــات.
وســتركز الوثيقــة التاليــة التــي ســتصدر الحقـ ًـا علــى اســتكمال
الجــزء الثانــي مــن مشــروع التخطيــط االســتراتيجي لجامعــة
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وهــو وضــع الخطــة التنفيذيــة
لالســتراتيجية ،حيــث ســيتم حســاب المســتهدفات المطلــوب
تحقيقهــا فــي ســنة الهــدف (2025م) فــي القطاعــات
المختلفــة للجامعــة ،اعتمـ ً
ـادا علــى البيانــات الســابقة المتاحــة
فــي مســتودع بيانــات الجامعــة (خمــس ســنوات ســابقة علــى
األقــل) وعلــى بيانــات الجامعــات المرجعيــة ،كمــا ســتتضمن
الخطــة التنفيذيــة وضــع تفاصيــل عمليــة تنفيــذ المشــاريع
والمبــادرات المختلفــة وتحديــد المراحــل الزمنيــة للتنفيــذ
والجهــات المســؤولة عــن التنفيــذ والتكلفــة التقديريــة وغيرها.
وفيمــا يلــي ســيتم التعريــف بالجامعــة وتحديــد الهــدف مــن
الوثيقــة ثــم شــرح مراحــل وضــع الخطــة منــذ عــام  2014إلــى
أن عرضــت الخطــة علــى مجلــس الجامعــة بجلســته رقــم 68
بتاريــخ 1440/1/7هـــ (2018/9/17م) ،كمــا ســيتم عــرض هيــكل
الوثيقــة.
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1-1

|

التعريف بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

ترجــع عراقــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل إلــى عــام 1395هـــ (1975م) حيــن أنشــئت الجامعــة كفــرع مــن جامعــة الملــك
فيصــل بمدينــة الدمــام.
وبعــد أربــع وثالثيــن عامــا وفــي  3رمضــان  1430والموافــق  24أغســطس عــام 2009م اســتقلت الجامعــة لتصبــح جامعــة
مســتقلة تحــت اســم« :جامعــة الدمــام» ،ومنــذ ذلــك التاريــخ نمــت الجامعــة بقــوة وأصبــح لهــا فــروع تغطــى مدينــة الدمــام
وســت محافظــات أخــرى فــي المنطقــة الشـــرقية (القطيــف ،والجبيــل ،والنعيريــة ،وقريــة العليــا ،والخفجــي ،وحفــر الباطــن)،
وكانــت تضــم ( )28كليــة بهــا ( )189تخصصــا ،وبلــغ عــدد الطلبــة ( )38,310طالبـ ًـا فــي حيــن بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس
ً
ً
موظفــا.
عضــوا وبلــغ عــدد الموظفيــن ()4917
()2067
وفــي 1435 /3 /2ه (2014 /4 /2م) ،صــدر المرســوم الملكــي بفصــل أفــرع (النعيريــة ،وقريــة العليــا ،والخفجــي ،وحفــر الباطــن)
لتنشــأ مــن رحــم جامعــة الدمــام جامعــة جديــدة هــي جامعــة «حفــر الباطــن».
وفــي 1438/02/28هـــ (2016/11/28م) وبموجــب المرســوم الملكــي رقــم ( )29402تشــرفت الجامعــة بتعديــل اســمها مــن
«جامعــة الدمــام» إلــى «جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل» ،وحينئــذ كان عــدد تخصصــات الجامعــة ( )85تخصصـ ًـا ،وبلــغ
عــدد طلبتهــا ( )38249طالبـ ًـا ،وبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ( )3179عضـ ً
ـوا ،وبلــغ عــدد الموظفيــن ( )4559موظفـ ًـا.
ويوضــح شــكل  1-1التطــور الزمنــي الــذي مــرت بــه الجامعــة منــذ تأسيســها كفــرع مــن فــروع جامعــة الملــك فيصــل بالدمــام
وحتــى تشـــريفها باســم «جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل» ،كمــا يوضــح شــكل  2-1تطــور أعــداد الطلبــة المقبوليــن
والخريجيــن والــكادر اإلداري والصحــي وأعضــاء هيئــة التدريــس والمبتعثيــن (.)2016-2009

تغيير مسمى الجامعة
إلى جامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل.
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•االعتماد األكاديمي البرامجي
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واالعتماد األكاديمي
لبرنامجي طب األسنان
والتمريض.
•االعتماد من الكلية األمريكية
الستشاريي علم األمراض.

1437
2016
1436
2015

1435
2014

1430
2009

1395
1975

1428
2007
انضمام كليات التربية
إلى الجامعة بعد أن كانت
تابعة لوكالة كليات البنات
التابعة للرئاسة العامة

•االعتماد المؤسسي
من الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد
األكاديمي.
•االعتماد من اللجنة
الدولية المتحدة
العتماد المنظمات
الصحية.

انفصال جامعة حفر
الباطن عن جامعة الدمام

صدور قرار مجلس الوزراء
بفصل شطري جامعة الملك
فيصل في كل من :الدمام
واألحساء إلى جامعتين
منفصلتين وبذلك تأسست
جامعة الدمام

تأسيس جامعة
الملك فيصل
بفرعيها :األحساء والدمام

شكل  1-1التطور الزمني لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل منذ إنشائها عام 1395هـ (1175م)
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20,000

13,075
11,000
9,319
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7,924
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5,483
4,618

4,473
3,239

3,175

820

710

2017

2016

2015

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

2014

10,000
7,821

7,272
5,596

3,778
3,378

4,078

2,211

3,007
3,007

1,869

1,463
210

500

2013

340

2012

2011

3,174
1,964
1,258
95

2010

3,660
2,989
1,808
1,068
30

2009

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ

اﻟﻜﺎدر اﻟﺼﺤﻲ واﻹداري

اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ

شكل  2-1تطور أعداد الطلبة المقبولين والخريجين والكادر اإلداري والصحي وأعضاء هيئة التدريس والمبتعثين ()2017-2009
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الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

وحســب إحصائيــات عــام  2017تضــم الجامعــة ( )19كليــة بهــا ( )85برنامجـ ًـا ،وبلــغ عــدد الطلبــة  38,310طالبـ ًـا ( 26%ذكــور و74%
إنــاث) ،فــي حيــن بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس  3238عضـ ً
ـوا ( 46%ذكــور و 54%إنــاث) ،وبلــغ عــدد الموظفيــن واإلدارييــن
( )2786موظفـ ًـا ( 48%ذكــور و 52%إنــاث).
شكل  3-1أعداد الطلبة ()2017

74%
ﻃﺎﻟﺒﺔ
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38,310

طالب وطالبة

26%
ﻃﺎﻟﺐ

7

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

ﻛﻠﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

شكل  4-1أعداد الكليات والبرامج ()2017
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ذكور

إناث

ذكور

إناث

شكل  5-1أعداد اعضاء هيئة التدريس والموظفين واإلداريين ()2017
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الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

إن جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل خــال األعــوام
القليلــة الماضيــة ،متمتعــة بدعــم ومباركــة ســخية مــن
حكومــة خــادم الحرميــن الشـــريفين -أيــده اللــه -التــي احتضنــت
مؤسســات التعليــم وشــجعتها بــكل الســبل األدبيــة والماديــة
الممكنــة ،تمكنــت مــن إنجــاز الكثيــر مــن برامجهــا فــي مجــال
إنشــاء البنيــة التحتيــة للجامعــة ،وتطويــر البرامــج العلميــة،
واســتحداث اآلخــر منهــا ،متجــاوزة الصعوبــات ،ومذللــة
العقبــات ،متطلعــة إلــى تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات ،ترســم
خطاهــا نحــو العالميــة والريــادة.
تضــع الجامعــة نصــب عينيهــا مواجهــة التحديــات التــي تواجهها
مؤسســات التعليــم العالــي ،ومشــاركة فــي تحقيــق أهــداف
الدولــة وتوجهاتهــا التنمويــة عبــر خططهــا االســتراتيجية ،التــي
تمثلهــا رؤيــة المملكــة  ،2030واالســتراتيجية الوطنيــة للتحــول
إلــى مجتمــع المعرفــة واالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة،
وخطــة التنميــة التاســعة ،وخطــة آفــاق للتعليــم العالــي،
والتــي مــن أهمهــا تهيئــة الخريجيــن لمجتمــع المعرفــة،
والمشــاركة بقــوة فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة ،الــذي يعنــي
امتالكنــا قــدرات أعلــى واإلفــادة مــن الخبــرات الداخليــة،
والخبــرات المتراكمــة لــكل مــا حولنــا ســواء مــن خــال اإلدارة
الســليمة للمعرفــة ،أو مــن خــال توفــر مصادرهــا المســاندة
لمتطلبــات النمــو والتطــور.
ولمــا كان التعليــم يقــع فــي قلــب اقتصــاد المعرفــة؛ ألنــه
يقــوم علــى مرتكــزات البحــث واالبتــكار والتعلــم ،لــذا ركــزت
الجامعــة علــى بنــاء مهــارات الطــاب مــن خــال التركيــز علــى
تحســين أداء الطــاب باســتخدام التعليــم القائــم علــى النتائــج،
أساســا لــه ،مــع دعــم المهــارات
محــورا
الــذي يتخــذ الطالــب
ً
ً
األساســية ،مثــل :مهــارات ريــادة األعمــال وتنظيــم المشــاريع،
والمهــارات الرقميــة ،ومهــارات حــل المشــكالت ،والتفكيــر
النقــدي ،ودمــج التعلــم مــع المعرفــة ،التــي تزيــد مــن فــرص
التوظيــف فــي ســوق العمــل.
كمــا تتجــه الجامعــة إلــى تعزيــز دورهــا فــي المجــال البحثــي
بوصفــه المحــرك لالبتــكار والنمــو ،لــذا ركــزت علــى المشــاريع
البحثيــة التــي تســهم فــي حــل المشــكالت المحليــة،
واإلقليميــة ،والعالميــة ،بمــا يحقــق الشـــراكة المجتمعيــة
الفاعلــة ،مــع دعــم التميــز فــي األبحــاث واالبتــكار؛ لتكــون
قــادرة علــى اإلســهام بشــكل إيجابــي فــي األولويــات البحثيــة
الوطنيــة ،مــع تأكيــد الملكيــة الفكريــة ،وااللتــزام بالتقاليــد
والمعاييــر األخالقيــة للبحــث العلمــي ،والحــرص علــى توفيــر
البيئــة المناســبة إلنجــاز البحــوث المتميــزة ،والتشــجيع علــى
إجــراء البحــوث المشــتركة فــي داخــل الجامعــة ،أو مــع غيرهــا
مــن المؤسســات المحليــة ،أو العالميــة.
ولقــد حرصــت الجامعــة علــى اســتخدام تقنيــة االتصــاالت
والمعلومــات فــي التعليــم ،واســتخدام نظــام مصــادر
التعليــم المفتوحــة ذات الجــودة العاليــة ،مــع توفيــر البرامــج
الدراســية رفيعــة المســتوى بجانــب تشــجيع االبتــكار فــي
التدريــس ،وتكثيــف مراقبــة البرامــج وجودتهــا مــن خــال بنــاء
نظــام الجــودة الداخلــي بالجامعــة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
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نظــام الجــودة الخارجــي.
إن مؤشــرات ومبشـــرات النجــاح عديــدة ،فبفضــل اللــه
وتوفيقــه ،تمكنــت الجامعــة ،فــي  13رجــب 1436هـــ
(1مايــو ،)2015مــن الحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي
المؤسســي غيــر المشـــروط لفتــرة ســبع ســنين ( 1مايــو
 2015م  30 -أبريــل 2022م) مــن المركــز الوطنــي للتقويــم
واالعتمــاد األكاديمــي( ،شــكل  )6-1كمــا حصلــت عــدة
برامــج أكاديميــة بكليــات الجامعــة علــى االعتمــاد األكاديمــي
البرامجــي الوطنــي (مثــل كليــة الطــب والتمريــض وطــب
األســنان) وعلــى االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي العالمــي
(مثــل العمــارة والتخطيــط) ،وتســتمر مســيرة التميــز لباقــي
برامــج الجامعــة.

شكل  6-1حصول جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل على االعتماد األكاديمي المؤسسي غير المشـروط من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي لفترة 7
سنوات (2022-2015م)

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م
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ســتحرص الجامعــة  -بــإذن اللــه تعالــى -مــن خــال أدوارهــا التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة المختلفــة أن تصنــع مــن خريجيهــا
ومنســوبيها نمــاذج رائــدة فــي المواطنــة الصالحــة والفاعلــة التــي تشــارك بــكل إيجابيــة وإصــرار في تحقيــق التنمية المســتدامة
والرفاهيــة للمجتمــع ،والوطــن ،والعالــم بأســره .ويوضــح شــكل  7-1انتشــار البنيــة التحتيــة للجامعــة علــى عــدة مواقــع مــن مــدن
الدمــام والخبــر والجبيــل والقطيــف بالمنطقــة الشــرقية مــن المملكــة.

| 1-2

الهدف من هذه الوثيقة

تهــدف هــذه الوثيقــة عــرض البنــاء الفلســفي لخطــة اســتراتيجية متكاملــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ،تنطلــق مــن
رؤيــة الجامعــة فــي الريــادة والتميــز محليــا وإقليميــا وعالميــا ،وتنتظــم حــول رســالتها فــي تقديــم خدمــات معرفيــة وبحثيــة
ومهنيــة إبداعيــة بشـــراكة مجتمعيــة فاعلــة ،وتحقــق أعلــى درجــة مــن المواءمــة مــع المعطيــات والمنطلقــات الوطنيــة متمثلــة
فــي رؤيــة المملكــة  2030وأهدافهــا التطويريــة المختلفــة.
ً
انطالقا من هذا الهدف العام ،يمكن تحديد عدد من األهداف التفصيلية للوثيقة فيما يلي:
1.1وضــع أســاس منهجــي منطقــي لإلطــار الفكــري والبنيــوي للخطــة االســتراتيجية مــن حيــث مكونــات الجامعــة ووظائفهــا
واألهــداف الســامية المطلــوب تحقيقهــا مــن تلــك الوظائــف أال وهــي رضــا المســتفيدين ومــن ثــم االرتقــاء بجــودة الحيــاة
والبيئــة ،وانطالقــا مــن تلــك الفلســفة ســيتم اســتخالص مجموعــة األهــداف االســتراتيجية للجامعــة ثــم اقتــراح عــدد مــن
البرامــج التنفيذيــة والمشــاريع التطويريــة والمبــادرات لتحقيــق كل هــدف مــن تلــك األهــداف.
2.2عــرض أهــم نتائــج برنامــج مواءمــة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة مــع رؤيــة المملكــة  ،2030حيــث تــم تنفيــذ برنامــج متكامــل
للمواءمــة المطلوبــة تبنتــه وكالــة الجامعــة للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع خــال فتــرة امتــدت ألكثــر مــن ثالثــة
أشــهر ،وتطلــب هــذا البرنامــج تلخيــص أهــم معطيــات رؤيــة المملكــة  2030ومكوناتهــا مــن حيــث محاورهــا األساســية
والفرعيــة وبرامجهــا التنفيذيــة وأهدافهــا العامــة والفرعيــة والتفصيليــة ومؤشــراتها التــي تصــب فــي عمليــة بنــاء المجتمــع
الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح ،وانتهــى البرنامــج باقتــراح أفضــل الســبل والمبــادرات لزيــادة توافــق خطــة
الجامعــة مــع رؤيــة المملكــة.
3.3عــرض اإلطــار العــام المجمــل للخطــة االســتراتيجية للجامعــة بشــكل مبســط يســهل فهمــه ومتابعــة تطبيقــه مــن القائميــن
علــى تنفيــذ البرامــج والمشــاريع التطويريــة والمبــادرات مــع اقتــراح عــدد مــن مؤشــرات األداء الرئيســة التــي ستســتخدم
لمتابعــة تحقيــق المبــادرات المختلفــة ،ويمهــد لوضــع الخطــة التشــغيلية التفصيليــة للخطــة التــي ســيرد ذكرهــا فــي وثيقــة
تاليــة.

12

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺒﻴﻞ

اﻟﺠﺒﻴﻞ

اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﻄﻴﻒ

C3

اﻟﻘﻄﻴﻒ

اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺮاﻛﺔ

C1

C2

C5

اﻟﺪﻣﺎم

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺮﻳﺎن
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

C4

C6

اﻟﻈﻬﺮان

اﻟﺨﺒﺮ

شكل  7-1االنتشار الجغرافي لمواقع جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بحاضرة الدمام والجبيل والقطيف

13

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

1-3

|

مراحل العمل في وضع الخطة

•أعــدت أول خطــة اســتراتيجية للجامعــة عــام 2009م بالتعــاون مــع المكتــب االستشــاري كالوديــس وشــركاه
.Kaludis Consulting, Washington D.C
•منــذ 2014م حتــى تاريــخ تســليم الخطــة االســتراتيجية ،ونتيجــة للظــروف والمســتجدات الكثيــرة التــي حدثــت للجامعــة تــم
عقــد العديــد مــن ورش العمــل واالجتماعــات لجمــع البيانــات والمعلومــات الالزمــة لتحديــث الخطــة االســتراتيجية.
•في مارس  2016تم االنتهاء من كتابة نسخ غير نهائية من الخطة االستراتيجية المحدثة باللغتين العربية واإلنجليزية.
•فــي أبريــل  2017أطلقــت الجامعــة دراســة اســتقصائية وجهــت لقطاعــات المعنييــن الداخلييــن والخارجييــن للتعــرف إلــى
مرئياتهــم حــول الخطــة االســتراتيجية المحدثــة للجامعــة (انظــر ملحــق .)1-7
•فــي ســبتمبر  ،2017كلــف معالــي مديــر الجامعــة وكالــة الدراســات والتطوير وخدمة المجتمــع بمراجعة الخطة االســتراتيجية
ـا عــن زيــادة
للجامعــة واألخــذ بمقترحــات المعنييــن كافــة لتحســين الخطــة وتصحيــح مــا بهــا مــن أخطــاء فنيــة وشــكلية فضـ ً
موائمتهــا مــع رؤيــة المملكــة .2030
•قامت الوكالة بتشكيل فريق عمل قام بتحديد نطاق العمل الخاص بالخطة وتحديد فريق الدعم المناسب.
•خــال الفتــرة مــن  29أكتوبــر  2017إلــى  10ينايــر  ،2018تــم عقــد عــدد مــن ورش العمــل إلجــراء المواءمــة المطلوبــة بيــن
الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ورؤيــة المملكــة  2030والتــي انتهــت بتحديــد حالــة ومســتوى المواءمــة الحالــي والمقترحــات
والمبــادرات التــي تقــوم بهــا الجامعــة أو يمكــن القيــام بهــا لزيــادة التوافــق ومــن ثــم تحديــث الخطــة حســب مــا يقتضــي
األمــر.
•فــي  10فبرايــر  2018تــم كتابــة وثيقــة الخطــة تحــت عنــوان« :الخطــة االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن
ً
اعتمــادا علــى المدخــات التاليــة:
فيصــل :حتــى عــام  :2030الجــزء األول فلســفة وبنيــة الخطــة االســتراتيجية»،
•وثائــق التخطيــط االســتراتيجي بالجامعــة :مســودة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة وبرنامجهــا التنفيــذي (نســخة
 ،)2016وخطــة التطويــر الشــامل لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل (إصــدار  ،]1[ )2015واســتراتيجية
رفــع الكفــاءة التشــغيلية وتنويــع مصــادر التمويــل للجامعــة حتــى عــام 2020م (إصــدار .]2[ )2016
•رؤيــة المملكــة  2030محاورهــا وأهدافهــا العامــة والفرعيــة والتفصيليــة وبرامجهــا التنفيذيــة ومؤشــراتها
المختلفــة.
•التوجهــات الوطنيــة الحديثــة وتشــمل الخطــة الخمســية التاســعة ،خطــة التعليــم العالــي (آفــاق) ،واســتراتيجية
المعرفــة ،واســتراتيجية الصناعــة ،خطــة العلــوم والتقنيــة واالبتــكار.
•معايير ضمان الجودة للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .NCAAA
•التوجهات والممارسات الجيدة في التعليم العالي  Best Practicesممثلة في مراجعة نماذج من الخطط
االستراتيجية لعدد من الجامعات الوطنية واإلقليمية والعالمية.
•خــال الفتــرة مــن  20فبرايــر إلــى  30مــارس طبعــت مســودة الخطــة وأرســلت لجميــع القيــادات بالجامعــة (معالــي مديــر
الجامعــة ،الــوكالء ،عمــداء الكليــات والعمــادات المســاندة ،رؤســاء مراكــز البحــث ،مديــري اإلدارات) ،كمــا أرســلت نســخة
ً
طمعــا فــي أخــذ مرئياتهــم فــي الوثيقــة شــكال ومضمونــا ،وقــد وردت العديــد
إلكترونيــة لجميــع منســوبي الجامعــة
مــن الــردود ،معظمهــا إيجابــي ،مــع توجيــه بعــض المالحظــات الشــكلية والفنيــة ،وقــد أخــذت جميــع تلــك المالحظــات
فــي االعتبــار ،ونتجــت الوثيقــة الحاليــة ،والمعنونــة« :الخطــة االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل -2018
2020م).
•في أوائل شهر يونيو  2018طبعت نسخة منقحة من الخطة وأرسلت للمعنيين مرة أخرى ألخذ مقترحاتهم األخيرة
ً
تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة الموقر.

 1وكالــة الجامعــة للدراســات والتطویــر وخدمــة المجتمــع (  ) 2015مشــروع التطویــر الشــامل لوكالــة الجامعــة للدراســات والتطویــر وخدمــة المجتمــع ،جامعــة
الدمــام ،الدمــام.
 2وكالة الجامعة للدراسات والتطویر وخدمة المجتمع (  ) 2016استراتیجیة لرفع الكفاءة التشغیلیة وتنویع مصادر التمویل بجامعة الدمام حتى عام
 2020م ،جامعة الدمام.
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2009

2014

أﻋﺪت أول ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎم 2009م
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻛﺎﻟﻮدﻳﺲ وﺷﺮﻛﺎه
.Kaludis Consulting, Washington D.C

ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

2016

ﻓﻲ ﻣﺎرس  2016ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺴﺦ ﻏﻴﺮ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.

2017

ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ  2017أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ وﺟﻬﺖ
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ واﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺣﻮل اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ واﻷﺧﺬ
ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ.
ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻮاءﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ورؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

2018

ﺗﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ .2025 - 2018
ﻃﺒﻌﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ وأرﺳﻠﺖ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺮة
ً
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ
أﺧﺮى ﻷﺧﺬ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮ.
ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ
 68ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1440/1/7ﻫـ )2018/9/17م( وﻧﻮﻗﺸﺖ وﺗﻢ
إﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع.

شكل  8-1مراحل العمل في وضع الخطة
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هيكل الوثيقة

تتكــون الخطــة االســتراتيجية مــن مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية الرئيســة التــي ينبثــق عنهــا مجموعــة مــن البرامــج
التنفيذيــة التــي تتضمــن عـ ً
ـددا مــن المشـــروعات التطويريــة التــي يتــم تنفيذهــا بأســاليب وآليــات مناســبة تســهم فــي زيــادة
كفــاءة مختلــف الفعاليــات واألنشــطة األكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة وأنشــطة تنمية الموارد البشـــرية والبيئية والمؤسســية
والماليــة والتقنيــة التــي تقدمهــا الجامعــة للمســتفيدين مــن أفــراد ومؤسســات مــن خــارج وداخــل الجامعــة ،كمــا حــددت الخطــة
عــدد مــن مؤشــرات األداء الرئيســة التــي ستســتخدم فــي متابعــة تحقيــق أهــداف كل مشــروع مــن المشــروعات التطويريــة
للخطــة.
•تبــدأ هــذه الوثيقــة بتصنيــف مكونــات الجامعــة ،ووظائفهــا األساســية والتكميليــة ،والفئــات والجهــات المســتفيدة
مــن خدمــات الجامعــة ،ثــم ملخــص لنتائــج التحليــل البيئــي وأهــم القضايــا الحرجــة (التحديــات) والتوجهــات االســتراتيجية
(الطموحــات) ،ورؤيــة ورســالة وقيــم الجامعــة ،وهــدف الوثيقة ،والفلســفة التــي اعتمد عليها في بناء الخطة االســتراتيجية
للجامعــة ،منتهيــا بملخــص يتضمــن األهــداف االســتراتيجية الرئيســة للخطــة ،والبرامــج التنفيذيــة والمشــروعات التطويريــة
والمبــادرات المنبثقــة عنهــا.
•يلــي ذلــك عــرض لبرنامــج مواءمــة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة مــع رؤيــة المملكــة  2030وأهــم مــا توصــل إليــه مــن نتائــج
فيمــا يتعلــق بمســتويات التوافــق ومقترحــات بمبــادرات محــددة لزيــادة هــذا التوافــق.
•ثم يأتي بعد ذلك استعراض ألهداف الخطة االستراتيجية الرئيسة الثمانية اآلتية:
◊تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة.
◊تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار.
◊تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية.
◊ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها.
◊استدامة البيئة العمرانية الجامعية.
◊بناء نظام إداري مؤسسي عصري.
◊استدامة موارد الجامعة المالية.
◊تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات.
•تتكــون منهجيــة عــرض كل هــدف مــن أهــداف الخطــة االســتراتيجية الثمانيــة مــن خمــس نقــاط :تقديــم الهــدف وتوصيفــه،
ثــم بيــان بأهــم البرامــج التنفيذيــة المنبثقــة عــن الهــدف ،والمشــروعات التطويريــة المقترحــة بــكل برنامــج ،والمبــادرات
المنبثقــة مــن كل مشــروع تطويــري ،ومؤشــرات األداء الرئيســة التــي ستســتخدم لمتابعــة تنفيــذ كل مشــروع مــن
المشــروعات التطويريــة ،ووكالــة الجامعــة المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ كل مبــادرة.
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تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة

استدامة البيئة العمرانية الجامعية

تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار

بناء نظام إداري مؤسسي عصري

تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

استدامة موارد الجامعة المالية

ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها

تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات

شكل  9-1األهداف االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
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المقدمة
التعريــف بالجامعــة ،هــدف الوثيقــة ،مراحــل العمــل ،وهيــكل
الوثيقــة

التحليل االستراتيجي وبنية الخطة االستراتيجية
ماهيــة الجامعــة ،التحليــل البيئــي ،تحديــد القضايــا الحرجــة
والتوجــه االســتراتيجي ،رؤيتنــا ،ورســالتنا ،وقيمنــا ،لخطــة
االســتراتيجية للجامعــة :فلســفة بنائهــا وهيكلهــا العــام.

مواءمة الخطة االستراتيجية للجامعة مع رؤية المملكة 2030
مراحــل العمــل فــي برنامــج المواءمة ،تشــكيل فريق المواءمة
وبرنامــج العمــل ،الخطــة الزمنيــة لبرنامــج المواءمــة ،ملخــص
رؤيــة المملكــة  ،2030نتائــج النهائيــة لبرنامــج المواءمــة،
مقترحــات المشــاركين.

عرض إجمالي لألهداف االستراتيجية والبرامج التنفيذية
والمشاريع التنموية ومؤشرات األداء
األهــداف االســتراتيجية :األول ،الثانــي ،الثالــث ،الرابــع،
الخامــس ،الســادس ،الســابع ،الثامــن.
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الخاتمة
االتفــاق علــى أســاس فلســفي منطقــي لبنــاء الخطــة
االســتراتيجية ،التوصــل لنتائــج محــددة لبرنامــج مواءمــة الخطــة
االســتراتيجية للجامعــة مــع رؤيــة المملكــة  ،2030وضــع اإلطــار
العــام المجمــل للخطــة االســتراتيجية.

المراجع
أدبيـــــات التخطيــط االستراتيـــــجي ،نمــــــاذج مــن الخطــــط
االســتراتيجية للجامعــات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة.

المالحق
اســتطالع آراء أصحــاب المصلحــة فــي التحديــث المبدئــي
للخطــة ،تفريــغ كامــل لنتائــج المواءمــة كمــا وردت مــن
مجموعــات العمــل ،ملخــص مقترحــات المشــاركين لتطويــر
بنيــة الخطــة االســتراتيجية.

اإلسهامات والشكر والعرفان
شــركاؤنا الخارجيــون ،لمشــاركة الداخليــة :عضويــة اللجنــة
العليــا للجــودة ،عضويــة اللجنــة التنفيذيــة للتخطيــط والجــودة،
عضويــة اللجــان المتنوعــة فــي مراحــل تطويــر الخطــة
المختلفــة.

شكل  10-1هيكل وثيقة الخطة االستراتيجية
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الفصل الثاني
التحليل االستراتيجي وبنية الخطة
االستراتيجية
21
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يخصــص هــذا الفصــل لعــرض معطيــات التحليــل
االســتراتيجي وبنيــة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ،حيــث يبــدأ
بتحديــد ماهيــة "الجامعــة" (مكوناتهــا ،وظائفهــا ،والفئــات
والجهــات المســتفيدة مــن خدماتهــا) ،ثــم يلخــص نتائــج
التحليــل البيئــي وأهــم القضايــا الحرجــة (التحديــات) التــي
تواجــه الجامعــة والتوجهــات االســتراتيجية (الطموحــات) التــي
تصبــو لتحقيقهــا ،بعــد ذلــك يعــرض رؤيــة ورســالة وقيــم
الجامعــة التــي تــم تحديثهــا بالرجــوع لقطاعــات المســتفيدين,
ويوجــز أهــم مالمــح علميــة المقارنــة المرجعيــة مــع الجامعــات
المختــارة ,كمــا يعــرض الفلســفة التــي تعتمــد عليها األســاليب
اإلبداعيــة المســتخدمة لرفــع كفــاءة الجامعــة لوظائفهــا
األساســية والتكميليــة المختلفــة ،وأخيــرا يعــرض الهيــكل
العــام للخطــة االســتراتيجية فــي جــدول واحــد (المكونــات
الثالثــة ،الوظائــف الثمانيــة ،األهــداف االســتراتيجية الثمانيــة،
البرامــج التنفيذيــة العشــرين ،والمشــاريع التطويريــة الســبعة
والســتين ،والمبــادرات المائــة وتســع وســبعين ،ومؤشــرات
األداء المائــة وتســع وســبعين).

2-1

|

ماهية الجامعة

للوصول إلى فهم شامل متكامل لمعنى «جامعة»،
ً
تصنيفا لمكونات الجامعة ووظائفها
نقدم فيما يلي
والمستفيدين منها.
 2-1-1مكونات الجامعة |
كأي مؤسســة خدميــة أو إنتاجيــة مــن مؤسســات المجتمــع،
تتكــون الجامعــة مــن ثــاث مجموعــات مــن المكونــات:
بشـــرية ،وماديــة ،واعتباريــة ،ولكــي تــؤدي الجامعــة وظائفهــا
المختلفــة علــى الوجــه األكمــل ،يلــزم تفهــم كل مكــون مــن
تلــك المكونــات التــي يوضحهــا الكروكــي شـــكل  1-2والتــي
يمكــن تصنيفهــا كمــا يلــي:
1.1المكونات البشرية :وتتكون من ثالث شرائح :العاملين،
والمستفيدين ،والشركاء:
•شــريحة العامليــن بالجامعــة :وتشــمل أعضــاء الهيئــة
التدريســية والموظفيــن واإلدارييــن والفنييــن،
ويضــاف إلــى هــذه الشــريحة المقاولــون والمتعهــدون
المتعاقــدون مــع الجامعــة لتقديــم خدمــات لوجســتية
مثــا).
معينــة (فــي قطاعــات النظافــة والصيانــة
ً
•شــريحة المســتفيدين مــن خدمــات الجامعــة :وتشــمل
الطــاب الملتحقيــن أو الراغبيــن فــي االلتحــاق بكليــات
الجامعــة المختلفــة ،وأفــراد المجتمــع المحيــط كافــة مــن
المســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة
(مثــل أوليــاء أمــور الطــاب ،ومنســوبي المؤسســات
الحكوميــة وشــركات القطــاع الخــاص الذيــن يرغبــون فــي
االلتحــاق أو الملتحقــون ببرامــج الدراســات العليــا أو
22

التعليــم المســتمر وورش العمــل والــدورات التدريبيــة،
والذيــن يحضــرون المؤتمــرات والنــدوات والمحاضــرات
العامــة التــي تعقدها الجامعة ،والشــركات والمؤسســات
التــي تقــدم لهــم الجامعــة خدمــات واستشــارات مهنيــة
أو قياســات واختبــارات معمليــة محــددة ،والمواطنيــن
الذيــن يســتفيدون مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة والطبيــة
فــي المستشــفيات التابعــة للجامعــة ،وغيرهــا).
•شــريحة الشــركاء :وتتضمــن المؤسســات كافــة العــام
منهــا والخــاص وباإلضافــة إلــى األفــراد الذيــن يوجــد
بينهــم وبيــن الجامعــة مبــادرات شــراكة وتعــاون أكاديمــي
أو بحثــي أو مجتمعــي مــن داخــل المملكــة وخارجهــا ،أو
أولئــك الداعميــن الذيــن يقدمــون للجامعــة دعمـ ًـا ماديــا أو
ً
ً
معنويــا.
تقنيــا أو
عينيــا أو
2.2المكونات المادية :ويمكن تصنيفها إلى سبعة عناصر:
األراضي ،المباني ،الطرق ،عناصر تنسيق الموقع،
شبكات البنية التحتية ،التجهيزات والمفروشات،
واألجهزة.
•األراضــي :وتتضمــن كل مســاحات األراضــي التــي
تملكهــا أو تشــغلها الجامعــة علــى امتــداد المنطقــة
الشــرقية بمــدن الدمــام والخبــر والقطيــف والجبيــل
وغيرهــا.
•المبانــي :وتتضمــن المبانــي الدائمــة والمؤقتــة
المنشــأة فــوق مواقــع الجامعــة المختلفــة جميعهــا.
•الطــرق :وتتضمــن شــبكة طــرق الســيارات والمشــاة
ومواقــف الســيارات.
•عناصــر تنســيق الموقــع :وتتضمــن العناصــر المبنيــة
والطبيعيــة المختلفــة التــي توضــع فــي المواقــع
والفراغــات الخارجيــة البينيــة بيــن المبانــي مــن أشــجار
وشــجيرات ومســطحات طبيعيــة وخضــراء والتفاصيــل
مثــل الالفتــات وأعمــدة اإلنــارة والنافــورات والمظــات
وغيرهــا.
•شــبكات البنيــة التحتيــة :وتتضمــن شــبكات المرافــق
والبنيــة األساســية (كهربــاء ،وميــاه ،واتصــاالت ،وصــرف
صحــي ،وتصريــف ميــاه مطــر ،وغيرهــا).
•التجهيــزات والمفروشــات :وتتضمــن التفاصيــل
المنقولــة وعناصــر الفــرش الداخلــي التــي توضــع داخــل
المبانــي والفراغــات المعماريــة.
•األجهزة :وتشمل األجهزة العلمية والمعملية
والحاسبات ومكمالتها واألجهزة التقنية المختلفة.
3.3المكونات االعتبارية (النظم) :وتشمل النظم واألطر
التي تنظم شكل وطبيعة التعامل والعالقات بين
المكونات البشرية والمادية ،ويمكن تصنيفها أربعة
أنواع من النظم :البرامج الدراسية والتعليمية ،واللوائح
والقوانين اإلدارية ،واللوائح والقوانين المالية ،وبرامج
ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات:
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•البرامــج الدراســية والتعليميــة :وتشــمل البرامــج واللوائــح الدراســية وتوصيــف المقــررات للمراحــل الدراســية المختلفــة
الجامعيــة والدراســات العليــا وغيرهــا.
•النظــم اإلداريــة :وتشــمل اللوائــح والقوانيــن التــي تحــدد العالقــات بيــن اإلدارة العليــا للجامعــة والوحــدات األكاديميــة
والبحثيــة واإلداريــة والخدميــة المختلفــة للجامعــة ،وتيســر إدارة المؤسســة ،وتســيير األعمــال والمهــام المنوطــة بــكل فــرد
مــن منســوبي الجامعــة.
•النظــم الماليــة :وتشــمل القوانيــن واللوائــح الماليــة المختلفــة التــي تيســر لــإدارة العليــا للجامعــة تأميــن مصــادر الدخــل
والتمويــل الالزمــة لضمــان تأديــة المهــام والوظائــف المطلوبــة مــن الوحــدات األكاديميــة والبحثيــة واإلداريــة والخدميــة
المختلفــة للجامعــة والصــرف علــى تســيير األعمــال.
•برامــج ونظــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات :وتشــمل برامــج التشــغيل والتطبيقــات الحاســوبية المختلفــة الخاصــة بنظــم
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
•وهنــاك أربعــة مكونــات اعتباريــة أخــرى عديــدة أهمهــا :الهيــاكل التنظيميــة ,واألدلــة التوضيحيــة ,والمواصفــات والمقاييــس
ويجمــل كل ذلــك رؤيــة ورســالة الجامعــة.

هياكل تنظيمية
أدلة توضيحية
مواصفات ومقاييس
رؤية ورسالة الجامعة

شكل  1-2مكونات جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل :مادية وبشرية واعتبارية
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2-1-2

وظائف الجامعة

تهدف اآلليات المقترحة في الخطة االستراتيجية إلى اإلسهام في تطوير قدرات الجامعة على أداء وظائفها وتحسينها ،ومن
ً
ً
ً
وعالميا ،لذلك كان من الالزم تصنيف وظائف الجامعة ومن ثم االتفاق على
وإقليميا
محليا
ثم زيادة كفاءتها وفعاليتها وتميزها
هذا التصنيف حيث ســينبني على ذلك التصنيف كل ما ســيأتي بعد ذلك من تفاصيل ،وبعد المداولة بين فريق التخطيط تم
االتفاق على تصنيف وظائف الجامعة إلى ثماني وظائف (ثالث أساســية ،وخمس تكميلية) ،كما هو موضح في شــكل :2-2
•وظائف الجامعة األساسية
وهي ثالث وظائف موجهة لخدمة المجتمع المحيط وهي :تقديم الخدمات المعرفية ،والبحثية ،والمجتمعية:
1.1الخدمــات المعرفيــة :وتتضمــن األنشــطة والفعاليــات كافــة التــي تســهم فــي توســيع فــرص التعليــم والتعلــم ،وتطويــر
البرامــج والمناهــج األكاديميــة ،وتعزيــز مصــادر المعرفــة ،واســتكمال عمليــة االعتمــاد األكاديمــي المؤسســي والبرامجــي
للجامعــة.
2.2الخدمــات البحثيــة :وتتضمــن األنشــطة والفعاليــات المرتبطــة بتطويــر البحــث العلمــي كافــة مــن عمــل البحــوث والنشــر
العلمــي فــي الدوريــات والمؤتمــرات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ،وتطويــر الدراســات العليــا واالبتعــاث ،وترســيخ
ثقافــة االبتــكار ورعايــة المبتكريــن.
3.3الخدمات المجتمعية :وتتضمن األنشطة والفعاليات كافة التي لها عالقة بتعزيز الهوية الجامعية والتواصل والتفاعل
مع المجتمع المحيط ،كالتواصل مع مؤسسات المجتمع العامة والخاصة ،وعقد الشراكات المحلية والعالمية ،والتدريب
والتعليم المهني المستمر ،وتطوير منظومة األعمال والمعرفة.
•وظائف الجامعة التكميلية
وهــي خمــس وظائــف موجهــة لتنميــة القــدرات الذاتيــة للجامعــة وتعزيزهــا :البشـــرية ،والبيئيــة ،والمؤسســية ،والماليــة،
والتقنيــة.
4.4التنمية البشرية :وتتضمن األنشطة والفعاليات كافة المتعلقة بترسيخ القيم الجامعية وتنمية القدرات والمهارات لدى
الكوادر البشرية من منسوبي الجامعة.
5.5التنمية البيئية :وتتضمن األنشطة والفعاليات المتعلقة باستدامة البيئة العمرانية الجامعية كافة من تشغيل وصيانة
المواقع والمباني وشبكات الطرق وعناصر تنسيق الموقع من مناطق الخضراء وتسهيالت وشبكات البنية التحتية
(الكهرباء ،والمياه ،والصرف الصحي ،واالتصاالت ،وغيرها) ،والتجهيزات والمفروشات ،واألجهزة.
6.6التطوير المؤسسي :ويتضمن األنشطة والفعاليات اإلداري كافة التي تضمن قيام منسوبي الجامعة كافة بمهامهم
الوظيفية القياسية المنصوص عليها في لوائح العمل الجامعية على الوجه األمثل وبالتنسيق والتكامل الالزم والتي
تشمل :تطوير منظومة القيادة واإلدارة ،وتفعيل منظومة إدارة المشاريع وإدارة المخاطر وإدارة الخطط وقياس األداء،
وترسيخ مفهوم وثقافة الجودة.
7.7التعزيز المالي :وتتضمن األنشطة المتعلقة باستدامة الموارد المالية واالستثمار األمثل لها مثل تنويع مصادر الدخل
ومصادر التمويل ،وترشيد اإلنفاق على األنشطة المختلفة.
8.8التطوير التقني :وتتضمن األنشطة والفعاليات كافة المتعلقة بالتوظيف األمثل لنظم االتصاالت وتقنية المعلومات
وتطويرها وتشغيلها وصيانتها في قطاعات الجامعة كافة وخاصة المعامالت اإللكترونية ،والتعليم اإللكتروني والتعلم
عن بعد.
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ترسيخ ثقافة
االبتكار ورعاية
المبتكرين

شكل  2-2الوظائف األساسية والتكميلية التي تقدمها جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
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 2-1-3الفئات والجهات المستفيدة من الجامعة

هناك العديد من المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها،
أهمها:
أوال :من داخل الجامعة:
ً
•الطالب وأولياء األمور.
•أعضاء هيئة التدريس.
•الباحثون.
•المسؤولون ومتخذو القرار.
•اإلدارات المختلفة داخل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن
فيصل.
ً
ثانيا :من خارج الجامعة:
•أرباب األعمال.
•الوزارات.
•المؤسسات الحكومية.
•الجامعات والمدارس.
•المصانع والمؤسسات اإلنتاجية.
•القطاع الخاص.
•الغرف التجارية.
•الجمعيات المهنية

المستفيدون
من داخل الجامعة

من خارج الجامعة

الطالب وأولياء األمور

أرباب األعمال

أعضاء هيئة التدريس

الوزارات

الباحثون

المؤسسات الحكومية

المسؤولون ومتخذو القرار

الجامعات والمدارس

اإلدارات المختلفة داخل جامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل

المصانع والمؤسسات اإلنتاجية
القطاع الخاص
الغرف التجارية
الجمعيات المهنية

شكل  3-2المستفيدون من الخدمات التي تقدمها جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
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 2-2التحليل البيئي
ً
اعتمادا على مصادر متعددة ,بما في ذلك وثيقة التقييم الذاتي للجامعة التي أعدت
كمتطلب للحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسـي ،وتقارير مجموعات العمل في
مشروع الخطة االستراتيجية واالجتماعات مع أصحاب المصلحة ,تم إجراء التحليل البيئي
 SWOTلمعطيات البيئية الداخلية والخارجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وهي مراكز
القوة والضعف والفرص والمخاطر التي تحيط بالجامعة وتشكل توجهاتها االستراتيجية ،وفيما
يلي ملخص لتلك المعطيات:

نقاط القوة

 2-2-1نقاط القوة
من أهم نقاط القوة التي تتمتع بها جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ما يلي:
•الدعم السخى بتمويل ملحوظ من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
•للجامعة قيادة ذات طموحات عظيمة وإدارة قوية على مستوى العمداء األكاديميين.
•للجامعــة مقــر دائــم وتقــع الجامعــة فــي منطقــة تمــور بالنشــاط مــع توقعــات بالمشــاركات
المجتمعيــة وفــرص عمــل القطــاع الخــاص التــي تضــم المنطقــة الشــرقية ودول الخليــج.
•للجامعة سمعة طيبة في المجتمع مع إقبال متنام من الطلبة.
•استخدام الجامعة للغة اإلنجليزية الوسيطة في التدريس مع زيادة في أعداد برامجها.
•جودة برامج الطالب التوجيهية في أثناء السنة التحضيرية.
•مقــدرة الجامعــة علــى اختيــار طلبــة مــن ذوي األداء العالــي عــن طريــق آليــات راســخة مــن
اختبــار الســتعداد الطلبــة واختيــار لمعرفتهــم.
•تقدم الجامعة مصفوفة من البرامج المتنوعة للطالبات.
•لدى الجامعة برامج تبادلية منتظمة لطلبة الجامعة (الدراسة بالخارج).
•تطويــر المرافــق بالمدينــة الجامعيــة الجديــدة ،خاصــة المستشــفيات الجامعيــة يــدل علــى
أن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل مؤسســة ناميــة فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة.
•لدى الجامعة إسكان جاذب ألعضاء هيئة التدريس والطالب (إسكان-رياضة-طعام).
•تقــدم الجامعــة برامــج علــى نحــو جيــد لدرجــة الماجســتير والزمــاالت والدكتــوراه فــي العديــد
مــن التخصصــات.
•لدى الجامعة روابط مع المجتمع وقطاع الصناعات ومع العديد من الجامعات بالخارج.
•تعييــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالبرامــج التطبيقيــة غيــر مرتبــط بالحاجــة لعالقــات مــع القــوى
العاملــة فــي المجــال المهنــي اجتماعيــا أو إقليميــا.
•يمثــل معهــد البحــوث واالستشــارات الطبيــة رصيــدا مهمــا فــي تطويــر آليــات البحــث
العلمــي بالجامعــة.
•كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع تســمح للجامعــة بتوفيــر سلســلة واســعة مــن
خيــارات البرنامــج علــى مســتوى البكالوريــوس.
•تمثــل عمــادة المجتمــع والتنميــة المســتدامة دعمـ ًـا لســعي الجامعــة لتطويــر الشــراكات مــع
المجتمــع.
•االعتــراف الوطنــي ببرامــج الجامعــة المتميــزة علــى مســتوى الدراســات الجامعيــة يؤكــد أنهــا
ملبيــة لحاجــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن القــوى العاملــة.
•البحــوث القيمــة فــي الحقــل الطبــي ممــا يســاهم فــي رفاهيــة المواطنيــن والمقيميــن
بتطويــر كفــاءة وفاعليــة مــوارد الخدمــات الصحيــة.
•توسيع المساحة المخصصة في الخطة االستراتيجية في كل من الدمام والخبر.
•نالــت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل االعتمــاد المؤسســي مــن المركــز الوطنــي
للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي للفتــرة مــا بيــن /1مايــو2015/م حتــى  30أبريــل 2022/م.
•نالــت الجامعــة االعتمــاد البرامجــي الوطنــي (لبرامــج الطــب والجراحــة وطــب األســنان
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والتمريــض والتاريــخ والدراســات اإلســامية والرعايــة التنفســية والمختبــرات اإلكلينيكيــة
واالعتمــاد الدولــي لبرنامــج العمــارة مــن المجلــس الوطنــي األمريكــي ولكليــة الطــب مــن
الكليــة الملكيــة.
•تــم اعتمــاد المستشــفى الجامعــي مــن منظمــة  ,JCIواعتمــاد معامــل المستشــفى مــن
الكليــة األمريكيــة للباثولوجيــا ,واعتمــاد مركــز التوجيــه واإلرشــاد مــن هيئــة  ,IACSواعتمــاد
األيــزو  20000لمركــز بيانــات الجامعــة
•توفر وصف وظيفي موثق بالجامعة.
•التجهيزات المتقدمة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.

نقاط الضعف

 2-2-2نقاط الضعف
أمكن تحديد بعض نقاط الضعف التي تحتاج الجامعة إلى التعامل معها ،تتمثل فيما يلي:
•عــدم اكتمــال االرتبــاط بيــن المكــون البشــري والتنظيمــي فــي أجــزاء الجامعــة نتيجــة القــرارات
الفصــل واالنضمام.
•تعييــن العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ال عالقــة لــه بالخطــة االســتراتيجية لتطويــر
البرامــج األكاديميــة.
•ال توجد أدلة على وجود تعيينات تخدم الفائدة المشتركة بين األقسام.
•معظم البحوث العلمية يراد به الدرجة العلمية وليس االستكشاف.
•المســتوى المنخفــض نســبيا فــي نشــاط البحــوث قــد يشــكل عائقــا أمــام تعييــن أعضــاء
هيئــة التدريــس والحفــاظ عليهــم.
•جو «التقسيم» في الكليات والمجاالت المهنية يثبط التعاون والزمالة.
•صالحيات العمداء غير كافية التخاذ القرارات التي تخص الكلية.
•الدعم اإلداري للعمداء ضعيف.
•يتعذر اإلبقاء على أعضاء هيئة التدريس أو الحفاظ عليهم بسبب غياب:
◊الوصف الوظيفي الواضح.
◊شفافية نظام تقييم األداء والحوافز.
◊التداخــل االجتماعــي أو المجامــات مــع شــعور بــأن المرتبــات الحاليــة غيــر جاذبــة.
•عدم وجود آلية واضحة الختيار القيادات األكاديمية.
•عدم وجود خطة واضحة إلعداد القيادات األكاديمية المختارة.
•اليوجــد آليــة واضحــة للحفــاظ علــى حقــوق هيئــة التدريــس إذا نشــب نــزاع بينهــم وبيــن
رؤســائهم ممــا يضمــن الشــفافية اإلداريــة الواضحــة واإلنصــاف.
•اليوجــد برامــج أكاديميــة مشــتركة كثيــرة تخــدم ســوق العمــل وال آليــة واضحــة إلنشــائها
وفــي حالــة وجودهــا اليعلــم الغالبيــة عــن ذلــك.
•ضعف مصادر تمويل البحث العلمي.
•اليوجــد خطــط للتعاقــب أو اإلحــال الوظيفــي ســواء علــى مســتوى الموظفيــن أو القيادات
األكاديمية.
•اليوجــد آليــة واضحــة التخــاذ القــرارات االســتراتيجية وإلشــراك لجميــع المســتفيدين فــي
صنــع القــرار.
•غيــاب دور لجنــة التعامــات اإللكترونيــة فــي كل مالــه عالقــة بنظــام المعامــات اإللكترونيــة
َ
رســميا فــي الجامعــة عــن متابعــة كل مالــه عالقــة بالتحــول
وأن تكــون الجهــة المســؤولة
للتعامــات اإللكترونيــة وأنظمــة التعامــات اإللكترونيــة.
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الفرص

 2-2-3الفرص
تتوفــر لــدى جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل العديــد مــن الفــرص التــي تمكــن الجامعــة مــن
الســير قدمـ ًـا فــي تحقيــق وظائفهــا األساســية والتكميليــة المختلفــة ،تتمثــل تلــك الفــرص فيمــا
يلي :
•توسيع نظام اإلدارة وتفعيل السياسات بخصوص تنمية المدينة الجامعية الجديدة.
•االســتفادة مــن االنتقــال إلــى المبانــي الجديــدة لخلــق تكامــل جديــد للخبــرات التربويــة
والتدريبيــة والبحثيــة وســط الطــاب والباحثيــن وموفــري الخدمــات.
•تحســين الوضــع التنافســي لمرضــى الجنــاح الخــاص وذلــك بتحســين مواقــع ممارســة
المطلــب الســريري للكليــات الجديــدة.
•يمكــن تطويــر معهــد األبحــاث واالستشــارات الطبيــة كقاعــدة إلنشــاء كيانــات صحيــة تعليمية
وبحثيــة ومهنيــة جديدة.
•الموقــع االســتراتيجي للمبانــي الجامعيــة الجديــدة محفــز للتنميــة المســتقبلية حيــث تعمــل
كجســر يربــط بيــن مــدن الدمــام والخبــر والظهــران.
•فــرص الدخــول فــي شــراكات مثمــرة مــع المجتمــع وأصحــاب األعمــال بالمنطقــة خاصــة فــي
ظــل التوجــه الوطنــي نحــو تشــجيع المؤسســات التعليميــة علــى االســتثمار الذاتــي وتنويــع
مصــادر دخلهــا بمــا يقلــل االعتمــاد علــى الميزانيــة العامــة للدولــة.
•االســتفادة مــن المرافــق الجديــدة بالمستشــفيات الجامعيــة لتوســيع التنافــس بمــا يوســع
مــن نطــاق الخدمــة المجتمعيــة فــي القطــاع الصحــي ويجــذب مرضــى التأميــن الخــاص.

المخاطر

 2-2-4المخاطر
تواجــه جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل عــدد مــن المخاطــر التــي يلــزم تخطيهــا ،تتمثــل تلــك
المخاطــر فيمــا يلــي:
•التــوازن بيــن معنويــات أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الســعوديين وغيــر الســعوديين بســبب
الفــارق فــي حزمــة التعويضــات لــكل فئــة.
•الزيــادة المطــردة فــي أعــداد الطلبــة المقبوليــن بجميــع المجمعــات نتيجــة لعــدم كفايــة
الجامعــات الحكوميــة والخاصــة بالمملكــة.
ً
نظرا العتبارات مالية.
•عدم القدرة على جذب أعضاء هيئة تدريس بارزين
•فقد الجامعة لبعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين األكفاء.
•بعــض أفضــل الممارســات فــي المؤسســة التعليميــة العالميــة المرموقــة قــد تكــون غيــر
قابلــة للتطبيــق فــي البيئــة المحليــة نظـ ً
ـرا لالختالفــات الثقافيــة أو االجتماعيــة.
•اختــاف التوجهــات فــي ســوق العمــل والتوجهــات العالميــة والتقنيــة وتطورهــا وتأثيــر ذلــك
علــى القــدرات والكفــاءات البشــرية المطلوبــة لســوق العمــل.
•وجود منافسة من الجامعات المحلية بالمملكة واإلقليمية.
•التوسع الكبير في البنية المعمارية والذي سيؤدي إلى صعوبة في صيانتها والمحافظة
عليها في ظل شح الموارد المالية.
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2-3

|

تحديد القضايا الحرجة والتوجه االستراتيجي

علــى المســتوى الوطنــي ،تتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية بمقومــات طبيعيــة وطاقــات بشـــرية كبيــرة وبنظــام سياســي
مســتقر وإدارة رشــيدة مهــدت لهــا أن تحتــل مركــز الثقــل فــي محيطهــا الخليجــي والعربــي واإلقليمــي والدولــي؛ وقد انعكســت
تلــك المقومــات جميعهــا فــي ازدهــار حضــاري وتنميــة شــاملة لقطاعــات المجتمــع كافــة ومنهــا قطــاع التعليــم الجامعــي؛
فمؤخـ ً
ـرا زاد عــدد الجامعــات بشــكل مطــرد وتوســعت جغرافيـ ًـا لتغطــي معظــم أرجــاء المملكــة.
 2-3-1القضايا الحرجة :التحديات التي تواجه الجامعة
بالرغــم مــن اإلنجــازات التــي تحققــت فــي مجــال التعليــم العالــي ،فهنــاك العديــد مــن القضايــا الحرجــة والتحديــات التــي تواجــه
الجامعــات الســعودية عامــة ،وجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل خاصــة ،يمكــن توصيفهــا فيمــا يلــي:
•ضغــوط علــى القــدرة االســتيعابية :نتيجــة للزيــادة المســتمرة فــي الســكان ،حيــث تعانــي معظــم جامعــات المملكــة زيــادة
طرديــة ومســتمرة فــي أعــداد المســتفيدين (مــن أفــراد ومؤسســات) الذيــن يحتاجــون إلــى تلقــى الخدمــات األكاديميــة
والبحثيــة والمجتمعيــة التــي توفرهــا الجامعــات.
•ضغــوط لتحقيــق الجــودة والتميــز :العتبــارات حضاريــة أصبحــت الجامعــات عامــة وجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل
خاصــة ملتزمــة بتوفيــر تلــك الخدمــات بالكــم الكافــي والنوعيــة العاليــة التــي ترضــي المســتفيدين ،تحقيقـ ًـا لرؤيــة الجامعــة
ورســالتها مــن جانــب ،ومواكبــة للتطلعــات التــي يطمــح إليهــا متخــذو القــرار والمعلنــة فــي رؤيــة المملكــة  2030وبرامجهــا
التنفيذيــة المختلفــة ،وفــي خطــط ومســتهدفات وزارة التعليــم.
•ارتفــاع فــي تكلفــة الخدمــات :أدت هــذه الزيــادة فــي أعــداد المســتفيدين الراغبيــن فــي الحصــول علــى خدمــات التعليــم
ـا عــن الحــرص الشــديد مــن الجامعــات علــى االرتقــاء بجــودة تلــك الخدمــات والوصــول إلــى مســتويات عاليــة
العالــي ،فضـ ً
مــن الكفــاءة فــي تقديــم الخدمــات التــي توفرهــا لقطاعــات المســتفيدين إلــى حــدوث ارتفــاع مســتمر فــي تكلفــة الخدمــات
التــي تقدمهــا الجامعــات ،األمــر الــذي أصبــح يشــكل عبئـ ًـا كبيـ ً
ـرا علــى عاتــق الميزانيــة العامــة للدولــة.
•تناقــص اإليــرادات التقليديــة :صاحــب هــذا االرتفــاع فــي تكلفــة الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــات تناقــص اإليــرادات
العامــة للدولــة نتيجــة للتغيــرات التــي تحــدث فــي العالــم واإلقليــم واالنخفــاض الــذي حــدث فــي أســعار البتــرول والمتوقــع
أن يســتمر لســنوات ،ممــا اســتدعى خفــض فــي الميزانيــات المخصصــة للجامعــات وضــرورة شــديدة لترشــيد اإلنفــاق
وتنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة.
أي إن جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل كباقي الجامعات السعودية أصبحت تواجه أربعة تحديات رئيسة:
1.1توسـ ً
ـعا أفقيـ ًـا (كميـ ًـا) لمجابهــة الزيــادة الكميــة المســتمرة فــي أعــداد الطــاب المقبوليــن والســتيعاب األنشــطة األكاديمية
والبحثيــة والمجتمعيــة المتزايــدة المطلوبــة لقطاعــات المســتفيدين فــي مجــاالت وقطاعــات المجتمــع كافة.
ـعا رأسـ ً
2.2وتوسـ ً
ـيا (نوعيـ ًـا) يتمثــل فــي ضــرورة المحافظــة علــى مســتويات الجــودة العاليــة التــي حققتهــا بحمــد اللــه فــي
الخدمــات التــي تقدمهــا للمســتفيدين كافــة :للمســتفيدين الخارجييــن (أكاديميــة ،بحثيــة ،مجتمعيــة) وللمســتفيدين
الداخلييــن (تنميــة بشــرية وبيئيــة وإداريــة وماليــة وتقنيــة).
3.3زيــادة فــي النفقــات التــي تحتــاج إليهــا الجامعــة لإلنفــاق علــى توســعاتها األفقيــة والرأســية المختلفــة لكــي تواكــب
طموحــات وتطلعــات المســتفيدين.
4.4وانكمــاش فــي المــوارد :نتيجــة للسياســات التقشــفية للدولــة التــي تمليهــا الظــروف االقتصاديــة الحاليــة ،األمــر الــذي
أدى إلــى ضــرورة شــديدة لترشــيد اإلنفــاق وتنميــة اإليــرادات مــن مصــادر ذاتيــة غيــر تقليديــة لتعويــض النقــص المتوقــع
فــي الدعــم الحكومــي.
ممــا ســبق يمكــن تلخيــص أهــم القضايــا الحرجــة (التحديــات) الرئيســة التــي تواجــه جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن
فيصــل (وغيرهــا مــن الجامعــات الســعودية) كاآلتــي:
ً
ً
مســتمرا فــي تكلفــة الخدمــات التــي تقدمهــا نتيجــة
ارتفاعــا
إن الجامعــة -فــي الوقــت الــذي أصبحــت تواجــه
ً
ً
(كيفــا) -باتــت معرضــة لتناقــص حتمــي
(كمــا) وضــرورة تحســين جودتهــا
لزيــادة الطلــب علــى تلــك الخدمــات
فــي اإليــرادات التقليديــة مــن الميزانيــة العامــة للدولــة ،لذلــك أصبحــت الجامعــات مدفوعــة للبحــث عــن أســاليب
وآليــات أكثــر اســتدامة لتقديــم خدماتهــا األكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة للمســتفيدين ،تعتمــد تلــك األســاليب
بشــكل أكبــر علــى تنميــة المــوارد الذاتيــة البشـــرية والماديــة والمؤسســية والماليــة والتقنيــة للجامعــة وتعظيــم
اإلفــادة منهــا.
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التوجه االستراتيجي :الطموحات التي تصبو إليها

2-3-2
الجامعة
نتيجــة لهــذه التحديــات ،أصبحــت جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن
بــن فيصــل فــي وضــع يحتــم عليهــا تقييــم ذاتهــا ومحاولــة
اإلجابــة علــى عــدد مــن التســاؤالت تتعلــق بالبحــث
عــن أســاليب إبداعيــة لتقديــم الخدمــات األكاديميــة،
والبحثيــة ،والمجتمعيــة المختلفــة التــي توفرهــا الجامعــة
للمســتفيدين وتســهم فــي تعظيــم اإلفــادة مــن مواردهــا
البشـــرية والماديــة واإلداريــة والماليــة والتقنيــة المتاحــة
فــي رفــع كفــاءة تلــك الخدمــات وتحســين جودتهــا.
القضايا الحرجة

التوسع األفقي
التوسع الرأسي
زيادة النفقات
انكماش الموارد

على وجه التحديد أصبح من الضـروري أن تجتهد الجامعة في
البحث عن األساليب اإلبداعية المناسبة التي تؤدي إلى
تحقيق الطموحات التالية:
•االرتقــاء بجــودة الخدمــات األكاديميــة :وتتضمــن توســيع
فــرص التعليــم والتعلــم ،تطويــر البرامــج والمناهــج
األكاديميــة ،وتعزيــز مصــادر المعرفــة.
•تطويــر منظومــة البحــث العلمــي واالبتــكار :وتتضمــن
تطويــر البحــث العلمــي ،تعزيــز الدراســات العليا ،وترســيخ
ثقافــة االبتــكار ورعايــة المبتكريــن.
•تعزيــز المســؤولية والشــراكة المجتمعيــة :وتتضمــن
تعزيــز الهويــة والتواصــل اإلعالمــي ،تطويــر الشــراكات
المجتمعيــة ،وتطويــر منظومــة األعمــال والمعرفــة.
•ترســيخ قيــم منســوبي الجامعــة وتنميــة قدراتهــم:
وتتضمــن ترســيخ القيــم الجامعيــة ،وتنميــة المــوارد
البشــرية.
•تعزيــز اســتدامة البيئــة العمرانيــة :وتتضمــن اســتدامة
المواقــع والمبانــي والبنيــة التحتيــة واألجهــزة.
•بنــاء نظــام إداري مؤسســي عصــري :وتشــمل تطويــر
المنظومــة اإلداريــة ،وتفعيــل منظومــة إدارة المشــاريع،
وترســيخ مفهــوم وثقافــة الجــودة.
•اســتدامة مــوارد الجامعــة الماليــة :وتتضمــن رفــع كفــاءة
األداء المالــي مــن خــال تنويــع مصــادر الدخل واإلســهام
فــي تعظيــم اإلفــادة مــن المــوارد المتاحــة ،وتقليــل
تكلفــة أداء الخدمــات المختلفــة التــي تقدمهــا الجامعــة
للمســتفيدين ،وترشــيد اإلنفــاق لتعويــض النقــص
المتوقــع فــي اإليــرادات العامــة.
•تطويــر منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات:
وتتضمــن تطويــر التعامــات اإللكترونيــة ،وتطويــر
التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد.
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2-4

|

رؤيتنا ،ورسالتنا ،وقيمنا

توجــه رؤيــة ورســالة وقيــم جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ثقافتهــا الداخليــة ،وتوفــر أســاس التواصــل مــع المســتفيدين
مــن أصحــاب المصلحــة والمجتمــع الــذي نخدمــه ،لذلــك كان مــن الضـــروري تحديــث رؤية ورســالة وقيــم الجامعة لتواكــب الظروف
والمســتجدات التــي تواجــه الجامعــة وتناســب الطموحــات والتطلعــات التــي تصبــو إليها.
 2-4-1خطوات صياغة الرؤية
تــم تحديــث رؤيــة ورســالة وقيــم الجامعــة فــي دراســة ميدانيــة شــاملة اســتغرقت فصــل دراســي كامــل خــال العــام الجامعــي
2015م ،تــم خاللهــا مراجعــة أصحــاب المصلحــة والمســتفيدين الداخلييــن والخارجييــن مــن خدمــات الجامعــة جميعهــم وانتهــت
الدراســة بصياغــة رؤيــة ورســالة وقيــم الجامعــة ،عرضــت بعدهــا علــى مجلــس الجامعــة ونوقشــت واعتمــدت وتقــرر العمــل
بمقتضياتهــا فــي فعاليــات الجامعــة التطويريــة كافــة ،كمــا اتخــذت اإلجــراءات الالزمــة لنشـــرها والترويــج لهــا بــكل الوســائط
الممكنــة علــى موقــع الجامعــة اإللكترونــي وفــي مطبوعــات الجامعــة المختلفــة [ .]1
 2-4-2الرؤية
جامعة رائدة تحقق التميز محليا وإقليميا وعالميا.
 2-4-3الرسالة
تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة.

الرؤية

جامعة رائدة تحقق التميز محليا
وإقليميا وعالميا.

الرسالة

تقديم خدمات معرفية وبحثية
ومهنية إبداعية بشراكة
مجتمعية فاعلة.

 2-4-4القيم
تمثــل قيــم الجامعــة اإلطــار المنظــم لعالقاتهــا الداخليــة والخارجيــة ،وبعــد االتفــاق علــى عناويــن القيــم الســبعة فــي الدراســة
الشــاملة آلراء أصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن المشــار إليهــا سـ ً
ـابقا ،وافــق معالــي مديــر الجامعــة بتوجيــه رقــم 35209
وتاريــخ  6جمــادى األولــي ( 15فبرايــر  )2016علــى عقــد حملــة تثقيفيــة لترســيخ قيــم الجامعــة الســبعة ،حيــث تــم تنفيــذ دراســة
تفاعليــة علــى موقــع الجامعــة اإللكترونــي شــارك فيهــا طالبــات ومنســوبات الجامعــة [  ،]2وانتهــى هــذا النشــاط التفاعلــي إلى
المعانــي التاليــة شــكل (:)3 - 2

Updating UOD’s Vision, Missions and Values, published 12 February 2015, posted on the IAU’s University website : http://www.

1

iau.edu.sa/en/about-us/strategic-planning-resources/updating-uods-vision-mission-and-values
 2عمادة الدراسات الجامعية ( )2016عددهم سبعة :حملة تثقيفية لترسيخ قيم الجامعة السبعة ،تنفيذ وحدة العالقات العامة بعمادة الدراسات الجامعية
بأقسام الطالبات ،إشراف وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ،جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ،خالل الفترة من  20فبراير 8 -مارس
.2016
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أن أؤدي التزاماتي تجاه
جامعتي ومجتمعي بكل
إخالص وتفان وحماس.

أن أؤدي عملي الجامعي
بكل ما أستطيع من دقة
وجودة وتميز.

ً
فريقا
أن أعمل مع زمالئي
ً
ً
ً
ومتحابا
متماسكا
واحدا
ً
ومتعاونا لخدمة مصالح
الجامعة وتحقيق أهدافها.

أن تتسم الممارسات
واإلجراءات التي تنظم
المعامالت الجامعية
بالصـراحة والوضوح
والعالنية.

أن يسمح مجتمع الجامعة
باالختالف المحمود
في الرأي وأن يستوعب
التنوع في األصل،
واللون ،والدين ،والجنس،
والخلفيات االجتماعية
والثقافية ،وغيرها.
أن يصبح مجتمع الجامعة
ً
قادرا على تجاوز األفكار
والقواعد واألنماط
والعالقات التقليدية وعلى
خلق معاني وأفكار وأشكال
وأساليب وتفسيرات جديدة
ومفيدة.

أن تلتزم الجامعة بتحقيق
رفاهة ومصلحة المجتمع
المحيط ،وأن تتبنى في
ً
ً
ً
بيئيا
نموذجا
جميعا
أنشطتها
ً
نافعا وغير ضار.

شكل ( )4 - 2قيم جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
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2-5

المقارنات المرجعية

تــم االطــاع علــى عــدد مــن وثائــق الخطــط االســتراتيجية لبعــض الجامعــات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة الرائــدة لالســتفادة
مــن تجــارب تلــك الجامعــات فــي صياغــة خططهــا (شــكال وموضوعــا)
2-5-1

معايير االختيار

وقد روعي في اختيار الجامعات المرجعية عدد من االعتبارات:
•الترتيب في التصنيف العالمي:
أن يكون ترتيب الجامعة المرجعية في التصنيف العالمي  QSأعلى من ترتيب جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.
•الملكية:
أن تكون الجامعة حكومية معتمدة على الموازنة الحكومية في التمويل مع بعض الموارد الذاتية.
•التقارب في الحجم:
أال تقل الجامعة عن  20ألف طالب وطالبة.
•التنوع في الجنس:
أن تضم الجامعة الذكور واإلناث.
•الدرجات العلمية للممنوحة:
أن تمنح الجامعة درجات البكالوريوس ،والماجستير ،والدكتوراه.
•الشمولية الوظيفية:
أن تكون الجامعة شاملة وليست متخصصة في وظيفة واحدة ،أي أن تضم الجامعة الوظائف الثالثة الرئيسة للجامعة
(تعليم ،بحث علمي ،خدمة مجتمع).
•التنوع الجغرافي:
أن تتنوع الجامعات المرجعية بين قارات العالم المختلفة (أمريكا ،أوروبا ،آسيا ،أستراليا).
•المسارات الدراسية المتاحة:
أن تضم الجامعة المسارات الدراسية المختلفة :الصحية ،الهندسية ،العلمية ،واإلنسانية.
وبتطبيــق المعاييــر الســابقة تــم مراجعــة العديــد مــن الخطــط االســتراتيجية لجامعــات محليــة وإقليميــة وعالميــة ،وتــم اختيــار
خمــس جامعــات للمقارنــة المرجعيــة مــع جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وهــي:
1.1جامعة سنغافورة الوطنية .سنغافورة .آسيا.
2.2جامعة سيدني .أستراليا.
3.3جامعة والية أريزونا ،أمريكا.
4.4جامعة كارديف ،أوروبا.
5.5جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
6.6جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل .المملكة العربية السعودية.
ويوضــح جــدول  1-2بيانــات الجامعــات المرجعيــة بالمقارنــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل .هــذا ويلــزم التنويــه إلــى
أن المقارنــة المرجعيــة فــي هــذه الوثيقــة اقتصــرت علــى التعــرف علــى منهجيــات وضــع الخطــط االســتراتيجية وعلــى شــكل
ومكونــات وثائــق الخطــط فــي الجامعــات المرجعيــة ،وفــي الجــزء الثانــي /التالــي مــن مشــروع التخطيــط االســتراتيجي بجامعــة
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وهــو «وضــع الخطــة التنفيذيــة» ســيتم رصــد البيانــات التفصيليــة لمؤشــرات األداء الرئيســة
بالجامعــات المرجعيــة واســتخدامها فــي وضــع المســتهدفات المنشــودة للجامعــة والمطلــوب تحقيقهــا فــي ســنة الهــدف
(2025م).
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2-5-2

أهم منهجيات التخطيط االستراتيجي المستخدمة في الجامعات المرجعية

1.1منهجيــة التحليــل التقليديــة :إجــراء عمليــة التحليــل البيئــي الرباعــي  :SWOTتحديــد عناصــر القــوة لتنميتهــا ،وعناصــر
الضعــف لمعالجتهــا ،والفــرص الماحــة الســتثمارها ،والتحديــات المتوقعــة للتصــدي لــه وتقليــل آثارهــا.
2.2منهجيــة التصحيــح الذاتــي :بتقويــم األداء فــي إعــداد الخطــة االســتراتيجية الســابقة واالســتفادة مــن إيجابياتهــا واســتدراك
الســلبيات التــي رصــدت فيهــا (شــكال ومضمونــا).
3.3منهجيــة رضــا المســتفيدين :وهــي اســتراتيجية تركــز علــى تعميــق فكــرة أن الهــدف الرئيــس للجامعــة هــو خدمــة قطاعــات
المســتفيدين المختلفــة (الطلبــة والمجتمــع) وأن تحقيــق رضــا المســتفيدين هــو المقيــاس الحقيقــي للنجــاح.
4.4منهجيــة نمــوذج التميــز األوروبــي  :EFQM 1هــو نمــوذج إلدارة الجــودة مــن خــال تتبــع «األســباب والتأثيــرات» Causes
 and Effectsيتكــون النمــوذج مــن  9مكونــات:
•خمســة «عوامــل تحفيــز»  Enablersوتغطــي مــا تقــوم بــه المنظمــة وهــي )1( :القيــادة )2( ،االســتراتيجية)3( ،
الموظفــون )4( ،الشــراكات والمــوارد والعمليــات ،و( )5المنتجــات والخدمــات.
•أربعــة معاييــر «نتائــج»  Resultsوتغطــي مــا تحققــه المنظمــة وهــي )1( :النتائــج المتعلقــة بالعمــاء )2( ،النتائــج
المتعلقــة بالموظفيــن )3( ،النتائــج المتعلقــة بالمجتمــع ،و( )4النتائــج الرئيســية.
ولتحســين النتائــج التــي تحققهــا المنظمــة ،ييتــم تطبيــق منهجيــة تســمى منهجيــة الــرادار ( )RADARويعــاد تطبيقهــا
بشــكل مســتمر للوصــول إلــى التميــز المنشــود ,وهــي تتكــون مــن أربــع عمليــات:
•تحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها .Results
•وضع المداخل المناسبة لتحقيق هذه المستهدفات .Approaches
•تنفيذ المداخل المقترحة على أرض الواقع .Deploy
•تقييم المداخل المطبقة  Assessوتصحيح المداخل لكي تحسن النتائج .Refine
جدول  1-2الجامعات المرجعية التي تضمنتها الدراسة المسحية
تاريخ

م الجامعة

 1سنغافورة الوطنية

آسيا

1949

 2سيدني

أستراليا

1850

حكومية

 3كارديف

أوروبا

1883

حكومية

26020

 4أريزونا الحكومية

أمريكا

1885

حكومية

47503

2578

 5الملك سعود

السعودية

1957

حكومية

34,794

4,742

3

السعودية

1975

حكومية

38310

3269

3

6

اإلمام عبدالرحمن
بن فيصل

الطلبة

الهيئة

المسارات

الدرجات

الموقع

اإلنشاء

النوع

عدد

عدد

الترتيب العالمي
العلمية

العلمية

وفق تصنيف QS
لعام

اإلنتاج

2019

البحثي

حكومية

30226

4766

3

4

11

عالي ً
جدا

44817

3318

3

4

42

عالي ً
جدا

2810

3

4

145

عالي ً
جدا

3

4

212

عالي ً
جدا

4

256

عالي ً
جدا

4

581

متوسط

التدريسية

1

2

 1الدرجات العلمية :البكالوريوس ،الماجستير ،والدكتوراه.
 2المسارات العلمية :الصحي ،الهندسي ،العلمي ،اإلنساني.

1

نموذج_تميز_المؤسسة_األوروبية_إلدارة_الجودة/https://ar.wikipedia.org/wiki :
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2-6

الخطة االستراتيجية للجامعة

آخذيــن فــي االعتبــار مــا ســبق مــن فهــم شــامل متكامــل لماهيــة الجامعــة :مكوناتهــا ،وظائفهــا والمســتفيدين منهــا ،ونتائــج
التحليــل االســتراتيجي ،ومــا تعرفنــا عليــه مــن قضايــا حرجــة وتحديــات تواجــه المجتمــع الســعودي عامــة وجامعــة اإلمــام
عبدالرحمــن بــن فيصــل خاصــة ،وبعــد أن حددنــا أهــم التوجهــات االســتراتيجية والطموحــات التــي تتطلــع الجامعــة لتحقيقهــا
والتــي تعكســها رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا ،يمكــن اآلن بنــاء الهيــكل العــام للخطــة االســتراتيجية ،نبــدأ بتوضيــح موجــز للفلســفة
التــي تعتمــد عليهــا الخطــة ،ثــم نضــع التصــور اإلجمالــي للخطــة.
 2-6-1اإلطار الفكري والبنيوي للخطة االستراتيجية
يشـــرح الشــكل التوضيحــي شــكل  5-2الفلســفة المقترحــة لبنــاء الخطــة االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل،
التــي تيســـر التوصــل إلــى األســاليب اإلبداعيــة لرفــع كفــاءة الخدمــات (األكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة) التــي تقدمهــا
لقطاعــات المســتفيدين (مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا) مــن خــال التوظيــف األمثــل لمواردهــا (البشـــرية والماديــة والمؤسســية
والماليــة والتقنيــة) فــي أداء تلــك الخدمــات (الوظائــف) ،ويكــون نتيجــة ذلــك تلبيــة احتياجــات المســتفيدين (كمـ ًـا ونوعـ ًـا) وتحقيق
رضاهــم ،وفــي الوقــت نفســه توفيــر الجهــد والوقــت والتكلفــة . 1
تقوم تلك األساليب على الفلسفة التسلسلية التالية:
1.1أن الجامعة مؤسسة مكونة من عدد من المكونات (المادية والبشرية واالعتبارية).
2.2أن الجامعــة مؤسســة خدميــة لهــا وظائــف أساســية تجــاه الغيــر (تقديــم خدمــات أكاديميــة وبحثيــة ومجتمعيــة) ،ووظائــف
تكميليــة تجــاه الــذات (تنميــة مواردهــا البشــرية والماديــة والمؤسســية والماليــة والتقنيــة).
3.3أن الجامعــة تقــدم خدماتهــا (تلــك الوظائــف) لقطاعــات المســتفيدين الخارجييــن (مــن خــارج الجامعــة) والمســتفيدين
الداخلييــن (مــن داخــل الجامعــة).
4.4هناك تفاعل يحدث بين األطراف الثالثة السابقة (المكونات ،والوظائف ،والمستفيدين) يمكن فهمه من خالل
العالقة التالية:
(أن كل مكون من مكونات الجامعة يؤدي وظيفة من وظائفها لخدمة مستفيد من المستفيدين).
تتحقق الكفاءة والجودة العالية من خالل االستخدام األمثل للموارد والذي نصل إليها بتحري الممارسة التالية:
(أن يؤدي كل مكون من مكونات الجامعة (بصفته مورد ا) وظيفته على الوجه األمثل لكي يحقق رضا
المستفيدين مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى الجودة القياسية للخدمة المقدمة).
فإن تحققت المعادلة السابقة تكون النتيجة المباشرة كاآلتي:
•تحقيق أعلى درجات الجودة للخدمة المقدمة.
•تعظيم اإلفادة من المورد وترشيد استخدامه وتقليل هدره.
•وفي الوقت نفسه توفير الجهد والوقت ومن ثم التكلفة التي تنفق في أداء الوظيفة.
وتكون النتيجة النهائية هي:

تحقيــق أهــداف الجامعــة فــي الريــادة والتميــز فــي أداء وظائفهــا كافــة :األساســية (الخدمــات التعليميــة والبحثيــة
والمجتمعيــة) ،والتكميليــة (التنميــة البشـــرية والماديــة واإلداريــة والماليــة والتقنيــة)؛ وبذلــك تســهم الجامعــة
فــي تحقيــق الهــدف األســمى لهــا أال وهــو االرتقــاء بجــودة الحيــاة والبيئــة.

ً
اعتمادا على :عبداللطيف ،محمود أحمد.2015 .المنهج التبسيطي التكاملي للتعامل مع مشكالت التصميم والتخطيط والتنمية العمرانية المعاصرة.
1
مركز النشر العلمي ،جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل .الدمام.
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ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺧﺪﻣﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ

ﻃﻠﺒﺔ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻢ

أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪرﻳﺐ

ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪون
ﻓﻨﻴﻮن

إدارﻳﻮن

ﻣﻜﻮﻧﺔ

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ

ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻤﺎل

ﻣﻦ

ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺎدﻳـﺔ
ﻃﻠﺒﺔ

ﻛـــــــﻞ وﺣــــــــﺪة

ﻛـــﻞ ﻣﻜـــــﻮن
ﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺔ

وﻇﺎﺋــــﻒ

اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻴﻤﺔ

ﺗﺨﺪم ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ

اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

ﻣﺴﺘﻔﻴﺪون داﺧﻠﻴﻮن

اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻃﺎﻟﺐ

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﺘﺪرب

اﻻﺑﺘﻌﺎث

ﻣﺒﺎﻧﻲ

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ

اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻣﻔﺮوﺷﺎت

ﻣﺴﺆول

ﺷﺒﻜﺎت ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﻮﻇﻒ إداري

أﺟﻬﺰة

ﻓﻨﻲ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﻋﺎﻣﻞ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ

رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﺪﻳﻦ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻟﻮاﺋﺢ إدارﻳﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻧﻈﻢ اﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻔﻴﺪون ﺧﺎرﺟﻴﻮن

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ دراﺳﻴﺔ

ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ
 ٣ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ
و  ٥ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

وﻟﻲ أﻣﺮ ﻃﺎﻟﺐ  /ـﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎﻟﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﻨﻲ

ﺗﺆدي إﻟﻰ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

إﻟﻰ

وﻇﻴﻔﺔ

ﻛﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻫﻮ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮ

ﻣﻮرد
ﺣﺎﻻت
اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻤﻮارد

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
اﻟﻤﻔ

ﺮو
ضﻳ
ﺆدي

ﺤﻘﻖ

ﻓﻴ

إﻟﻰ

ﻣﺴﺘﻐﻞ اﺳﺘﻐﻼل أﻣﺜﻞ

ﻣﺴﺘﻐﻞ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻬﺪر ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻣﻬﺪر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ

رﺿﺎ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎدة واﻟﺘﻤﻴــــﺰ ﻓــﻲ
ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

وﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻣﺜﻞ

وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺠﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
 -ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺠﺎﻣـــــﻌﺔ

ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد
ﻋﺪم ﻫﺪر اﻟﻤﻮرد
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ

واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
 اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﺠـــــﻮدة اﻟﺤﻴـــــﺎةواﻟﺒﻴﺌـــﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻬﺪ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

شكل  5-2الفلسفة التي تعتمد عليها جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لرفع كفاءة وظائفها (األكاديمية والبحثية والمجتمعية)
واالرتقاء بقدراتها (البشرية والمادية والمؤسسية والمالية والتقنية) من خالل االستثمار األمثل لمواردها (المادية والبشرية
واالعتبارية) لتحقيق رضا المستفيدين (من داخل الجامعة وخارجها)

 2-6-2الهيكل العام للخطة االستراتيجية للجامعة
بعــد االتفــاق علــى تصنيــف الوظائــف االســتراتيجية األساســية والتكميليــة للجامعــة ،وبعــد نقــاش مســتفيض ،قــام فريــق
العمــل بوضــع (ثمانيــة) أهــداف اســتراتيجية يلــزم تبنيهــا حتــى تتحقــق رؤيــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ورســالتها؛
ومــن خــال المناقشــة فــي جلســات العصــف الذهنــي تــم تحديــد ( )20برنامجـ ًـا تنفيذيـ ًـا لتنفيــذ تلــك األهــداف ينبثــق عنهــا ()67
ً
ـروعا تنمويــا ،ويبســط الشــكل  6-2عمليــة التخطيــط االســتراتيجي بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل (رؤيــة ،رســالة،
مشــ
قيــم ،مكونــات ،وظائــف ،أهــداف اســتراتيجية ،برامــج تنفيذيــة ،مشــاريع تطويريــة) ،كمــا يلخــص الجــدول  2-2مكونــات الجامعــة
ووظائفهــا وأهدافهــا االســتراتيجية وبرامجهــا التنفيذيــة ومشــاريعها التنمويــة فــي لوحــة واحــدة.
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3
ﻣﻜﻮﻧﺎت

8

 8ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

7

6

5

4

3

2

8

 8ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

7

 6ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

5

 4ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ

 3ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

 2ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

1

1

20

20

 19ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

18

17

 16ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮدة وإدارﺗﻬﺎ

15

14

13

12

 11ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

10

 9ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

8

 7ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ

6

5

 4اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

3

 2ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 3ﻣﺸﺮوﻋﺎت

 2ﻣﺸﺮوع

 6ﻣﺒﺎدرات

 5ﻣﺒﺎدرات

 6ﻣﺒﺎدرات

 21ﻣﺒﺎدرة

 3ﻣﺒﺎدرات

 10ﻣﺒﺎدرات

 6ﻣﺆﺷﺮات

 5ﻣﺆﺷﺮات

 6ﻣﺆﺷﺮات

 21ﻣﺆﺷﺮ

 3ﻣﺆﺷﺮات

 10ﻣﺆﺷﺮات

 5ﻣﺸﺮوﻋﺎت

 6ﻣﺸﺮوﻋﺎت

 24ﻣﺒﺎدرة

19ﻣﺒﺎدرة

 3ﻣﺒﺎدرات

 8ﻣﺒﺎدرة

 24ﻣﺆﺷﺮ

 19ﻣﺆﺷﺮ

 3ﻣﺆﺷﺮات

 8ﻣﺆﺷﺮ

67

ﻣﺸﺮوع
ﺗﻄﻮﻳﺮي

 2ﻣﺸﺮوع

 2ﻣﺸﺮوع

179

179

 6ﻣﺆﺷﺮات

ﻣﺒﺎدرة

 14ﻣﺒﺎدرة

ﻣﺆﺷﺮ

 6ﻣﺒﺎدرات

 4ﻣﺒﺎدرات

 3ﻣﺸﺮوع

 2ﻣﺸﺮوع

 14ﻣﺆﺷﺮ

 4ﻣﺆﺷﺮات

 4ﻣﺆﺷﺮات

 4ﻣﺆﺷﺮات

 2ﻣﺸﺮوع

 4ﻣﺒﺎدرات

 4ﻣﺒﺎدرات

 12ﻣﺒﺎدرة

 12ﻣﺆﺷﺮ
 3ﻣﺸﺮوع

 7ﻣﺒﺎدرات

 7ﻣﺆﺷﺮات

 7ﻣﺸﺮوﻋﺎت

 2ﻣﺸﺮوع

 3ﻣﺸﺮوع

 7ﻣﺒﺎدرات

 7ﻣﺒﺎدرات

 2ﻣﺸﺮوع

 3ﻣﺸﺮوع

 8ﻣﺸﺮوﻋﺎت

 3ﻣﺸﺮوع

 3ﻣﺸﺮوع

 4ﻣﺸﺮوﻋﺎت

 8ﻣﺒﺎدرات

 8ﻣﺒﺎدرات

 8ﻣﺆﺷﺮات

 8ﻣﺆﺷﺮات

 2ﻣﺸﺮوع

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺒﺎدرات

برامج تنفيذية ،مشاريع تطويرية ,ومبادرات ,ومؤشرات اآلداء)

ﻣﺆﺷﺮات
اﻵداء
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1

ً

شكل  6-2عملية التخطيط االستراتيجي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل (رؤية ،رسالة ،قيم ،مكونات ،وظائف ،أهداف استراتيجية،

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

جدول  2-2ملخص الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ( 3مكونات  8 -وظائف  8 -أهداف استراتيجية -
 20برنامج تنفيذي  67 -مشروع تطويري)
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

) 3ﻣﻜﻮﻧﺎت(

) 8وﻇﺎﺋﻒ(

اﻷﻫﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
) 8أﻫﺪاف(
1.1

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت

1

ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

1

1.2

ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻮدة

1.3

1.4

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ

) 20ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ(

) 67ﻣﺸﺮوع(

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ
واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.4.2
1.4.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
 2ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ

1

ﺑﺸﺮﻳﺔ

2

ﻣﺎدﻳﺔ

3

اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ

2

2.1

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

2.1.7
2.1.8

واﻻﺑﺘﻜﺎر
2.2

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

 2.3ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ

ﺧﺪﻣﺎت

3

ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

3

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
واﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارد

4

ﺑﺸﺮﻳﺔ

4

3.1

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ

 3.2ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
3.3

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

4.1

ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

4.2

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4.1.1
4.1.2
4.2.1

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻗﺪرات

2.1.5
2.1.6

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ

2.1.4

4.2.2

ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارد
اﻟﺒﻴﺌﺔ

5

5.1.1

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
5

اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

5.1

اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
6.1.1

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﺎء

6

اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻮارد

7

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري
6

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت

8

وﺗﻘﻨﻴﺔ

3

ﻣﻜﻮﻧﺎت

8

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ

8

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻇﺎﺋﻒ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد

اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

8

أﻫﺪاف

6.1.3
6.1.4
6.1.5

ﻣﺆﺳﺴﻲ
ﻋﺼﺮي

7

6.1

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ

6.1.2

6.2

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
وإدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

6.3

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮدة وإدارﺗﻬﺎ

7.1

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ

7.2

ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق

8.1

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

8.2
20

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3.1
6.3.2
7.1.1
7.1.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

ﺗﺨﻄﻴﻂ وإدارة اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺸﺒﻜﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ
إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺮاﻣﺠﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﻮث ذات اﻟﻤﺮدود اﻟﻤﺎدي واﻷدﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﻮث ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﺤﻮث ﻣﺨﺘﺎرة
ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺤﺚ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ.
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﺮص اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻧﺸﺮ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
إﻧﺸﺎء ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﺳﺮﻫﻢ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﻹداري
إﻋﺪاد ﻗﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
إدارة وﺗﺨﺼﻴﺺ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻃﻼق ﻧﻈﺎم ﻣﺪارس أﺑﻨﺎء ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻧﺸﺮ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺣﺪة دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻹداري أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻢ
واﺳﺘﺒﻘﺎﺋﻬﻢﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ
ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﺛﻴﻖ وأﺗﻤﺘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات ISO 9001
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮدة
ﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻟﺠﻮدة
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﺘﺒﻊ ورﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

8.1.1

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

8.1.2

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻷﺟﻬﺰة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻼزﻣﻴﻦ

8.2.1

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

 8.2.2ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻷﺟﻬﺰة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻼزﻣﻴﻦ
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 3-1تقديم
انطالقــا مــن توجيهــات معالــي مديــر الجامعــة باســتكمال
المراجعــة الدقيقــة والشــاملة للخطــة االســتراتيجية للجامعــة
وإجراء مواءمة كاملة ألهدافها العامة والفرعية ومشـــروعاتها
التنفيذيــة ومؤشــراتها مــع معطيات ومتطلبــات رؤية المملكة
 2030وبرامجهــا التنفيذيــة ،أطلقــت وكالــة الجامعــة للدراســات
ً
متكامــا لذلــك [،]1
برنامجــا
والتطويــر وخدمــة المجتمــع
ً
تضمــن البرنامــج سلســلة مــن األنشــطة والفعاليــات التــي
تحقــق هــذا البرنامــج ،تضمنــت تلــك الفعاليــات ورشــتي عمــل
رئيســتين وعــدد مــن اللقــاءات التفصيليــة لمجموعــات عمــل
متخصصــة ،تولــت كل مجموعــة عمــل دراســة لمــدى التوافــق
بيــن أحــد األهــداف االســتراتيجية للجامعــة (ثمانيــة أهــداف)
وكل هــدف مــن األهــداف التفصيليــة لرؤيــة المملكــة 2030
ً
ً
تفصيليــا) ،وخرجــت المجموعــات بنتائــج محــددة
هدفــا
(96
فيمــا يتعلــق بمســتوى التوافــق الحالــي ،وإمكانيــة زيــادة هــذا
التوافــق مــن خــال مبــادرات عمليــة محــددة فــي كل قطــاع
مــن قطاعــات الجامعــة.

 1وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ( )2018برنامج مواءمة الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل مع رؤية المملكة
 :2030وثيقة النتائج النهائية ،اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ،الدمام.
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3-2

|

مراحل العمل في برنامج المواءمة

تضمــن برنامــج المواءمــة (ورش العمــل ( )1و( )2واللقــاءات
التفصيليــة لمجموعــات العمــل المتخصصــة المهــام) المراحــل
التاليــة:
1.1اســتعراض لمحــاور رؤيــة المملكــة  2030وبرامجهــا
التنفيذيــة وأهدافهــا االســتراتيجية ومؤشــرات أدائهــا
الرئيســة ،التــي جمعهــا فريــق وكالــة الجامعــة للدراســات
والتطويــر وخدمــة المجتمــع ووضعهــا فــي قاعــدة بيانــات
واحــدة -انظــر ملخــص لرؤيــة المملكــة ( 2030جــدول .)1-3
2.2اســتعراض لمالمــح الخطــة االســتراتيجية للجامعــة
(المكونــات والوظائــف واألهــداف االســتراتيجية والبرامج
التنفيذيــة والمشـــروعات التطويريــة) ،بهــدف إعــادة
النظــر فــي البنيــة األساســية والمحــاور الحاكمــة للخطــة
االســتراتيجية للجامعــة لتقويتهــا وتقريبهــا مــن منطلقــات
رؤيــة المملكــة ( 2030ملخــص الخطــة االســتراتيجية
للجامعــة ,جــدول .)2-2
3.3تنظيــم ورشــة العمــل رقــم ( )1التــي عقــدت خــال
الفتــرة مــن  13-9صفــر 1439هـــ ( 29أكتوبــر2 -نوفمبــر
 ،)2017حضـــرها  21مشـ ً
ـاركا اجتمعــوا أربــع مــرات وخرجــوا
بتصــور مبدئــي للمواءمــة ومــدى التوافــق بيــن أهــداف
الجامعــة وأهــداف رؤيــة .2030
4.4تنظيــم ورشــة العمــل رقــم ( )2التي عقدت يــوم األربعاء
 18ربيــع أول 1439هـــ ( 6ديســمبر ،)2017وحضرهــا 68
مشــارك وانبثــق عنهــا تســع مجموعــات عمــل متخصصــة،
أنهــت مــا بدأتــه ورشــة العمــل ( )1وخرجــت برؤيــة متكاملة
ً
تحديــدا عــن المواءمــة ،وتوصلــت لصياغــة عــدد
أكثــر
مــن المقترحــات لزيــادة التوافــق بيــن أهــداف الجامعــة
وأهــداف رؤيــة المملكــة ( 2030ملحــق .)1-7
5.5فتــح قنــوات تواصــل بيــن المنســق العــام للبرنامــج
والمشــاركين بشــكل مســتقل ،حيــث تفاعــل العديــد
مــن المشــاركين وأرســلوا مقترحــات لتطويــر وتحســين
فلســفة وبنيــة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ومكوناتهــا
ووظائفهــا وأهدافهــا االســتراتيجية وبرامجهــا التنفيذيــة
ومشــروعاتها التطويريــة (ملحــق .)3-7
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ســعيا إلنجــاز المواءمــة المنشــودة علــى الوجــه األكمــل ،تــم
تشــكيل الفريــق طبقــا للخطــوات التاليــة:
1.1تــم التعميــم علــى المســؤولين جميعـ ًـا (وكالء الجامعــة،
عمــداء الكليــات والعمــادات المســاندة ،مديــر اإلدارات،
ورؤســاء األقســام العلميــة) والمنســوبين لحــث كل مــن
يرغــب فــي المشــاركة فــي البرنامــج للتقــدم.
2.2للفائــدة أرفــق للجميــع ملخــص فــي لوحــة واحــدة لمحــاور
رؤيــة المملكــة  2030وبرامجهــا التنفيذيــة وأهدافهــا
االســتراتيجية ومؤشــرات أدائهــا مــن إعــداد وكالــة الجامعة
للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع.
3.3تــم تشــكيل فريــق العمــل مــن قائمــة المرشــحين الــذي
أبــدوا رغبتهــم للمشــاركة فــي فريــق العمــل ،وروعــي
فــي اختيــار الفريــق أن يكونــوا ممثليــن حقيقييــن
لمجتمــع الجامعــة مــن حيــث القطاعــات التخصصيــة
(الطــب والهندســة والعلــوم واإلدارة واآلداب) ،ومــن
حيــث طبيعــة الوظيفــة (أكاديمييــن وإدارييــن وفنييــن)،
ومــن حيــث الجنــس (ذكــور وإنــاث).
4.4تــم دعــوة الفريــق لورشــة عمــل رقــم ( ،)1وهــي ورشــة
عمــل تحضيريــة إلجــراء المواءمة حضرها عدد  21مشــارك
تضمنــت عرضـ ًـا تعريفيـ ًـا عــن محــاور رؤيــة المملكــة 2030
وأهدافهــا وبرامجهــا ومؤشــراتها وملخــص عــن محــاور
الخطــة االســتراتيجية للجامعــة وأهدافهــا االســتراتيجية
وبرامجهــا التنفيذيــة ومشــروعاتها التطويريــة ،ثــم شــرح
منهجيــة العمــل ثــم البــدء فــي تحليــل مســتوى التوافــق
والمواءمــة.
5.5للبنــاء علــى نتائــج ورشــة العمــل ( ،)1عقــدت ورشــة
العمــل رقــم ( )2وحضرهــا عــدد  68مشـ ً
ـاركا ،وهــي ورشــة
عمــل تخصصيــة كلفــت بالوصــول إلــى نتائــج أكثــر تحديـ ً
ـدا
وتفصيــا لتحقيــق المواءمــة بيــن الخطــة االســتراتيجية
ً
ورؤيــة المملكــة .2030
6.6تحــدد لورشــة العمــل إطــار زمنــي مناســب ،بعــد عــدة
لقــاءات لفريــق العمــل ومجموعــات العمــل المتخصصــة،
تــم إنهــاء برنامــج المواءمــة وتــم صياغــة النتائــج
والمقترحــات الالزمــة لرفــع مســتوى التوافــق بيــن خطــة
الجامعــة والرؤيــة؛ وقــد تضمنــت ورشــتي العمــل المهام
التاليــة:
•شــرح لشــكل مصفوفــة المواءمــة والتــي تتضمــن
ً
هدفــا مرتبــة
األهــداف التفصيليــة لرؤيــة 96( 2030
فــي صفــوف أفقيــة متتابعــة) متقابلــة مــع األهــداف
االســتراتيجية للجامعــة ( 8أهــداف مرتبــة فــي أعمــدة
رأســية متتابعــة).
•تحديــد األســلوب المتبــع لرصــد وقيــاس التوافــق فــي
ً
ونظــرا إلــى عــدم توفــر مؤشــرات رقميــة
المصفوفــة:
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محــددة لــكل هــدف مــن األهــداف التفصيليــة لرؤيــة
المملكــة  ،2030فقــد كان األســلوب المســتخدم هــو
منهجيــة تحليــل التشــابه بيــن النصــوص Thematic
 Analysisأو مقابلــة النــص مــع النــص (phrase-to-
.)phrase comparison
•تحديــد مســتويات التوافــق الحاليــة :فــي ورشــة العمــل
( )1اتفــق علــى تحديــد التوافــق بأربــع درجــات ارتبــاط:
(قويــة ،متوســطة ،ضعيفــة ،ال ينطبــق) ،ثــم فــي ورشــة
العمــل ( )2تــم زيــادة درجــات االرتبــاط فأصبحــت ســت
درجــات( :ارتبــاط قــوي جـ ً
ـدا ،ارتبــاط قوي ،ارتباط متوســط،
ارتبــاط محــدود ،ارتبــاط محــدود جـ ً
ـدا ،غيــر مرتبــط) ،حيــث
تــزداد درجــة االرتبــاط بزيــادة عــدد األهــداف االســتراتيجية
للجامعــة التــي ترتبــط مــع الهــدف التفصيلــي للرؤيــة.
ً
جــدا :حيــث يكــون هــدف رؤيــة 2030
◊ارتبــاط قــوي
ً
مرتبطــا مــع  8-7مــن أهــداف الجامعــة.
◊ارتبــاط قــوي :حيــث يكــون هــدف رؤيــة  2030مرتبطـ ًـا
مــع  6-5مــن أهــداف الجامعــة.
◊ارتبــاط متوســط :حيــث يكــون هــدف رؤيــة 2030
ً
مرتبطــا مــع  4مــن أهــداف الجامعــة.
◊ارتبــاط محــدود :حيــث يكــون هــدف رؤيــة  2030مرتبطـ ًـا
مــع  3-2مــن أهــداف الجامعــة.
ً
جــدا :حيــث يكــون هــدف رؤيــة 2030
◊ارتبــاط محــدود
ً
مرتبطــا مــع هــدف واحــد مــن أهــداف الجامعــة.
◊غيــر مرتبــط :حيــث ال ينطبــق هــدف رؤيــة  2030مــع أي
مــن أهــداف الجامعــة.
•عــرض أهــم المبــادرات التــي تــم اقتراحهــا فــي
ورشــة العمــل ( )1لتعظيــم هــذا التوافــق :حيــث اقتــرح
المشــاركون  66مبــادرة.
•مناقشــات مفتوحــة والــرد علــى تســاؤالت المشــاركين:
للتأكيــد مــن أن الجميــع قــد اســتوعب مكونــات الرويــة
 2030ومكونــات الخطــة االســتراتيجية للجامعــة
ـا عــن توافــق الجميــع علــى
ومصفوفــة المواءمــة فضـ ً
برنامــج العمــل وأســلوب القيــاس وإبــداء أي مالحظــات
أو مقترحــات لتحســين البرنامــج.
ً
طبقــا
•توزيــع المشــاركين إلــى مجموعــات عمــل
للتخصــص والرغبــة :مــن أهــم مــا يميــز ورش العمــل
فــي برنامــج المواءمــة أن المرشــحين جميعهــم مــن
الكليــات والعمــادات واإلدارات أو المرشــحين بصفتهــم
الشــخصية شــاركوا بدافعيــة ورغبــة وحماســة حقيقيــة
وتفاعلــوا بإيجابيــة عاليــة مــع الفعاليــات المختلفــة
للبرنامــج ،وقــد روعــي فــي تشــكيل المشــاركين أنهــم
يمثلــون القطاعــات األكاديميــة واإلداريــة المختلفــة،
فضــا عــن تنوعهــم وتمثيلهــم للمســتويات القياديــة
ً
المختلفــة إذ ضــم الفريــق ممثلــون عــن قيــادات الجامعــة،
أعضــاء الهيئــة التدريســية ،اإلدارييــن ،الموظفيــن،
والفنييــن.

7.7تلي ورشة العمل رقم ( )1ورقم ( )2عدد من اللقاءات
المصغرة لمجموعات العمل كل مجموعة تركز على
محور من المحاور الثمانية للخطة االستراتيجية للجامعة
(الجداول الفصل الثامن :المشاركين في ورشتي
العمل ( )1و( )2وفي مجموعات العمل المتخصصة)،
وكان تشكيل مجموعات العمل كما يلي:
مجموعة عمل ( :)1تطوير الخدمات المعرفية
واألكاديمية ( 10مشاركين).
•مجموعة عمل ( :)2تطوير منظومة البحث العلمي
واالبتكار ( 8مشاركين).
•مجموعة عمل ( :)3تعزيز المسؤولية والشراكة
المجتمعية ( 7مشاركين)
•مجموعة عمل ( :)4تنمية الموارد البشرية
( 8مشاركين).
•مجموعة عمل ( :)5استدامة البيئة العمرانية
( 9مشاركين).
•مجموعة عمل ( :)6التطوير اإلداري والمؤسسي (8
مشاركين).
•مجموعة عمل ( :)7االستدامة المالية ( 4مشاركين).
•مجموعة عمل ( :)8تطوير نظم االتصاالت وتقنية
المعلومات ( 7مشاركين).
•مجموعة عمل ( :)9خاصة بالزمالء غير المتحدثين باللغة
العربية ( 4مشاركين) ،وقد تم تسيير هذه المجموعة
بشكل مستقل عن باقي المجموعات وكلفت بالعمل
بمشاركة كاملة من منسق البرنامج على المحاور
الثمانية كافة.
8.8اســتطاعت مجموعــات العمــل أن تنهــي المهــام المنوطة
بهــا جميعـ ًـا خــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة ،وأرســلت كل
مجموعــة تقاريرهــا للمنســق العــام للبرنامــج محتويــة
جزأيــن:
•مقترحــات المجموعــة فيمــا يتعلــق بتطويــر بنيــة ومكونات
الخطــة االســتراتيجية للجامعة.
•نتائــج مصفوفــة المواءمــة فيمــا يتعلــق بالهــدف
االســتراتيجي للجامعــة المــوكل للمجموعــة ،كمــا قدمــت
كل مجموعــة عــدد مــن المبــادرات المقترحــة لزيــادة توافــق
الهــدف االســتراتيجي للجامعــة مــع كل هــدف مــن أهــداف
التفصيلية لرؤية  96( 2030هدف) ،وقد بلغ إجمالي عدد
المبــادرات المقدمــة مــن جميــع المجموعــات ( 363مبادرة)
(يتضمــن ملحــق  2-7قائمــة بتلــك المبــادرات جميعهــا).
9.9كتابــة الوثيقــة النهائيــة لبرنامــج المواءمــة ،حيــث قــام
المنســق العــام للبرنامــج بتجميــع نتائج تقاريــر المجموعات
الخاصــة بالمواءمــة والمقترحــات الفرديــة والجماعيــة
الخاصــة بتطويــر الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ،وتــم
وضعهــا جميعــا فــي وثيقــة واحــدة ،أرســلت للمشــاركين
ً
جميعــا لمراجعتهــا وإبــداء الــرأي ،ومــن ثــم تــم طباعتهــا
ً
نهائيــا ،لرفعهــا للجهــات المعنيــة بالجامعــة.
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الخطة الزمنية لبرنامج المواءمة

• 29أكتوبر  2 -نوفمبر  :2017انعقاد ورشة العمل ( )1أربعة اجتماعات.
•األربعاء  :2017/12/06انعقاد ورشة العمل (.)2
•األربعــاء  :2017/12/13لقــاءات مســتقلة لــكل مجموعــة عمــل متخصصــة لتقييــم التوافــق والتــداول واقتــراح مبــادرات
تعظيــم التوافــق فــي المحــور الخــاص بهــم.
•األربعــاء  :2017/12/20تســليم تقاريــر المجموعــات لمنســق الفريــق إلعــداد التقريــر النهائــي المجمــع وتحديــث الخطــة
ً
طبقــا لنتائــج برنامــج المواءمــة.
االســتراتيجية للجامعــة
•األربعــاء  :2018/01/10إعــداد التقريــر النهائــي لنتائــج برنامــج المواءمــة وتســليمه إلــى ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات
والتطويــر وخدمــة المجتمــع.
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بمقومــات جغرافيــة وحضاريــة واجتماعيــة وديموغرافيــة واقتصاديــة عديــدة ،تمكّن
أنعــم اللــه علــى المملكــة العربيــة الســعودية
ّ
المملكــة مــن تبــوء مكانــة رفيعــة بيــن الــدول القياديــة علــى مســتوى العالــم؛ ورؤيــة أي دولــة لمســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن
القــوة فيهــا ،وذلــك مــا انتهــج عنــد بنــاء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية للعــام (1452هـــ – 2030م) .فمكانــة المملكــة فــي
العالــم اإلســامي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وســند لألمتيــن العربيــة واإلســامية ،كمــا ســتكون قــوة المملكــة
االســتثمارية المفتــاح والمحـ ّـرك لتنويــع اقتصادهــا وتحقيــق اســتدامته .فيمــا ســيمكّنها موقعهــا االســتراتيجي مــن أن تكــون
محـ ً
ـورا لربــط القــارات الثــاث.
تعتمــد رؤيــة المملكــة علــى ( )3محــاور وهــي المجتمــع الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح ،وهــذه المحــاور تتكامــل
ويتّ ســق بعضهــا مــع بعــض فــي ســبيل تحقيــق أهــداف المملكــة وتعظيــم اإلفــادة مــن مرتكــزات هــذه الرؤيــة [:]1
ّ
ويمثــل المحــور األول «المجتمــع الحيــوي» أساسـ ًـا لتحقيــق هــذه الرؤيــة
•تبــدأ رؤيــة المملكــة مــن المجتمــع ،وإليــه تنتهــي،
وتأســيس قاعــدة صلبــة الزدهارنــا االقتصــادي .ينبثــق هــذا المحــور مــن اإليمــان بأهميــة بنــاء مجتمــع حيــوي ،يعيــش أفــراده
وفــق المبــادئ اإلســامية ومنهــج الوســطية واالعتــدال ،معتزّ يــن بهويتهــم الوطنيــة وفخوريــن بإرثهــم الثقافــي العريــق،
مقومــات جــودة الحيــاة للمواطنيــن والمقيميــن ،ويســندهم بنيــان أســري متيــن
فــي بيئــة إيجابيــة وجاذبــة ،تتوفــر فيهــا
ّ
ومنظومتــي رعايــة صحيــة واجتماعيــة ممكّنــة.
•وفــي المحــور الثانــي «االقتصــاد المزدهــر» ،يتــم التركيــز علــى توفيــر الفــرص للجميــع ،عبــر بنــاء منظومــة تعليميــة مرتبطة
رواد األعمــال والمنشــآت الصغيــرة إلــى الشــركات الكبــرى .مــع
باحتياجــات ســوق العمــل ،وتنميــة الفــرص للجميــع مــن ّ
االقتنــاع بضــرورة تطويــر أدوات المملكــة االســتثمارية ،إلطــاق إمكانــات قطاعاتنــا االقتصاديــة الواعــدة وتنويــع االقتصــاد
وتوليــد فــرص العمــل للمواطنيــن .ومــع القناعــة بــدور التنافســية فــي رفــع جــودة الخدمــات والتنميــة االقتصاديــة ،يتــم
تركيــز الجهــود علــى تخصيــص الخدمــات الحكوميــة وتحســين بيئــة األعمــال ،بمــا يســهم فــي اســتقطاب أفضــل الكفــاءات
ـوال إلــى اســتغالل موقعنــا االســتراتيجي الفريــد.
العالميــة واالســتثمارات
النوعيــة ،وصـ ً
ّ
ّ
•وألن الفاعليــة والمســؤولية مفهومــان جوهريــان يلــزم الســعي لتطبيقهمــا علــى المســتويات جميعهــا لبنــاء وطــن
طمــوح بإنتاجــه ومنجزاتــه .ولذلــك ،يركــز المحــور الثالــث مــن الرؤيــة «الوطــن الطمــوح» علــى القطــاع العــام ،حيــث ترســم
مالمــح الحكومــة الفاعلــة مــن خــال تعزيــز الكفــاءة والشــفافية والمســاءلة وتشــجيع ثقافــة األداء لتمكيــن مــوارد المملكــة
وطاقاتهــا البشــرية ،وتهيئــة البيئــة الالزمــة للمواطنيــن وقطــاع األعمــال والقطــاع غيــر الربحــي لتحمــل مســؤولياتهم وأخــذ
التحديــات واقتنــاص الفــرص.
زمــام المبــادرة فــي مواجهــة
ّ

 1الموقع الرسمي لرؤية السعودية  ،2030الرابطhttps://www.mep.gov.sa/ar/vision-2030 :
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•وفــي كل محــور مــن محــاور الرؤيــة ،تــم ســرد عــدد مــن االلتزامــات واألهــداف ،والتــي ّ
ممــا ســيتم العمــل
تمثــل نموذجــا ّ
علــى تحقيقــه ،كمــا حاولــت الرؤيــة أن تعكــس طمــوح المملكــة باألرقــام .وقــد تــم اعتمــاد الرؤيــة مرجعيــة عنــد اتخــاذ القرارات
التنمويــة ،للتأكــد مــن مواءمــة المشــاريع المســتقبلية مــع مــا تضمنّ تــه محــاور الرؤيــة وتعزيــز العمــل علــى تنفيذهــا.
•وحرصـ ًـا علــى توضيــح آليــات العمــل والخطــوات القادمــة ،فقــد تضمنــت الرؤيــة بعــض البرامــج التنفيذيــة التــي بــدأ العمــل
عليهــا فــي مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ،وبرامــج أخــرى ّ
تمثــل نمــاذج مــن البرامــج التــي ســتطلق قريبـ ًـا فــي
ســبيل تحقيــق أهــداف الرؤيــة والتزاماتهــا .إن اســتدامة النجــاح ال تكــون إال باســتدامة مقومــات هــذا النجــاح ،وهــذا مــا تأمــل
المقومــات
المحصلــة إلــى اســتثمار هــذه
رؤيــة المملكــة أن تحققــه كونهــا تنبــع مــن عناصــر قــوة المجتمــع وتقــود فــي
ّ
ّ
بشــكل أكثــر اســتدامة بــإذن اللــه.
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عكــف فريــق التخطيــط االســتراتيجي بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل علــى دراســة المعلومــات المتعلقــة برؤيــة المملكــة
 2030كافــة والموجــودة فــي مصــادر ومواقــع عديــدة ،وتمكــن الفريــق بحمــد اللــه مــن تجميعهــا فــي قاعــدة بيانــات واحــدة
ومــن ثــم وضعهــا فــي جــدول واحــد ملخــص أمكــن تناقلــه واالســتعانة بــه بســهولة مــن قبــل جميــع المشــاركين فــي برنامــج
المواءمــة.
وبشكل عام وموجز توصل الفريق إلى اآلتي:
1.1غطت الرؤية ثالثة مجاالت رئيسة،
2.2تفرع من تلك المجاالت تسعة محاور رئيسة،
ً
ً
فرعيا.
محورا
3.3وتفرع من المحاور الرئيسة عدد 32
4.4ترجمت تلك المحاور الفرعية إلى عدد من األهداف االستراتيجية صنفت إلى ثالثة مستويات:
◊ستة أهداف عامة،
ً
ً
فرعيا،
هدفا
◊انبثق من األهداف العامة عدد 27
َ
ً
تفصيليا.
هدفا
◊انبثق من األهداف الفرعية عدد 96
5.5ولتحقيــق أهــداف رؤيــة  2030تــم إطــاق عــدد اثنــي عشــر برنامجــا تنفيذيــا ,وفــي مايــو  2018أطلــق برنامــج إضافــي وهــو
برنامــج التنميــة البشــرية.
6.6وقــد تضمنــت الرؤيــة  24مؤشــر أداء محــددة مــن المســتهدف تحقيقهــا فــي ســنة الهــدف (أصبحــت فيمــا بعــد 43
ً
مؤشــرا).
ويلخــص الجــدول  1-3مجــاالت رؤيــة المملكــة  2030الرئيســة ،ومحاورهــا (الرئيســة والفرعيــة) ،وأهدافهــا االســتراتيجية (العامــة
والفرعيــة والتفصيليــة) ،وبرامجهــا التنفيذيــة ،ومؤشــرات أدائهــا.
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رؤية المملكة  :2030المحاور ،البرامج  ،األهداف االستراتيجية العامة
والفرعية والتفصيلية ،ومؤشرات القياس العامة
جدول  1-3ملخص لمحاور رؤية المملكة  2030وبرامجها التنفيذية وأهدافها االستراتيجية ومؤشرات أدائها
ر
االستاتيجية لرؤية المملكة 2030
األهداف

محاور رؤية المملكة 2030
نحيا وفق مبادئنا اإلسالمية
قيمة راسخة نسخر طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة ضيوف الرحمن
ّ
ز
نعت بهويتنا الوطنية

مجتمع حيوي

ندعم الثقافة والتفيه
نعيش حياة صحية
بيئته عامرة
نطور مدننا
نحقق استدامة بيئية
نهتم بأرسنا
ز نرىع صحتنا
متي
بنيانه ر
ز
نبن شخصيات أبنائنا
ي
نمكن مجتمعنا
نتعلم لنعمل
ّ
والمتوسطة واألرس المنتجة
الصغتة
ندعم منشآتنا
ر
فرصه مثمرة
ننم فرصنا
ي
الن نحتاج إليها
نستقطب الكفاءات ي
نحسن بيئة األعمال
نؤسس مناطق خاصة
تنافسيته جاذبة
نرفع تنافسية قطاع الطاقة
نعيد تأهيل المدن االقتصادية
نعظم قدراتنا االستثمارية
استثماره فاعل نطلق قطاعاتنا الواعدة
نخصص خدماتنا الحكومية
ننش منصة لوجستية ر ز
ر
ممتة

إقتصاد مزدهر
وطن طموح

موقعه مستغل نتكامل إقليميا ودوليا
ندعم ررسكاتنا الوطنية
ننتهج الشفافية
نحافظ عىل مواردنا الحيوية
ُُ
فاعلة نتفاعل مع الجميع
حكومته ِ
ز
الماىل
نلتم بكفاءة اإلنفاق وبالتوازن
ي
ندعم المرونة
ز
نتحمل المسؤولية يف حياتنا
ز
مواطنه مسؤول نتحمل المسؤولية يف أعمالنا
ز
نتحمل المسؤولية يف مجتمعنا

األهداف العامة ( 6أهداف)
1

2

3

برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
برنامج صندوق االستثمارات العامة
ز
الوطن
برنامج التحول
ي
إثراء تجربة الحج والعمرة
رز
تحسي نمط الحياة
برنامج
الماىل
برنامج تطوير القطاع
ي
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
برنامج اإلسكان
برنامج ر
الشاكات االستاتيجية
برنامج تعزيز ر
الشكات الوطنية
الماىل
برنامج التوازن
ي
برنامج تعزيز الشخصية السعودية
برنامج التخصيص

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

ر
مؤرسات لرؤية المملكة 2030
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

رز
ماليي إىل  ٣٠مليون معتمر
زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من ٨
ز
ّ
األقل
رفع عدد المواقع األثرية المسجلة يف اليونسكو إىل الضعف عىل
ارتفاع إنفاق األرس عىل الثقافة والتفيه داخل المملكة من  ٢.٩إىل ٪٦
ً
ممارس الرياضة مرة عىل األقل أسبوعيا من  ٪١٣إىل ٪٤٠
ارتفاع نسبة
ي
ز
تصنيف  ٣مدن سعودية ر ز
بي أفضل  ١٠٠مدينة يف العالم
ر
االجتماىع من المرتبة  ٢٦اىل المرتبة ١٠
االرتقاء بمؤرس رأس المال
ي
زيادة متوسط العمر المتوقع من  ٧٤إىل  ٨٠عاما
ز
رفع نسبة مشاركة المرأة يف سوق العمل من  ٪٢٢إىل ٪٣٠
ز
المحىل من  ٪٢٠إىل ٪٣٥
إجماىل الناتج
الصغتة والمتوسطة يف
ارتفاع مساهمة المنشآت
ر
ي
ي
تخفيض معدل البطالة من  ٪١١.٦إىل ٪٧
االنتقال من المركز  ٢٥زف ر
العالم إىل أحد المراكز ال  ١٠األوىل
مؤرس التنافسية
ي
ي
ز
المحىل من  %٤٠إىل %٦٥
إجماىل الناتج
الوصول بمساهمة القطاع الخاص يف
ي
ي
ر
العالم ٪٥.٧
المعدل
إىل
٪
٣.٨
من
المحىل
الناتج
إجماىل
من
ة
المبارس
األجنبية
رفع نسبة االستثمارات
ي
ي
ي
ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة  ١٩إىل المراتب ال  ١٥األوىل عىل مستوى العالم
ز
المحىل يف قطاع النفط والغاز من  ٪٤٠إىل ٪٧٥
رفع نسبة المحتوى
ي
رفع قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة من  ٦٠٠مليار إىل ما يزيد عىل  ٧تريليونات ريال سعودي
ً
ز
ر
تقدم ترتيب المملكة يف مؤرس أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة  ٤٩إىل  ٢٥عالميا و ١إقليميا
النفط
غت
إجماىل الناتج
غت النفطية من  ٪١٦إىل  ٪٥٠عىل األقل من
المحىل ر
رفع نسبة الصادرات ر
ي
ي
ي
الوصول من المركز  ٨٠إىل المركز  ٢٠زف ر
مؤرس فاعلية الحكومة
ي
ً
ً
غت النفطية من  ١٦٣مليارا إىل  ١تريليون ريال سنويا
زيادة اإليرادات الحكومية ر
الوصول من المركز  ٣٦إىل المراكز ال  ٥األوىل زف ر
مؤرس الحكومات اإللكتونية
ي
إجماىل دخلها من  ٪٦إىل ٪١٠
رفع نسبة مدخرات األرس من
ي
ز
المحىل من أقل من  ٪١إىل ٪٥
إجماىل الناتج
الربج يف
غت
رفع مساهمة القطاع ر
ي
ي
يً
ز
الربج سنويا مقابل  ١١ألف اآلن
غت
الوصول إىل  ١مليون متطوع يف القطاع ر
ي

4

5

إعداد وكالة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير
وخدمة المجتمع اعتمادا على مصادر رؤية المملكة  2030المختلفة
في المواقع الرسمية وكذلك األوراق والمنشورات والمراسالت
المعتمدة والمرسلة لمكتب تحقيق الرؤية بجامعة اإلمام عبدالرحمن
بن فيصل/10( .مارس)2017/
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األهداف الفرعية ( 27هدف)

1.1.1
تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية  1.1تعزيز القيم اإلسالمية
1.1.2
1.1.3
1.1.4
 1.2خدمة المزيد من ضيوف الرحمن 1.2.1
1.2.2
عىل أكمل وجه
1.2.3
1.3.1
 1.3تعزيز الهوية الوطنية
1.3.2
1.3.3
رز
2.1.1
 2.1االرتقاء بالخدمات الصحية
تمكي حياة عامرة وصحية
2.1.2
2.1.3
2.2.1
صج
 2.2تعزيز نمط حياة
ي
2.2.2
ز
2.3.1
 2.3االرتقاء بجودة الحياة يف المدن
2.3.2
السعودية
2.3.3
2.3.4
2.4.1
 2.4ضمان االستدامة البيئية
2.4.2
2.4.3
2.5.1
 2.5دعم الثقافة والتفيه
2.5.2
رز
2.6.1
لتمكي
 2.6خلق بيئة مالئمة
رز
2.6.2
السعوديي
2.6.3
2.6.4
2.6.5
 3.1تنمية مساهمة القطاع الخاص ز يف 3.1.1
تنمية وتنوي ع االقتصاد
3.1.2
االقتصاد
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
 3.2تعظيم القيمة المتحققة من قطاع 3.2.1
3.2.2
الطاقة
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3.1
غت
 3.3إطالق قدرات القطاعات ر
3.3.2
النفطية الواعدة
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4.1
 3.4تعظيم أصول ودور صندوق
ّ
ّ
كمحرك للنمو 3.4.2
العامة
االستثمارات
3.4.3
3.4.4
3.5.1
 3.5ترسيخ مكانة المملكة كمركز
3.5.2
لوجسن
عالم
ي
ي
 3.6تعميق اندماج االقتصاد السعودي 3.6.1
ز
3.6.2
يف المنظومة اإلقليمية والعالمية
3.6.3
3.7.1
غت النفطية
 3.7تنمية الصادرات ر
3.7.2
 4.1تطوير رأس المال ر
البشي بما يتواءم 4.1.1
زيادة معدالت التوظيف
4.1.2
مع احتياجات سوق العمل
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2.1
 4.2إتاحة فرص العمل للجميع
4.2.2
4.2.3
رز
تمكي خلق فرص العمل من خالل 4.3.1
4.3
4.3.2
الصغتة والمتوسطة
المنشآت
ر
4.3.3
والمشاري ع متناهية الصغر
 4.4جذب المواهب الوافدة المناسبة 4.4.1
4.4.2
لالقتصاد
4.4.3
 5.1تحقيق توازن ر ز
5.1.1
المتانية العامة
تعزيز فاعلية الحكومة
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
رز
5.2.1
الحكوم
تحسي أداء الجهاز
5.2
ي
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
رز
المواطني 5.3.1
 5.3التفاعل بشكل فعال مع
5.3.2
5.3.3
5.4.1
 5.4حماية الموارد الحيوية للدولة
5.4.2
رز
6.1.1
 6.1رفع مستوى تحمل المواطن
تمكي المسؤولية االجتماعية
6.1.2
للمسؤولية
تمكي ر
رز
6.2.1
الشكات من المساهمة
6.2
6.2.2
االجتماعية
رز
غت 6.3.1
6.3
تمكي تحقيق أثر أكت للقطاع ر
6.3.2
الربج
ي

األهداف التفصيلية ( 96هدف)
تعزيز قيم الوسطية والتسامح
تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط
تعزيز قيم العدالة والشفافية
تعزيز قيم العزيمة والمثابرة
ر
يفيز
ز
تيست استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إىل
ر
الحرمي الش ر
ر
تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين
إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين
ز
الوطن
غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء
ي
ز
والوطن والتعريف به
والعرب
اإلسالم
المحافظة عىل تراث المملكة
ي
ي
ي
العناية باللغة العربية
تسهيل الحصول عىل الخدمات الصحية
رز
تحسي القيمة المحصلة من الخدمات الصحية (جودة النتائج والختة ،والتكلفة)
تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية (نظام الصحة العامة وإدارة األزمات الصحية)
ز
تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية يف المجتمع
ز ز
التمت يف عدة رياضات إقليميا وعالميا
تحقيق
ر
ز
االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة يف المدن السعودية
ز
ز
رز
الحضي يف المدن السعودية
تحسي المشهد
تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات
تعزيز السالمة المرورية
اب)
الصوب،
الهواب،
الحد من التلوث بمختلف أنواعه (مثل التلوث
والماب ،والت ي
ي
ي
ي
حماية البيئة من األخطار الطبيعية (مثل التصحر)
حماية وتهيئة المناطق الطبيعية (مثل الشواط والجزر والمحميات الطبيعية)
تطوير وتنوي ع فرص التفيه لتلبية احتياجات السكان
ز
تنمية المساهمة السعودية يف الفنون والثقافة
ز
التحضت لمستقبل أبنائهم
تعزيز مشاركة األرسة يف
ر
إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألرس السعودية
ز
تعزيز قيم اإليجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد ربي أطفالنا
رز
رز
المواطني من خالل منظومة الخدمات االجتماعية
تمكي
رز
تحسي فعالية وكفاءة منظومة الخدمات االجتماعية
رئيش)
تسهيل ممارسة األعمال (الجوانب التنظيمية بشكل
ي
تحرير األصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص
خصخصة خدمات حكومية محددة
تطوير سوق مالية متقدمة (السوق األساسية)
رز
تمكي المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص (السوق الثانوية)
ر
المبارس
األجنن
جذب االستثمار
ي
إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن االقتصادية
ز
المحىل يف قطاع النفط والغاز
رفع نسبة المحتوى
ي
زيادة الطاقة اإلنتاجية والتوزيعية للغاز
تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز
ز
زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة يف مزي ج الطاقة
رفع تنافسية قطاع الطاقة
تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين واالستفادة منها
الرقم
تنمية االقتصاد
ي
رز
توطي الصناعات الواعدة
رز
توطي الصناعة العسكرية
تطوير قطاع التجزئة
تطوير قطاع السياحة
ز
غت النفطية
رفع نسبة المحتوى
المحىل يف القطاعات ر
ي
تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
رز
توطي التقنيات والمعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
بناء ررساكات اقتصادية استاتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
رز
وتحسي أداء المراكز اللوجستية
إنشاء
رز
والدوىل لشبكات التجارة والنقل
واإلقليم
المحىل
تحسي الربط
ي
ي
ي
ز
الخليج
بمستة التعاون ربي دول مجلس التعاون
الدفع
ر
ي
تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية
تطوير العالقات االقتصادية مع ر
رز
العالميي
الشكاء
ً
دعم ر
عالميا
الشكات الوطنية الكتى لتعزيز ريادتها
تطوير ر
الشكات المحلية الواعدة إىل ررسكات رائدة إقليميا وعالميا
بناء رحلة تعليمية متكاملة (مثل :مسارات واضحة وشاملة ،والتوافق متعدد المستويات)
ز
رز
تحسي تكافؤ فرص الحصول عىل التعليم (خاصة يف المناطق القروية)
رز
تحسي مخرجات التعليم األساسية
ز
تحسي ترتيب المؤسسات التعليمية (مثل الجامعات)
ر
ز ز
للمتمتين يف المجاالت ذات األولوية
توفت معارف نوعية
ر
ر
ضمان المواءمة ر ز
بي مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
ز
ز
لتوفت احتياجات سوق العمل
المهن
التوسع يف التدريب
ر
ي
رز
تحسي جاهزية الشباب لدخول سوق العمل
ز
زيادة مشاركة المرأة يف سوق العمل
ز
رز
تمكي اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل
تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال
ز
الصغتة والمتوسطة يف االقتصاد
زيادة مساهمة المنشآت
ر
ز
زيادة مساهمة األرس المنتجة يف االقتصاد
رز
تحسي الظروف المعيشية للوافدين
رز
تحسي ظروف العمل للوافدين
استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية
الحكوم
الماىل وكفاءة اإلنفاق
تعزيز فاعلية التخطيط
ي
ي
تنوي ع اإليرادات الحكومية  -تعظيم اإليرادات من األصول المملوكة للدولة (مثل ر
الشكات)
تنوي ع اإليرادات الحكومية  -تعظيم اإليرادات المتحصلة من رسوم الخدمات
تنوي ع اإليرادات الحكومية  -زيادة إيرادات الرسوم دون فرض زضائب عىل الدخل أو ر
رز
المواطني
التوة عىل
تعظيم اإليرادات المتولدة من إنتاج النفط
تصميم هيكل حكوم ر
أكت مرونة وفعالية
ي
رز
تحسي أداء الجهات الحكومية
ز
رز
موظف الحكومة
تحسي إنتاجية
ي
تطوير الحكومة اإللكتونية
رز
للمواطني
االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة
ز
تعزيز الشفافية يف جميع القطاعات الحكومية
رز
المواطني ومجتمع األعمال
دعم قنوات التواصل مع
ضمان تجاوب الجهات الحكومية لمالحظات عمالئها
والغذاب
ضمان تحقيق األمن التنموي
ي
ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية
رز
الماىل (التقاعد ،واالدخار ،وما إىل ذلك)
وتمكي التخطيط
تعزيز
ي
التطوىع
تشجيع العمل
ي
تعزيز قيام ر
الشكات بمسؤولياتها االجتماعية
ز
تعزيز اهتمام ر
الوطن
الشكات باستدامة االقتصاد
ي
الربج
غت
دعم نمو القطاع ر
ي
رز
غت الربحية من تحقيق أثر أعمق (الحصول عىل التمويل ،والمواهب ،والمعرفة ،وما إىل ذلك)
تمكي المنظمات ر
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النتائج النهائية لبرنامج المواءمة

توصــل فريــق العمــل إلــى أنــه إن أخذنــا فــي االعتبــار المبــادرات التــي اقترحهــا فريــق العمــل فــي قطاعــات الجامعــة كافــة (363
مبــادرة) [ ،]1يمكــن اســتنتاج أن هنــاك درجــة عاليــة مــن المواءمــة بيــن األهــداف االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن
فيصــل واألهــداف التفصيليــة لرؤيــة المملكــة  ،2030ويظهــر هــذا االرتبــاط القــوي علــى مســتويين ،كمــا هــو موضــح فــي
الجدوليــن رقمــي  2-3و.3-3
جدول  2-3درجة االرتباط على مستوى كل هدف استراتيجي من أهداف الجامعة مع األهداف التفصيلية لرؤية 2030

األهداف االستراتيجية العامة للجامعة

األهداف التفصيلية لرؤية  2030التي يحققها كل هدف
من األهداف االستراتيجية للجامعة
العدد
(من  96هدف)

نسبة االرتباط
(من  96هدف)

1

تقديم خدمات معرفية عالية الجودة

44

47%

2

تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار

61

64%

3

تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

42

44%

4

ترسيخ قيم منسوبي الجامعة وتنمية قدراتهم

22

23%

5

استدامة البيئة العمرانية الجامعية

26

27%

6

بناء نظام إداري مؤسسي عصري

23

24%

7

استدامة موارد الجامعة المالية

16

17%

8

تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات

27

28%

ً
طبقا لعدد األهداف االستراتيجية للجامعة التي ترتبط بها
جدول  3-3األهداف التفصيلية لرؤية المملكة  2030موزعة
ألهداف التفصيلية

درجة االرتباط

لرؤية المملكة 2030
ً
طبقا لعدد
موزعة
األهداف االستراتيجية
للجامعة التي ترتبط بها

5

أهداف رؤية  2030المرتبطة مع  8-7من أهداف الجامعة االستراتيجية (ارتباط قوي جدا)

العدد

النسبة

4

4%

4

أهداف رؤية  2030المرتبطة مع  6-5من أهداف الجامعة االستراتيجية (ارتباط قوي)

9

9%

3

أهداف رؤية  2030المرتبطة مع  4من أهداف الجامعة االستراتيجية (ارتباط متوسط)

14

15%

2

أهداف رؤية  2030المرتبطة مع  3-2من أهداف الجامعة االستراتيجية (ارتباط محدود)

19

20%

1

أهداف رؤية  2030المرتبطة مع هدف واحد من أهداف الجامعة االستراتيجية (ارتباط محدود ً
جدا)

48

50%

0

غير مرتبط (لعدم االنطباق)

2

2%

إجمالي األهداف التفصيلية لرؤية 2030

96

100%

أنظر ملحق رقم ( 1-7تفريغ كامل لنتائج المواءمة كما وردت من مجموعات العمل المتخصصة).
ً
نظرا ألن كل هدف من أهداف رؤية المملكة  2030يتناول قضية مستقلة من قضايا التنمية بأبعادها االجتماعية أو االقتصادية أو البيئية ،لذلك
تنويه:
اعتبر فريق العمل أن ارتباط هدف واحد من أهداف الجامعة مع أي هداف من أهداف رؤية  2030كافي لتحقيق التوافق المقبول ،إذ ليست العبرة بكثرة
أهداف الجامعة التي تجيب على هدف واحد من الرؤية ولكن بدقة ومقاربة التوافق حتى لو هدف لهدف.
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مقترحات المشاركين لتطوير اإلطار الفكري والبنيوي للخطة االستراتيجية

طلــب مــن المشــاركين فــي برنامــج المواءمــة ( 21مشــارك فــي ورشــة العمــل ( )1و( 68مشــارك في ورشــة العمــل ( ))2تقديم
مقترحــات وأفــكار فيمــا يتعلــق باإلطــار الفكــري والبنيــوي للخطــة االســتراتيجية التــي عرضــت عليهــم مــن اللجنــة المشـــرفة علــى
البرنامــج ،وقــد وردت العديــد مــن المقترحــات المفيــدة تــم توزيعهــا حســب محــاور الخطــة الثمانيــة ،وخصــص بنــد للمقترحــات
المتنوعــة ،وقــد تــم توضيــح الصياغــة الحاليــة كمــا وردت بالخطــة المبدئيــة ثــم عــرض االقتــراح المطــروح كمــا ورد مــن المشــارك
بصفتــه الشــخصية أو مــن مجموعــة العمــل المتخصصــة ،وأخيـ ً
ـرا عــرض الــرأي النهائــي للجنــة المشــرفة علــى البرنامــج بقبــول
أو عــدم قبــول االقتــراح ،ويتضمــن ملحــق رقــم  3-7ملخصــا وافيــا بجميــع المقترحــات التــي وردت مــن المشــاركين عــن بنيــة
وفلســفة الخطــة االســتراتيجية المقترحــة للجامعــة.
بعــد دراســة مرئيــات المشــاركين فــي البرنامــج جميعهــم والتــداول حولهــا فــي اللجنــة المنظمــة للبرنامــج ،رؤي األخــذ ببعضهــا
وعــدم األخــذ بالبعــض اآلخــر إمــا ألنــه موجــود بالفعــل أو ألن المقتــرح تفصيلــي ســيأتي الحقـ ًـا في مرحلــة المبــادرات التفصيلية
داخــل المشـــروعات التطويريــة ،وقــد انتهــى األمــر بعمــل التعديــات التاليــة:
•عمل بعض التعديالت في الصياغات واللغة.
•إلغاء مشروعين تنمويين لتكرارهما في محاور أخرى.
•إضافة خمسة مشروعات جديدة لم تكن موجودة بالمقترح األصلي.
•الحفــاظ علــى البنيــة العامــة للخطــة االســتراتيجية كمــا هــي مــع تعديــل وحيــد فــي عــدد المشــروعات التطويريــة فقــط،
فأصبحــت الخطــة تتكــون مــن 3( :مكونــات 8 ،وظائــف 8 ،أهــداف اســتراتيجية 20 ،برنامــج تنفيــذي 67 ،مشــروع تطويــري).
وبذلــك تكــون الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين قــد وافقــت علــى البنيــة األساســية للخطــة االســتراتيجية للجامعــة كمــا أجملــت
فــي الفصــل األول مــن هــذه الوثيقــة وكمــا ســيتم تفصيلهــا فــي الفصــل التالــي.
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الفصل الرابع
عرض إجمالي لألهداف
االستراتيجية والبرامج التنفيذية
والمشاريع التنموية ومؤشرات
األداء
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ً
عرضا لألهداف االستراتيجية الثمانية
يقدم هذا الفصل
لتحقيق الكفاءة التشغيلية للجامعة في أداء وظائفها
األساسية( :تقديم الخدمات األكاديمية ،والبحثية،
والمجتمعية) ،ووظائفها التكميلية (التنمية البشرية ،البيئية،
اإلدارية ،المالية ،والتقنية) ،ويسرد أهم البرامج التنفيذية
ً
برنامجا) ،وكذلك المشاريع
لتنفيذ كل هدف استراتيجي (20
التطويرية التي يتضمنها كل برنامج من البرامج التنفيذية
ً
مشروعا) ،كما يتضمن العرض قائمة بالمبادرات
(67
المنبثقة من المشاريع التطويرية ( 179مبادرة) ،وأهم
مؤشرات األداء التي ستستخدم لمتابعة تحقيق كل مبادرة
(  179مؤشر أداء) ،كما يوضح أسلوب القياس لكل مؤشر،
ووكالة الجامعة المسؤولة عن تنفيذ كل مبادرة.
ويجــدر اإلشــارة إلــى أن وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات قــد
أوكل لهــا مســؤولية التنســيق والعمــل مــع وكاالت الجامعــة
الخمــس األخــرى لضمــان تمثيــل ومشــاركة فاعلــة لمنســوبات
الجامعــة فــي جميــع مبــادرات الخطــة وبمــا يحقــق التــوازن فــي
تلبيــة االحتياجــات لجميــع منســوبي الجامعــة.
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الهدف االستراتيجي األول

تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة

يسعى الهدف االستراتيجي األول إلى:
( )1توســيع فــرص تعلــم ومشــاركة الطلبــة بمســاعدتهم
علــى تحقيــق تطلعاتهــم األكاديميــة والمهنيــة ومــن ثــم دعــم
التنميــة وتنــوع رأس المــال االقتصــادي والبشـــرى بالمملكــة
العربيــة الســعودية ،حيــث تعمــل جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن
بــن فيصــل علــى تخريــج الطلبــة المؤهليــن ببرامــج متنوعــة
فــي مهــن المجــاالت الصحيــة ومجــاالت الهندســة ومجــاالت
العلــوم واإلدارة ومجــاالت اآلداب والتربيــة )2( ،اســتمرار
تطويــر البرامــج والمناهــج وأســالب التعليم والتعلــم وتقييمها
المســتمر ألجــل تعليــم ناجــح وترقيــة الطالــب والطالبــة نحــو
التخــرج بحيــث تعــزز مناهــج البرامــج الصفيــة والالصفيــة فــي
الجامعــة بعضهــا البعــض )3( ،تأميــن مصــادر تعليميــة متطورة
ونظــام مكتبــات حديــث يدفــع التعلــم والتعليــم والتدريــس
ويوفــر فرصــة التوصــل للمصــادر الفكريــة المتاحــة للجامعــة
ويلبــي احتياجــات األســاتذة والطــاب المرتبطــة بالنشــاطات
األكاديميــة التــي تحقــق رؤية ورســالة الجامعة ،و( )4اســتكمال
متطلبــات االعتمــاد األكاديمــي المؤسســـي والبرامجــي
والمهنــي واعتمــاد المعامــل وذلــك مــن خــال نظــام متكامــل
لمراقبــة وتوكيــد الجــودة الشــاملة للمحافظــة علــى المعاييــر
الدوليــة القياســية.

57

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

الهدف االستراتيجي األول | تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة
البرامج التنفيذية

المشروعات التطويرية

المبادرات

( 4برامج)

( 12مشروع)

( 31مبادرة)
 1.1.1.1تحقيق التوازن بين أعداد الطالب المسجلين في البرامج الدراسية والسعة القياسية للبرامج.
 1.1.1.2خفض نسبة التسرب الطالبي على مستوى الجامعة.

1.1

توسيع
فرص
التعليم
والتعلم

1.2

تطوير
البرامج
والمناهج
وأساليب
التعليم
والتقييم

1.3

تعزيز
مصادر
المعرفة

تخطيط وإدارة
 1.1.1القدرة االستيعابية
وتدفق الطلبة

 1.1.1.3تحقيق المعدل القياسي من القوة التدريسية في جميع التخصصات.
 1.1.1.4تحقيق المعدل القياسي من كوادر الدعم األكاديمي والفني واإلداري.
 1.1.1.5تحقيق المعدل القياسي من أجهزة الحاسوب المتاحة للطالب.
 1.1.1.6تحقيق المعدل القياسي من مساحة المرافق الجامعية المخصصة لخدمة الطالب والطالبات.

تطوير برامج السنة
1.1.2
التحضيرية

الهدف االستراتيجي األول :تقديم خدمات معرفية وتعليمة عالية الجودة

1.2.1

تحديث المناهج
الدراسية

تطوير استراتيجيات
1.2.2
التعليم والتعلم

1.2.3

تعزيز المراجعة
الدورية للبرامج
األكاديمية

1.2.4

مواءمة البرامج
األكاديمية
لمتطلبات السوق

1.3.1

تعزيز الشراكات
االستراتيجية
والبنية التحتية
واالرتباط الشبكي

 1.1.2.1تحسين معدل الطلبة الذين يكملون السنة التحضيرية بنجاح.
 1.1.2.2تحسين خبرات تعلم طالب السنة التحضيرية من برنامجهم الدراسي.
 1.2.1.1تطوير المقررات الدراسية في جميع التخصصات.
 1.2.1.2تحسين خبرات تعلم الطالب من برامجهم الدراسية في جميع التخصصات.
 1.2.2.1زيادة نسبة المقررات التي تشمل مواضيع تعزز التوجهات الوطنية.
 1.2.2.2زيادة نسبة البرامج التي تستخدم أساليب تدريسية متطورة.
 1.2.3.1زيادة نسبة البرامج التي خضعت لتحقق مستقل لمستويات تحصيل الطلبة في الجامعة.
 1.2.3.2زيادة مشاركة الطلبة في تقييم المقررات الدراسية.
 1.2.4.1مواءمة مخرجات التعلم للمهارات المحددة في إطار المؤهالت.
 1.2.4.2مواءمة البرامج األكاديمية بالجامعة لمتطلبات السوق.
 1.3.1.1زيادة عدد االتفاقيات مع المتعهدين وشركاء الجامعة لجميع مصادر التعلم.
 1.3.1.2زيادة عدد مشاريع إعادة التأهيل والتحديث للمكتبات الحالية.
 1.3.1.3تحسين االرتباط الشبكي في خدمة مكتبات المدينة الجامعية.
 1.3.1.4تحسين مصادر التعلم المتاحة بالمكتبة.
 1.3.1.5زيادة اإلقبال على زيارة المكتبة من خارج وداخل الجامعة.
 1.3.2.1زيادة عدد عناوين الكتب بمكتبات الجامعة.

1.3.2

تحديث الخدمات
المكتبية ومصادر
التعلم

1.3.3

إدارة المعرفة

1.4.1

متابعة متطلبات
االعتماد
المؤسسي

 1.3.2.2زيادة عدد االشتراكات في الدوريات نسبة لعدد البرامج المطروحة.
 1.3.2.3زيادة عدد االشتراكات في المصادر اإللكترونية نسبة لعدد البرامج األكاديمية.
 1.3.2.4التحديث المستمر لخدمات المكتبة.

1.4
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استكمال
االعتماد
األكاديمي
1.4.2
والمهني
واعتماد
المعامل 1.4.3

 1.3.3.1إعداد المخطط العام والتنفيذي لمشروع إدارة المعرفة
 1.4.1.1تحسين مستوى جودة أداء الجامعة لوظائفها األساسية والتكميلية.

متابعة متطلبات
االعتماد البرامجي

 1.4.2.1زيادة عدد البرامج األكاديمية المعتمدة من هيئات اعتماد وطنية وعالمية.

متابعة متطلبات
االعتماد المهني
واعتماد المعامل

 1.4.3.1زيادة عدد الوحدات والمعامل المعتمدة من هيئات اعتماد وطنية وعالمية.
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ً
مؤشرا)
مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم لمتابعة مبادرات الهدف االستراتيجي األول31( :
مؤشرات األداء

أسلوب

وكالة الجامعة المسؤولة

( 29مؤشر)

القياس

عن تنفيذ المبادرة

 1.1.1.1معدل التسجيل الفعلي في البرامج الدراسية /السعة القياسية.

معدل قياسي

وكالة الشؤون األكاديمية

 1.1.1.2نسبة التسرب على مستوى الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الشؤون األكاديمية

 1.1.1.3معدل طالب /أستاذ (على أساس أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام كامل).

معدل قياسي

وكالة الشؤون األكاديمية /وكالة شؤون الطالبات

 1.1.1.4معدل كادر دعم (أكاديمي وفني وإداري)  /طالب.

معدل قياسي

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

 1.1.1.5معدل جهاز حاسوب /طالب.

معدل قياسي

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

 1.1.1.6معدل إجمالي مساحة مرافق الجامعة (م / )2طالب.

معدل قياسي

وكالة الجامعة/وكالة شؤون الطالبات

نسبة الطلبة الذين أكملوا السنة التحضيرية بنجاح (من إجمالي الطلبة الملتحقين بالسنة
1.1.2.1
التحضيرية).

نسبة مئوية

وكالة الشؤون األكاديمية

 1.1.2.2متوسط تقييم طلبة السنة التحضيرية لجودة خبرات تعلمهم في برنامجهم الدراسي.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية

 1.2.1.1متوسط تقييم الطلبة العام لجودة مقرراتهم الدراسية.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية

 1.2.1.2متوسط تقييم الطلبة العام لجودة خبرات تعلمهم من برنامجهم الدراسي.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية

النسبة المئوية للمقررات التي تشمل مواضيع تعزز التوجهات الوطنية (مثل مهارات ريادة
1.2.2.1
األعمال /االبتكار  /المهارات التجريبية ،الخ).

نسبة مئوية

وكالة االبتكار وريادة األعمال

نسبة البرامج التي تقدم مقررا أو أكثر على اإلنترنت أو مقررا هجينا يستخدم أساليب تدريسية
1.2.2.2
متنوعة.

نسبة مئوية

وكالة الشؤون األكاديمية

نسبة البرامج التي خضعت لتحقق مستقل لمستويات تحصيل الطلبة في الجامعة خالل
1.2.3.1
العام.

نسبة مئوية

وكالة الشؤون األكاديمية

 1.2.3.2نسبة الطلبة الذين شاركوا في تقييم المقررات خالل العام من إجمالي طلبة الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الشؤون األكاديمية

تقييم المعنيين (أصحاب العمل) لمخرجات التعلم مقارنة بالمهارات المحددة في إطار
1.2.4.1
المؤهالت.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

 1.2.4.2تقييم المعنيين (أصحاب العمل) الذين يرون أن البرامج األكاديمية بالجامعة ذات جودة عالية.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

 1.3.1.1معدل الزيادة في عدد االتفاقيات مع المتعهدين وشركاء الجامعة لجميع مصادر التعلم.

نسبة مئوية

 1.3.1.2عدد مشاريع إعادة التأهيل والتحديث للمكتبات الحالية.

عدد

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 1.3.1.3تقييم المعنيين لجودة االرتباط الشبكي في خدمة مكتبات المدينة الجامعية.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 1.3.1.4تقييم المعنيين لجودة مصادر التعلم المتاحة بالمكتبة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 1.3.1.5معدل الزيادة في عدد رواد المكتبة من خارج وداخل الجامعة/من إجمالي الرواد

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 1.3.2.1نسبة عدد عناوين الكتب بمكتبات الجامعة إلى عدد الطلبة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 1.3.2.2عدد االشتراكات في الدوريات نسبة لعدد البرامج المطروحة.

معدل قياسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 1.3.2.3نسبة عدد االشتراكات في المصادر اإللكترونية إلى عدد البرامج الموجودة في الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

متوسط تقييم المعنيين (الطالب والباحثين والرواد) الذين يرون أن خدمات المكتبة ذات جودة
1.3.2.4
عالية.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 1.3.3.1معدل إنجاز مراحل المخطط العام والتنفيذي لمشروع إدارة المعرفة

نسبة مؤية

1.4.1.1

متوسط تقييم المعنيين للمستوى العام ألداء الجامعة لوظائفها األساسية والتكميلية.

وكالة االبتكار وريادة األعمال

وكالة شؤون الطالبات

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

نسبة برامج البكالوريوس التي المعتمدة من هيئات اعتماد معترف بها من إجمالي برامج
1.4.2.1
الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

نسبة الوحدات والمعامل التي اعتمدت من قبل هيئات اعتماد معترف بها من إجمالي
1.4.3.1
الوحدات والمعامل.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
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الهدف االستراتيجي الثاني
تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار
يسعى الهدف االستراتيجي الثاني إلى:
( )1ترســيخ وتعزيــز منظومــة بحــث علمــي رائــدة تنشـــر ثقافــة
الفضــول الفكــري ،وتشــجع إجــراء بحــوث منضبطــة بأعلــى
المعاييــر األخالقيــة ،لتوليــد معــارف جديــدة عبــر البحــوث
الصحيــة ،والصناعيــة ،واإلنســانية لتحســين صحــة ورفاهيــة
المجتمــع بيــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس إلعدادهــم
ليكونــوا طالبــا للمعرفــة طــوال الحيــاة فــي مهنهــم .تحقيقــا
لهــذا الهــدف االســتراتيجي ،تعتــزم جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن
بــن فيصــل بنــاء برامــج بحــث علمــي قويــة ،ومختــارة ،ومتعددة
التخصصــات فــي المســارات األربعــة الصحيــة والهندســية
والعلــوم واإلدارة والتربيــة واآلداب ،والعمــل علــى تشــجيع
جميــع منســوبي الجامعــة علــى المشــاركة اإليجابيــة فــي
برامــج البحــث العلمــي التطبيقــي والمجتمعــي المشــتركة مــع
باحثيــن دولييــن ،كمــا يعــد االهتمــام ببرامــج توعيــة الطــاب
وأعضــاء هيئــة التدريــس لغــرس ممارســة األخالقيــات المهنية
جــزءا حيويــا مــن تجربــة البحــث؛ ( )2تعزيــز برامــج الدراســات
ً
وكيفــا وربطهــا بتطلعــات واحتياجــات المجتمــع
العليــا كمــا
والبيئــة ،و( )3ترســيخ ثقافــة االبتــكار ورعايــة المبتكريــن
وتنميــة المواهــب واإلبــداع لــدى طلبــة الجامعــة ومنســوبيها.
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الهدف االستراتيجي الثاني

|

تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار

البرامج التنفيذية

المشروعات التطويرية

المبادرات

( 3برامج)

( 13مشروع)

( 32مبادرة)
 2.1.1.1زيادة المقررات التي تحتوي على مكونات بحثية رئيسة في كل خطة دراسية

تيسير مشاركة
 2.1.1الطالب في البحوث
العلمية

 2.1.1.2زيادة نسبة طالب المرحلة الجامعية المشاركين في المشاريع البحثية الممولة.
زيادة نسبة البحوث المنشورة التي يشارك فيها طالب المرحلة الجامعية من إجمالي البحوث
2.1.1.3
المنشورة للجامعة
 2.1.2.1زيادة عدد البحوث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس في أوعية علمية محكمة مفهرسة.

تحفيز الهيئة
 2.1.2التدريسية والباحثين
على النشر العلمي

 2.1.2.2زيادة عدد االستشهادات بأوراق علمية في أوعية علمية محكمة مفهرسة.
 2.1.2.3تحقيق معدل بحث واحد محكم لكل عضو هيئة تدريس في أوعية علمية محكمة مفهرسة.
 2.1.3.1زيادة نسبة التمويل من مصادر خارجية من التمويل المخصص للبحث العلمي في الجامعة.

دعم مشاريع البحوث
ذات المردود المادي
2.1.3
واألدبي على
الجامعة

 2.1.3.2زيادة عدد بحوث الجامعة المنشورة في الدوريات ذات الجودة العالية ضمن التخصصات العلمية.
 2.1.3.3زيادة عدد براءات االختراع المسجلة لمنسوبي الجامعة محليا أو عالميا.

الهدف االستراتيجي الثاني :تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار

 2.1.3.4زيادة عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات العلمية.

2.1
تطوير البحث
العلمي

تعزيز ضوابط االلتزام
 2.1.4بأخالقيات البحث
العلمي

 2.1.4.1تعزيز مستوى االلتزام بأخالقيات البحث العلمي بالجامعة.
 2.1.4.2زيادة عدد البحوث التي قدمت للمراجعة من حيث مدى التزامها بأخالقيات البحث العلمي.
 2.1.5.1زيادة نسبة التمويل التشغيلي الكلي المنفقة على األبحاث.

دعم مشاريع البحوث
ذات الصلة بتنمية
2.1.5
اإلنسان والبيئة
المحيطة

 2.1.5.2زيادة فرص الحصول على المنح التنافسية الخارجية من برامج البحث العلمي.
زيادة التمويل الداخلي المخصص للمشاريع البحثية متداخلة التخصصات من إجمالي تمويل البحوث
2.1.5.3
بالجامعة.
 2.1.5.4زيادة عدد الشراكات البحثية بين الجامعة والقطاعات الخارجية.

تعزيز النشر العلمي
2.1.6
بالجامعة
استقطاب الباحثين
 2.1.7المتميزين في
مجاالت مختارة
تعزيز وظائف
 2.1.8مساعدي بحث للطلبة
والمتدربين
توسيع فرص
 2.2.1االلتحاق بالدراسات
العليا

2.2

تعزيز
الدراسات
العليا

2.3

ترسيخ
ثقافة
االبتكار
ورعاية
المبتكرين

تطوير برامج
 2.2.2الدراسات العليا لدعم
التنمية
دعم النشر العلمي
 2.2.3لطالب الدراسات
العليا
نشر وترسيخ ثقافة
2.3.1
االبتكار

 2.1.6.1زيادة األعمال العلمية التي ينشرها مركز النشر العلمي ومراكز البحث بالجامعة.
 2.1.7.1زيادة عدد الباحثين الذين تم استقطابهم للعمل في مجاالت بحث ذات أولوية عالية.
 2.1.7.2تحسين مستوى جودة الدعم الفني واإلمكانيات البحثية المتاحة.
 2.1.8.1زيادة أعداد مساعدي البحث والمتدربين بالجامعة.
 2.1.8.2رفع كفاءة مساعدي البحث والهيئة المعاونة.
 2.2.1.1زيادة أعداد طلبة الدراسات العليا بالجامعة.
 2.2.1.2زيادة أعداد طلبة الدراسات العليا الذين أكملوا الدراسة في الوقت المحدد.
 2.2.2.1توجيه مواضيع رسائل الماجستير والدكتوراه لخدمة استراتيجيات التنمية.
 2.2.2.2تعزيز محتويات المقررات الدراسية بمكونات تدعم استراتيجيات التنمية.
 2.2.3.1زيادة مشاركة طلبة الدراسات العليا في البحوث المنشورة المفهرسة بالجامعة.
 2.2.3.2زيادة الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا المودعة بالمكتبة المركزية للجامعة.
 2.3.1.1نشر ثقافة االبتكار وترسيخها لدى منسوبي الجامعة.
 2.3.1.2تعزيز روح المنافسة والتحفيز في مجال االبتكار بالجامعة.
 2.3.2.1دعم وتبنّ ي األعمال االبتكارية المتميزة والمساهمة في بلورتها.

 2.3.2رعاية المبتكرين

 2.3.2.2توفير التمويل والدعم اللوجستي لدعم األعمال االبتكارية.
 2.3.2.3استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجال االبتكار ورعايتهم.

62

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

ً
مؤشرا)
مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم لمتابعة مبادرات الهدف االستراتيجي الثاني32( :
مؤشرات األداء

أسلوب

وكالة الجامعة المسؤولة

( 32مؤشر)

القياس

عن تنفيذ المبادرة

 2.1.1.1نسبة المقررات التي تحتوي على مكونات بحثية رئيسة من إجمالي مقررات كل خطة دراسية.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.1.2نسبة طالب المرحلة الجامعية المشاركين في المشاريع البحثية الممولة إلى إجمالي عدد الطلبة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

نسبة البحوث المنشورة التي يشارك فيها طالب المرحلة الجامعية من إجمالي البحوث المنشورة
2.1.1.3
للجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

عدد ما نشر في أوعية علمية محكمة مفهرسة في السنة السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام
2.1.2.1
كامل أو ما يعادله.

معدل قياسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

عدد االستشهادات بأوراق علمية في أوعية علمية محكمة مفهرسة لكل عضو هيئة التدريس
2.1.2.2
(بدوام كامل) في السنة الماضية.

معدل قياسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

نسبة أعضاء هيئة التدريس (بدوام كامل) الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة
2.1.2.3
السابقة).

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.3.1نسبة التمويل من مصادر خارجية إلى إجمالي التمويل المخصص للبحث العلمي في الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

عدد البحوث المنشورة مع عامل تأثير أكبر من ( )1و/أو الدوريات ذات الجودة العالية ضمن
2.1.3.2
التخصص العلمي.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.3.3عدد براءات االختراع المسجلة محليا أو عالميا خالل العام السابق.

عدد

وكالة لالبتكار وريادة األعمال

 2.1.3.4عدد المشاركات بالمؤتمرات العلمية خالل عام لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادله.

معدل قياسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.4.1تقييم المعنيين لمستوى االلتزام بأخالقيات البحث العلمي.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.4.2عدد البحوث التي قدمت للمراجعة من حيث مدى التزامها بأخالقيات البحث العلمي.

عدد

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.5.1نسبة التمويل التشغيلي الكلي المنفقة على األبحاث.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.5.2نسبة النجاح في الحصول على المنح التنافسية الخارجية من برامج البحث العلمي.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

نسبة التمويل الداخلي المخصصة للمشاريع البحثية متداخلة التخصصات من إجمالي تمويل
2.1.5.3
البحوث بالجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.5.4عدد الشراكات البحثية بين الجامعة والقطاعات الخارجية.

عدد

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

نسبة األعمال التي اعتمدت للنشر بمركز النشر العلمي ومراكز البحث بالجامعة إلى إجمالي
2.1.6.1
األعمال المنشورة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

نسبة الباحثين الذين تم استقطابهم للعمل في مجاالت بحث ذات أولوية عالية إلى إجمالي
2.1.7.1
الباحثين بالجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

تقييم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لمستوى جودة الدعم الفني واإلمكانيات البحثية
2.1.7.2
المتاحة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.8.1معدل مساعدي بحث ومتدربين إلى إجمالي عدد الهيئة التدريسية بالجامعة.

معدل قياسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.1.8.2تقييم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لمستوى كفاءة مساعدي البحث والهيئة المعاونة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.2.1.1نسبة طلبة الدراسات العليا إلى إجمالي عدد طلبة الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

نسبة الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا الذين أكملوا الدراسة في الوقت المحدد حسب
2.2.1.2
الخطة من إجمالي الطلبة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

نسبة رسائل الماجستير والدكتوراه الموجهة لمواضيع تخدم استراتيجيات التنمية من إجمالي
2.2.2.1
األعمال المقدمة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.2.2.2نسبة المقررات التي تحتوي على مكونات تدعم استراتيجيات التنمية من إجمالي كل خطة دراسية .نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

نسبة البحوث العلمية التي يشارك فيها طلبة الدراسات العليا من إجمالي البحوث المنشورة
2.2.3.1
المفهرسة للجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.2.3.2نسبة الرسائل العلمية المودعة بالمكتبة المركزية للجامعة إلى إجمالي خريجي الدراسات العليا.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 2.3.1.1عدد المحاضرات وورش العمل

عدد

وكالة االبتكار وريادة األعمال

 2.3.1.2عدد الجوائز ومنح التمويل

عدد

وكالة لالبتكار وريادة األعمال

 2.3.2.1عدد األعمال االبتكارية المدعومة

عدد

وكالة لالبتكار وريادة األعمال

 2.3.2.2حجم المبالغ  /معامل  /ورش عمل

ر.س وعدد

وكالة لالبتكار وريادة األعمال

 2.3.2.3عدد الكفاءات المتخصصة

عدد

وكالة لالبتكار وريادة األعمال
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الهدف االستراتيجي الثالث
تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية
يسعى الهدف االستراتيجي الثالث إلى:
( )1تعزيــز الهويــة والتواصــل اإلعالمــي مــع المســتفيدين
والمعنييــن مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا ،وبنــاء وتعزيــز
الصــورة الذهنيــة للجامعــة فــي األوســاط جميعها وباســتخدام
الوســائط التقليديــة واإللكترونيــة المتاحــة كافــة )2( ،تطويــر
عالقــة الجامعــة بالمجتمــع وعقــد شــراكات العمــل لتوســيع
االســتثمارات المشــتركة مــع القطــاع الخــاص ،وحيــث أن
الجامعــة تعتبــر صانعــة األصــول الفكريــة الضخمــة ،فهــي تعــد
العــدة لتشــارك قطــاع األعمــال فــي تعزيــز نمــو االقتصــاد
وازدهــاره فــي المنطقــة والوطــن ودول الخليــج ،وســتتولى
جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ( )3تطويــر منظومــة
األعمــال القائمــة علــى المعرفــة مــن خــال الســعي وراء
مبــادرات تنظيــم المشــاريع والشــراكات .وهــذه الرؤيــة مــن
شــأنها أن تتخــذ أشــكاال عديــدة ،وســوف تكــون مدفوعــة مــن
قبــل المبــادرات التــي تــدر عوائــد علــى االســتثمار ،كمــا أنهــا
تعمــل أيضــا علــى دعــم النمــو االقتصــادي واالزدهــار ،وتوفيــر
الخدمــات للمنطقــة.
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الهدف االستراتيجي الثالث

|

تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

البرامج التنفيذية

المشروعات التطويرية

المبادرات

( 3برامج)

( 8مشاريع)

( 21مبادرة)
 3.1.1.1تعزيز أنشطة التسويق المحلي والخارجي للجامعة.

 3.1.1.2تعزيز صورة الجامعة الذهنية ورسالتها وتأثيرها لدى أصحاب المصلحة.
تعزيز التواصل
 3.1.1اإلعالمي والصورة
الذهنية للجامعة
تعزيز الهوية
3.1
والتواصل اإلعالمي

 3.1.1.3تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة للمستفيدين.

 3.1.1.4تحسين السمعة األكاديمية والمهنية للجامعة في التصنيفات العالمية.

 3.1.2.1تحسين جودة الموقع اإللكتروني للجامعة ومنصات الخدمات والشراكات المجتمعية.
تطوير البوابة
3.1.2
اإللكترونية للجامعة
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تعزيز برامج الشراكة
 3.2.1مع قطاعات الصناعة
واألعمال والحكومة

 3.1.2.2تحسين جودة نظام إدارة البيانات اإللكترونية.

 3.2.1.1زيادة عدد مذكرات التفاهم واالتفاقيات الموقعة مع مؤسسات وطنية أو دولية.

 3.2.1.2زيادة عدد الكراسي العلمية المدعومة من خارج الجامعة.

 3.2.2.1زيادة عدد المعارض المحلية والوطنية والدولية التي تشارك فيها الجامعة.
تطوير الخدمات
والشراكات المجتمعية
تعزيز التواصل مع
3.2
3.2.2
الخريجين

 3.2.2.2زيادة عدد فروع رابطة الخريجين بالجامعة وتوسيع انتشارها محليا وعالميا.
 3.2.2.3زيادة أنشطة التنمية المهنية التي يقدمها مركز الخريجين والتنمية المهنية.
 3.2.2.4زيادة مشاركة خريجي الجامعة في المواقع المهنية العالمية.

توسيع نطاق خدمة
3.2.3
الجامعة للمجتمع

تعزيز شبكة مجموعات
3.3.1
الجامعة االستشارية

 3.2.3.1توسيع مشاركة الطلبة ومنسوبي الجامعة في أنشطة خدمة المجتمع داخل وخارج الجامعة.
 3.2.3.2تطوير منصة بنك العطاء الوطني.
زيادة حجم األعمال االستشارية والمشروعات التطبيقية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس
3.3.1.1
للمجتمع.
 3.3.1.2التوسع في استحداث وحدات للدراسات واالستشارات المهنية في جميع كليات الجامعة

 3.3.2.1زيادة عدد حاضنات األعمال المعتمدة بالجامعة.
تطوير منظومة
3.3
األعمال والمعرفة

توسعة حاضنات
3.3.2
األعمال المشتركة

 3.3.2.2زيادة عدد رواد األعمال من جميع تخصصات الجامعة.
 3.3.2.3تشجيع الموهوبين والمبدعين للتسجيل ببرامج حاضنات األعمال التي ترعاها الجامعة

إنشاء الحديقة
3.3.3
التكنولوجية

تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في رأس المال المخصص لمشروع حديقة المعرفة
3.3.3.1
والتكنولوجيا.

 3.3.3.2إعداد المخطط العام والتنفيذي لمشروع حديقة المعرفة والتكنولوجيا.
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ً
مؤشرا)
مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم لمتابعة مبادرات الهدف االستراتيجي الثالث21( :
مؤشرات األداء

أسلوب

وكالة الجامعة المسؤولة

( 21مؤشر)

القياس

عن تنفيذ المبادرة

3.1.1.1

نسبة المبالغ المصروفة على أنشطة التسويق المحلي والخارجي (إعالنات مدفوعة
األجر وخالفة) إلى إجمالي المصروفات.

نسبة مئوية

3.1.1.2

تقيم أصحاب المصلحة (الداخليين والخارجيين) عن انطباعهم عن الجامعة ،معرفتهم
برسالتها ،وتأثيرها المحلي والوطني والعالمي.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.1.1.3

تقييم أصحاب المصلحة (الداخليين والخارجيين) لجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.1.1.4

ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية :تصنيف مؤسسة كيو إس ،تصنيف
تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية ،التصنيف األكاديمي للجامعات العالمية
«شنغهاي» ،تصنيف يو إس نيوز والتقرير الدولي ألفضل الجامعات ،تصنيف يو أي
جرين ميتريك ألفضل الجامعات العالمية.

مجموع نقاط

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.1.2.1

تقييم المعنيين لجودة الموقع اإللكتروني للجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.1.2.2

تقييم المعنيين لجودة نظام إدارة البيانات اإللكترونية واستخدامها من المنسوبين
كافة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.2.1.1

عدد مذكرات التفاهم واالتفاقيات الموقعة بين مؤسسات وطنية أو دولية.

عدد

وكالة االبتكار وريادة األعمال

3.2.1.2

عدد الكراسي العلمية المدعومة من خارج الجامعة.

عدد

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

3.2.2.1

عدد المعارض المحلية والوطنية والدولية التي تشارك فيها الجامعة.

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.2.2.2

عدد فروع رابطة الخريجين ودرجة انتشارها محليا وعالميا.

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.2.2.3

عدد األنشطة التي يقدمها مركز الخريجين والتنمية المهنية.

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.2.2.4

نسبة المشاركين في المواقع المهنية العالمية (لينكدإن وغيرها) من إجمالي
الخريجين.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.2.3.1

نسبة الطلبة والمنسوبين الذين انخرطوا في أنشطة خدمة المجتمع داخل وخارج
الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.2.3.2

عدد الحسابات المفعلة خالل عام دراسي

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.3.1.1

عدد االستشارات والمشروعات التطبيقية المقدمة للمجتمع لكل عضو هيئة تدريس.

معدل قياسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.3.1.2

عدد وحدات الدراسات واالستشارات المهنية المشهرة نسبة إلى عدد الكليات
بالجامعة.

معدل قياسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.3.2.1

عدد حاضنات األعمال المعتمدة خالل العام األكاديمي.

عدد

وكالة االبتكار وريادة األعمال

3.3.2.2

عدد رواد األعمال من جميع تخصصات الجامعة خالل العام األكاديمي.

عدد

وكالة االبتكار وريادة األعمال

3.3.2.3

عدد الموهوبين والمبدعين المسجلين ببرامج حاضنات األعمال التي ترعاها الجامعة.

عدد

وكالة االبتكار وريادة األعمال

3.3.3.1

نسبة مشاركة القطاع الخاص في رأس المال المخصص لمشروع حديقة المعرفة
والتكنولوجيا من إجمالي تكلفة المشروع.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

3.3.3.2

معدل إنجاز مراحل المخطط العام والتنفيذي لمشروع الحديقة التكنولوجية.

معدل قياسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

وكالة الجامعة
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الهدف االستراتيجي الرابع
ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها
يسعى الهدف االستراتيجي الرابع إلى:
( )1ترســيخ القيــم اإلســامية والوطنيــة فــي تعامــات
الجامعــة كافــة بيــن منســوبيها والمســتفيدين مــن خدماتهــا
والتوعيــة المســتمرة بتلــك القيــم ،وأن يتضمــن دليــل أعضــاء
هيئــة التدريــس والموظفيــن سياســات وإجــراءات االنضبــاط
اإلداري وتســجيل الشــكاوى وحــل النزاعــات بــكل وضــوح
وشــفافية ،و ( )2تنميــة قــدرات المــوارد البشـــرية بالجامعــة
(الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن) لتتمكــن
مــن إنجــاز مهامهــا التعليميــة والبحثيــة وخدمــة المجتمــع
بفاعليــة أكبــر .بالنســبة للطلبــة تحتــاج الجامعــة إلــى تفعيــل
نظــام إرشــاد أكاديمــي ومهنــي فاعــل للطلبــة ،ودعــم برامــج
التطويــر األكاديمــي والمهنــي والتوظيــف للطلبــة ،وتوســعة
البرامــج الترفيهيــة والثقافيــة والمهنيــة لمنســوبي الجامعــة؛
كمــا ســتعمل الجامعــة علــى توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس
المؤهليــن والحفــاظ عليهــم لمجابهــة طلبــات االلتحــاق مــن
الطلبــة بمســتوياتهم جميعــا ،ذكــورا وإناثــا ،دون إغفــال
المســتوى المأمــول مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ونســبتهم
إلــى الطــاب ،وستســعى الجامعــة أيضــا إلــى توفيــر برامــج
لتطويــر قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن فــي جميــع
المجــاالت لالرتقــاء بعمليــة التعليــم والتعلــم والبحــث العلمي
وتعزيــز قدراتهــم علــى اإلدارة والقيــادة.
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ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها

البرامج التنفيذية

المشروعات التطويرية

المبادرات

(برنامجان)

( 9مشاريع)

( 22مبادرة)

التوعية بالقيم اإلسالمية
4.1.1
والوطنية
ترسيخ
القيم
4.1
اإلسالمية
والوطنية

تفعيل القيم اإلسالمية
4.1.2
والوطنية

 4.1.1.1زيادة الفعاليات التي تدعو إلعالء القيم اإلسالمية والوطنية.
تعزيز الجوائز التشجيعية التي تمنحها الجامعة لمنسوبي الجامعة المثاليين (الطلبة ،األساتذة،
4.1.2.1
الموظفين).
 4.1.2.2تفعيل األحكام التأديبية للتجاوز السلوكي.

 4.2.1.1رفع مستوى كفاية وجودة اإلرشاد األكاديمي.
 4.2.1تعزيز اإلرشاد األكاديمي
 4.2.1.2رفع نسبة الطلبة الذين يكملون دراستهم في الوقت المحدد بالبرامج الدراسية.
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تطوير المهارات التطبيقية
4.2.2
للطلبة

تعزيز البرامج الترفيهية
4.2.3
والثقافية للطلبة

 4.2.2.1زيادة نسبة التوظيف لخريجي برامج البكالوريوس حديثي التخرج.

 4.2.2.2تعزيز برامج تطوير المهارات التطبيقية المقدمة للطلبة.

 4.2.3.1تعزيز البرامج الترفيهية المقدمة للطلبة.
 4.2.3.2تعزيز البرامج الثقافية المقدمة للطلبة.
 4.2.4.1تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة التطوير المهني.

تنمية القدرات اإلدارية
والمهنية لمنسوبي
 4.2.4الجامعة
تنمية
 4.2الموارد
البشرية

 4.2.4.2تنويع الخلفيات الثقافية ألعضاء هيئة التدريس.

 4.2.4.3تنويع الخلفيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس.
 4.2.4.4زيادة نسبة السعودة بين أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الجامعة.

تعزيز البرامج الترفيهية
 4.2.5والثقافية لمنسوبي
الجامعة وأسرهم

 4.2.5.1زيادة الفعاليات الترفيهية والثقافية الموجهة لمنسوبي الجامعة وأسرهم.

 4.2.5.2تحسين جودة البرامج الترفيهية والثقافية المقدمة لمنسوبي الجامعة وأسرهم.

 4.2.6.1تحقيق المعدل القياسي من كوادر الدعم األكاديمي لكل طالب.

تعزيز كفاءة وظائف
 4.2.6الدعم األكاديمي والفني
واإلداري

 4.2.6.2تحقيق المعدل القياسي من كوادر الدعم الفني لكل طالب.

 4.2.6.3تحقيق المعدل القياسي من كوادر الدعم اإلداري لكل طالب.

 4.2.6.4تطوير قدرات العاملين في وظائف الدعم األكاديمي والفني واإلداري.
 4.2.7.1زيادة فعاليات إعداد القادة وتحسين جودتها.
 4.2.7إعداد قادة المستقبل

 4.2.7.2توسيع مشاركة الطلبة في اللجان الجامعية على كافة المستويات.
 4.2.7.3تحسين جودة برامج إعداد القادة المقدمة بالجامعة.
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ً
مؤشرا)
مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم لمتابعة مبادرات الهدف االستراتيجي الرابع22( :
مؤشرات األداء

أسلوب

وكالة الجامعة المسؤولة

( 22مؤشر)

القياس

عن تنفيذ المبادرة

4.1.1.1

عدد الفعاليات (ندوات ،حمالت ،مسابقات ،الخ) التي تدعو إلعالء القيم اإلسالمية
والوطنية خالل العام الدراسي.

عدد

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

4.1.2.1

عدد الجوائز التشجيعية التي منحتها الجامعة (للطالب  /األستاذ  /الموظف) المثالي في
العام الدراسي.

عدد

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

4.1.2.2

عدد القرارات بأحكام تأديبية التي اتخذت في العام الدراسي للتجاوز السلوكي.

عدد

وكالة الشؤون األكاديمية

4.2.1.1

تقييم الطلبة لمدى كفاية وجودة اإلرشاد األكاديمي.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية

4.2.1.2

نسبة الطلبة المقبولين في برامج البكالوريوس والدبلوم الجامعي الذين أكملوا برامجهم
في الوقت المحدد.

نسبة مئوية

وكالة الشؤون األكاديمية

4.2.2.1

نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس والذين في غضون ستة أشهر من تخرجهم:
توظفوا ،أو سجلوا في دراسات أخرى ،أو لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

4.2.2.2

عدد الطلبة الذين التحقوا بدورات تطوير المهارات التطبيقية التي عقدت بالجامعة.

عدد

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

4.2.3.1

تقييم طلبة الجامعة لجودة البرامج الترفيهية المقدمة لهم.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

4.2.3.2

تقييم طلبة الجامعة لجودة البرامج الثقافية المقدمة لهم.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

4.2.4.1

نسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة التطوير المهني السنة الماضية.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

4.2.4.2

النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس حسب أماكن ميالدهم.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

4.2.4.3

النسب المئوية ألعضاء هيئة التدريس حسب البلد الذي حصلوا فيه على أعلى
مؤهالتهم.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

4.2.4.4

نسبة السعوديين بين أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

4.2.5.1

تقييم منسوبي الجامعة (الهيئة التدريسية والموظفين) لجودة البرامج الترفيهية المقدمة
لهم وألسرهم خالل العام الدراسي.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

4.2.5.2

تقييم منسوبي الجامعة (الهيئة التدريسية والموظفين) لجودة البرامج الثقافية المقدمة
لهم وألسرهم خالل العام الدراسي.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

4.2.6.1

معدل كادر الدعم األكاديمي لكل طالب.

معدل قياسي

وكالة الشؤون األكاديمية

4.2.6.2

معدل كادر الدعم الفني لكل طالب.

معدل قياسي

وكالة الشؤون األكاديمية

4.2.6.3

معدل كادر الدعم اإلداري لكل طالب.

معدل قياسي

وكالة الشؤون األكاديمية

4.2.6.4

عدد الفعاليات الموجهة لتطوير قدرات العاملين في وظائف الدعم األكاديمي والفني
واإلداري.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية

4.2.7.1

عدد الفعاليات الموجهة إلعداد القادة (المحاضرات العامة ،الدورات التدريبية ،وغيرها) خالل
العام األكاديمي.

عدد

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

4.2.7.2

ً
طبقا لقرارات تشكيلها.
عدد اللجان التي بها تمثيل طالبي

عدد

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات

4.2.7.3

تقييم منسوبي الجامعة (الهيئة التدريسية والموظفين) لجودة برامج إعداد القادة المقدمة
بالجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الشؤون األكاديمية/وكالة شؤون الطالبات
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الهدف االستراتيجي الخامس
استدامة البيئة العمرانية الجامعية
يسعى الهدف االستراتيجي الخامس إلى:
( )1تطويــر واســتدامة المواقــع والتســهيالت والبنيــة التحتيــة
والتجهيــزات والمعــدات واألجهــزة الحديثــة المالئمــة لخدمــة
عمليــة التعليــم والتعلــم ،والبحــث العلمــي ،وبرامــج خدمــة
المجتمــع بالجــودة العاليــة المنشــودة .ســتركز جامعــة اإلمــام
عبدالرحمــن بــن فيصــل اهتمامهــا المســتمر علــى تطويــر
بيئــة عمرانيــة مســتدامة وحيــاة جامعيــة متماســكة تواكــب
التطــورات األكاديميــة والمهنيــة وخلــق بيئــة ذات حــراك
وتفاعــل توفــر التســهيالت والدعــم لتحقيــق مجتمــع يتســم
باالنتمــاء والــوالء للجامعــة ويعــزز نجــاح الطلبــة وتقدمهــم
نحــو التخــرج ،وســتضيف خارطــة الحــرم الجامعــي الجديــد
ً
بعــدا إيجابيــا يتمثــل فــي الحضــور الكثيــف إلســكان الطلبــة
واألســاتذة وأثــر المستشــفى الجديــد.
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الهدف االستراتيجي الخامس

|

استدامة البيئة العمرانية الجامعية

البرامج التنفيذية

المشروعات التطويرية

المبادرات

(برنامج واحد)

( 6مشاريع)

( 24مبادرة)

تبني استراتيجية جامعة
 5.1.1مستدامة وصديقة
للبيئة

الهدف االستراتيجي الخامس :استدامة البيئة العمرانية الجامعية

إدارة وتخصيص
5.1.2
وتشغيل مرافق الجامعة

استدامة المواقع
 5.1والمباني والبنية
التحتية واألجهزة
تطوير وصيانة المرافق
5.1.3
والخدمات العامة

إطالق نظام مدارس
5.1.4
أبناء منسوبي الجامعة

تعزيز نظام األمن
5.1.5
والسالمة

تعزيز خدمات االتصاالت
5.1.6
وتقنية المعلومات
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5.1.1.1

وضع استراتيجية الجامعة المستدامة وصديقة للبيئة والبدء في تطبيقها

5.1.1.2

التوعية والترويج لمبادئ وممارسات الجامعة الخضراء بين منسوبي الجامعة.

5.1.1.3

توجيه االبتكارات وبراءات االختراع لتعزيز التنمية المستدامة بالجامعة.

5.1.1.4

توسيع دائرة المباني التي تعتمد تقنية البناء األخضر.

5.1.1.5

زيادة حجم الترشيد في استهالك الطاقة على كافة المستويات.

5.1.1.6

زيادة حجم الترشيد في استهالك المياه على كافة المستويات.

5.1.1.7

زيادة حجم المخلفات التي يتم إعادة تدويرها بالجامعة.

5.1.1.8

زيادة مساحة الفراغات وممرات المشاة المظللة.

5.1.1.9

تعزيز استخدام وسائل النقل المستدام بالجامعة.

5.1.2.1

تحقيق المعدل القياسي لمساحة أماكن التدريس لكل طالب على مستوى الجامعة.

5.1.2.2

تعزيز كفاية وكفاءة عمليات إدارة وتخصيص وتشغيل مرافق الجامعة.

5.1.3.1

تحقيق المعدل القياسي لإلنفاق السنوي على تقديم الخدمات العامة لكل طالب (بدون
المبالغ المرصودة لمكافآت الطلبة والسكن).

5.1.3.2

تحقيق المعدل القياسي لإلنفاق السنوي على تطوير وصيانة وتحديث المرافق لكل
طالب.

5.1.3.3

مراعاة اكتمال مشاريع تطوير وصيانة المرافق في حدود المدة الزمنية والميزانية
المقررة.

5.1.3.4

تعزيز كفاية وكفاءة المرافق والخدمات المقدمة للطلبة والمنسوبين.

5.1.4.1

وضع المخططات التصميمية للمدارس الجامعية والبدء في تطبيقها.

5.1.4.2

تخصيص مساحات األراضي لمشروعات مدارس أبناء منسوبي الجامعة.

5.1.5.1

تحقيق المعدل القياسي لإلنفاق السنوي على األمن والسالمة لكل طالب

5.1.5.2

خفض عدد المخالفات والحوادث على مستوى الجامعة

5.1.5.3

تعزيز كفاية وكفاءة عمليات األمن والسالمة.

5.1.6.1

تحقيق المعدل القياسي لإلنفاق السنوي على تقنية المعلومات لكل طالب

5.1.6.2

تحقيق المعدل القياسي من أجهزة الحاسب لكل طالب منتظم

5.1.6.3

وضع إجراءات لمنع التعطل الطارئ للتطبيقات المعلوماتية األساسية.

5.1.6.4

تعزيز كفاية وجودة خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات بالجامعة.
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ً
مؤشرا)
مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم لمتابعة مبادرات الهدف االستراتيجي الخامس24( :
مؤشرات األداء

أسلو ب

وكالة الجامعة المسؤولة

( 24مؤشر)

القياس

عن تنفيذ المبادرة

5.1.1.1

نسبة اإلنجاز في مشروع وضع استراتيجية الجامعة المستدامة وصديقة للبيئة خالل عام
أكاديمي.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.1.2

عدد الفعاليات التي تستهدف التوعية والترويج لمبادئ وممارسات الجامعة الخضراء خالل
عام أكاديمي.

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.1.3

عدد االبتكارات وبراءات االختراع الموجهة لتعزيز التنمية المستدامة بالجامعة خالل عام
أكاديمي.

عدد

وكالة االبتكار وريادة األعمال

5.1.1.4

عدد المباني التي اعتمدت تقنية البناء األخضر خالل عام أكاديمي.

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.1.5

حجم الترشيد في استهالك الطاقة خالل عام أكاديمي.

ميجا وات

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.1.6

حجم الترشيد في استهالك المياه خالل عام أكاديمي.

م3

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.1.7

حجم المخلفات التي تم إعادة تدويرها خالل عام أكاديمي.

طن

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.1.8

مساحة الفراغات وممرات المشاة التي تم تظليلها خالل عام أكاديمي.

م2

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.1.9

الزيادة في معدل منسوبي الجامعة الذين يستخدمون وسائل النقل المستدام (النقل
العام ،السيارات الكهربائية ،الدرجات ،الخ).

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.2.1

متوسط مساحة أماكن التدريس (مدرجات ،فصول دراسية مختبرات ،صاالت رسم) لكل
طالب.

م2

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.2.2

تقييم المعنيين لكفاية وكفاءة عمليات إدارة وتخصيص وتشغيل المرافق الجامعية.

معدل قياسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.3.1

معدل اإلنفاق السنوي على تقديم الخدمات العامة لكل طالب (بدون المبالغ المرصودة
لمكافآت الطلبة والسكن).

معدل قياسي

وكالة الجامعة

5.1.3.2

معدل اإلنفاق السنوي على تطوير وصيانة وتحديث المرافق لكل طالب.

معدل قياسي

وكالة الجامعة

5.1.3.3

نسبة المشاريع (إنشاءات ،أعمال تجديد رئيسية ،أعمال صيانة رئيسية) المكتملة في
حدود المدة الزمنية والميزانية المقررة.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

5.1.3.4

تقييم المعنيين (الطلبة/الهيئة التدريسية/الموظفين) لكفاية وجودة المرافق والخدمات
المقدمة للطلبة (المكتبات ،اإلعاشة ،النقل ،مواقف السيارات ،التغذية ،الترفيه ،الرياضة،
المعامل ،الخ).

مقياس خماسي

وكالة الجامعة

5.1.4.1

نسبة اإلنجاز في مشروع وضع المخططات التصميمية للمدارس الجامعية.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

5.1.4.2

مساحات األراضي المخصصة لمشروعات المدارس.

مساحة

وكالة الجامعة

5.1.5.1

معدل اإلنفاق السنوي على األمن والسالمة لكل طالب.

معدل قياسي

وكالة الجامعة

5.1.5.2

معدل االنخفاض في عدد المخالفات والحوادث.

معدل قياسي

وكالة الجامعة

5.1.5.3

تقييم المعنيين لكفاءة عمليات األمن والسالمة.

مقياس خماسي

وكالة الجامعة

5.1.6.1

معدل اإلنفاق السنوي على تقنية المعلومات لكل طالب.

معدل قياسي

وكالة الجامعة

5.1.6.2

معدل جهاز حاسب لكل طالب منتظم.

معدل قياسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.6.3

عدد مرات التعطل الطارئ للتطبيقات المعلوماتية األساسية (البانار ،البالكبورد ،البريد
اإللكتروني ،اإلنترنت ،موقع البوابة اإللكترونية ،وغيرها).

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

5.1.6.4

تقييم المعنيين (الطلبة/الهيئة التدريسية/الموظفين) لكفاية وكفاءة خدمات االتصاالت
وتقنية المعلومات المقدمة لهم (إدارة البيانات اإللكترونية ،االستخدام التفاعلي ،سرعة
الشبكة ،الخ).

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
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الهدف االستراتيجي السادس
بناء نظام إداري مؤسسي عصري
يســعى الهــدف االســتراتيجي الســادس إلــى بنــاء نظــام
إداري مؤسســي عصــري يرتكــز علــى الجــودة ويتناســب مــع
حجــم جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل المســتقبلي بــكل
مكوناتــه ،وهــو مــا يتطلــب ( )1تطويــر منظومــة إداريــة جديــدة
وكفــاءات تواكــب التوقعــات االســتراتيجية ،والجامعــة إذ تخطط
بــدء مــن المســتقبل ورجوعــا إلــى الحاضــر ،فهــي تتفهــم أن
هــذه القــدرات ُيحتــاج إليهــا لريــادة تصميــم الجامعــة الجديــد
واالســتراتيجيات اإلداريــة واألكاديميــة ،وال يفوتنــا أن صناعــة
القــرار والمســاءلة عنصـــران ضروريــان بالجامعــة؛ ( )2تفعيــل
منظومــة إدارة المشــاريع وإدارة المخاطــر واســتكمال الجهــود
التــي قطعتهــا الجامعــة فــي تطويــر وتوثيق وأتمتــة العمليات
واإلجــراءات؛ و( )3ترســيخ مفهــوم وثقافــة الجــودة واالعتمــاد
فــي كل األنشــطة المهنيــة لضمــان الوفــاء بالمســؤوليات
وتحقيــق األهــداف المقــررة علــى كل المســتويات ومــن
خــال كل وحــدات الجامعــة وأقســامها ،وتتعهــد جامعــة
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بمواصلــة تطويــر الجــودة
وإدارة الجــودة الشــاملة إذ يمثــل كل مــن التخطيــط واالعتمــاد
بعديــن يضافــان إلــى برامــج إدارة الجــودة بالجامعــة ،ويســاعد
فــي إنجــاز برامــج إدارة الجــودة ومبادراتهــا الدعــم القــوي مــن
قيــادات الجامعــة ومنســوبيها علــى حــد ســواء.
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الهدف االستراتيجي السادس

|

بناء نظام إداري مؤسسي عصري

البرامج التنفيذية

المشروعات التطويرية

المبادرات

( 3برامج)

( 10مشاريع)

( 23مبادرة)

تطوير ونشر الهياكل
 6.1.1التنظيمية وتوصيف
المهام الوظيفية

 6.1.1.1تحديث الهياكل التنظيمية وأدلة توصيف المهام الوظيفية لجميع وحدات الجامعة.
 6.1.1.2تعزيز شفافية السياسات واإلجراءات وتوصيف المهام الوظيفية
 6.1.2.1توسيع خدمات وحدة دعم القرار لتغطي كافة قطاعات الجامعة

تفعيل وحدة دعم اتخاذ
6.1.2
القرار

 6.1.2.2زيادة معدل استخدام القادة لمخرجات وحدة دعم القرار في قراراتهم الجامعية.
 6.1.2.3تعزيز كفاءة عمليات وحدة دعم اتخاذ القرار.

تطوير
 6.1المنظومة
اإلدارية

تعزيز الدور اإلداري
 6.1.3أو التنفيذي للقيادات
الجامعية

الهدف االستراتيجي السادس :بناء نظام إداري مؤسسي عصري

استقطاب أعضاء هيئة
 6.1.4التدريس والموظفين
وتطويرهم واستبقائهم

 6.1.3.1تعزيز تفويض الصالحيات من القيادة العليا للقيادات الوسيطة والفرعية.
 6.1.3.2تعزيز القدرات اإلدارية والتنفيذية للقيادات الجامعية.
 6.1.4.1تحسين معدل أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة في التخصصات كافة.
 6.1.4.2الحفاظ على أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين بالجامعة.
 6.1.5.1تعزيز الحوافز المادية أو األدبية لمنسوبي الجامعة.

تقويم أداء منسوبي
6.1.5
الجامعة وتحفيزهم

 6.1.5.2تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم تقرير أداء سنوي.
 6.1.5.3تعزيز شفافية وعدالة نظم تقويم األداء والحوافز للمنسوبين.

متابعة تنفيذ الخطة
6.2.1
االستراتيجية

تفعيل
منظومة
التخطيط
 6.2االستراتيجي
وإدارة
المشاريع
والمخاطر

تعزيز إدارة المشاريع
6.2.2
والمخاطر

 6.2.1.1متابعة تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية العامة وخطط الوحدات األكاديمية واإلدارية والبحثية.
 6.2.1.2تحسين كفاءة برامج تنمية قدرات التخطيط االستراتيجي بالجامعة.
 6.2.2.1إعداد خطة متكاملة إلدارة المشاريع والمخاطر في جميع وحدات الجامعة.
 6.2.2.2أتمتة عملية تنفيذ خطة إدارة المشاريع والمخاطر في جميع وحدات الجامعة.
 6.2.3.1توثيق وأتمتة العمليات واإلجراءات في جميع وحدات الجامعة.

تطوير وتوثيق وأتمتة
 6.2.3العمليات واإلجراءات
ISO 9001

 6.2.3.2متابعة الحصول على األيزو أو االعتماد األكاديمي أو اإلداري في جميع وحدات الجامعة.
 6.2.3.3تحسين جودة عمليات التوثيق واألتمتة.
 6.3.1.1زيادة فعاليات ثقافة الجودة بين طلبة ومنسوبي الجامعة.

 6.3.1تعزيز ثقافة الجودة
 6.3.1.2تحسين كفاءة برامج ترسيخ ثقافة توكيد الجودة بالجامعة.

ترسيخ ثقافة
 6.3الجودة
وإدارتها
ضمان كفاءة وفعالية إدارة
6.3.2
الجودة
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 6.3.2.1تعزيز وحدات إدارة الجودة في جميع الكليات.
 6.3.2.2تحسين كفاءة عملية إدارة الجودة بالجامعة.
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ً
مؤشرا)
مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم لمتابعة مبادرات الهدف االستراتيجي السادس23( :
مؤشرات األداء

أسلو ب

وكالة الجامعة المسؤولة

( 23مؤشر)

القياس

عن تنفيذ المبادرة

 6.1.1.1عدد الوحدات األكاديمية أو اإلدارية أو البحثية التي تم تحديث هياكلها التنظيمية.

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

تقييم المعنيين لمدى رضاهم عن شفافية السياسات واإلجراءات وتوصيف المهام
6.1.1.2
الوظيفية.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 6.1.2.1نسبة القطاعات التي تم تفعيلها في وحدة دعم القرار من إجمالي قطاعات الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

نسبة القادة الذين يستخدمون مخرجات وحدة دعم القرار في قراراتهم من إجمالي
6.1.2.2
القيادات الجامعية.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 6.1.2.3تقييم المعنيين لمدى رضاهم عن كفاءة عمليات وحدة دعم اتخاذ القرار.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 6.1.3.1عدد قرارات تفويض الصالحيات الممنوحة من القيادة العليا للقيادات الوسيطة والفرعية.

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 6.1.3.2تقييم القيادات الجامعية لمدى رضاهم عن قدراتهم اإلدارية والتنفيذية

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها إلى إجمالي
6.1.4.1
الطلبة.

معدل قياسي

وكالة الشؤون األكاديمية

نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب
6.1.4.2
السن.

نسبة مئوية

وكالة الشؤون األكاديمية

نسبة المنسوبين الحاصلين على حوافز مادية أو أدبية خالل عام أكاديمي من إجمالي
6.1.5.1
المنسوبين.

نسبة مئوية

وكالة الشؤون األكاديمية

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا تقرير أداء سنوي من إجمالي أعضاء هيئة
6.1.5.2
التدريس.

نسبة مئوية

وكالة الشؤون األكاديمية

 6.1.5.3تقييم المعنيين لشفافية وعدالة نظم تقويم األداء وتحفيز المنسوبين.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

معدل تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية العامة وخطط الوحدات األكاديمية واإلدارية
6.2.1.1
والبحثية.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

تقييم المعنيين لكفاءة برامج تنمية قدرات التخطيط االستراتيجي بالجامعة (استقطاب
6.2.1.2
الخبراء ،تدريب الكوادر ،توفير الموارد ،الخ).

معدل قياسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

نسبة الوحدات األكاديمية واإلدارية والبحثية التي اعتمدت منظومة متكاملة إلدارة
6.2.2.1
المشاريع والمخاطر من إجمالي وحدات الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

نسبة المشاريع التي تم أتمتتها في منظومة إدارة المشاريع من إجمالي مشاريع
6.2.2.2
الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

نسبة الوحدات األكاديمية أو اإلدارية أو البحثية التي تم توثيق وأتمتة العمليات
6.2.3.1
واإلجراءات لها من إجمالي وحدات الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

نسبة الوحدات األكاديمية أو اإلدارية أو البحثية التي حصلت على األيزو أو االعتماد
6.2.3.2
األكاديمي أو اإلداري من إجمالي الوحدات.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 6.2.3.3تقييم المعنيين لجودة عمليات التوثيق واألتمتة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

عدد الفعاليات (المحاضرات والندوات وورش العمل) الموجهة لنشر ثقافة الجودة بين
6.3.1.1
الطالب والمنسوبين.

عدد

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 6.3.1.2تقييم المعنيين لمستوى كفاءة فعاليات ترسيخ ثقافة توكيد الجودة بالجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 6.3.2.1نسبة الكليات التي لديها وحدة إدارية مستقلة إلدارة الجودة من إجمالي عدد الكليات.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 6.3.2.2تقييم المعنيين لكفاءة إدارة الجودة بالجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
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الهدف االستراتيجي السابع
استدامة موارد الجامعة المالية
يســعى الهــدف االســتراتيجي الســابع إلــى )1( :تنويــع مــوارد
ومصــادر دخــل الجامعــة وإيراداتهــا الذاتيــة ،و( )2ترشــيد
اإلنفــاق فــي المجــاالت كافــة؛ ويكــون ذلــك مــن خــال تطويــر
وتنفيــذ نظــام تخطيــط وإدارة ماليــة قــوي طمــوح وإيجابــي
يتســم بالشــفافية والمســؤولية لخدمــة البرامــج األكاديميــة
والبحثيــة والمجتمعيــة والتطويريــة للجامعــة كافــة ،وأن
يتــم تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية والبرامــج والمشـــروعات
التطويريــة الطموحــة المختلفــة للجامعــة ووحداتهــا المختلفــة
بأســاليب تتميــز بالكفــاءة والفاعليــة فــي إطــار مــن الشــفافية
والرقابــة والتحقــق.
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استدامة موارد الجامعة المالية

البرامج التنفيذية

المشروعات التطويرية

المبادرات

(برنامجان)

( 5مشاريع)

( 18مبادرة)

 7.1.1.1اعتماد مصادر دخل ذاتية جديدة بالجامعة.
تنويع مصادر
7.1.1
دخل الجامعة

7.1

تنويع
مصادر
الدخل

7.2

ترشيد
اإلنفاق

 7.1.1.2وضع استراتيجية لتنويع مصادر الدخل بالجامعة

 7.1.2.1زيادة اإليرادات الذاتية للجامعة من كافة المصادر.
زيادة اإليرادات
7.1.2
الذاتية للجامعة
 7.1.2.2متابعة تنفيذ مشاريع الدخل الذاتي بالجامعة.

 7.2.1.1عمل دراسات جدوى للمشاريع التطويرية الجديدة قبل إدراجها في الموازنة.

الهدف االستراتيجي السابع :استدامة موارد الجامعة المالية

 7.2.1.2عمل دراسات جدوى للبرامج التنفيذية الجديدة قبل إدراجها في الموازنة.

تطوير بيئة
مالية تعزز الدقة
7.2.1
والشفافية
والتحقق

 7.2.1.3تحقيق المعدل القياسي في النفقات التشغيلية للطلبة.

7.2.1.4

تحقيق المعدل القياسي في متوسط تكلفة اليوم لكل مريض من مرضى التنويم بمستشفيات الجامعة.

تحقيق المعدل القياسي في تكلفة اليوم لكل مريض من مراجعي العيادات الخارجية بمستشفيات
7.2.1.5
الجامعة.

 7.2.1.6تعزيز مستوى الدقة والشفافية والتحقق في البيئة المالية.

تعزيز عملية إكمال النموذج المعياري للموازنة المالية من كافة الوحدات األكاديمية واإلدارية والبحثية
7.2.2.1
بالجامعة.

 7.2.2.2تحقيق المعدل القياسي للزيادة في المنصرف على بنود الموازنة.
تطبيق ميزانية
7.2.2
سنوية شفافة
 7.2.2.3تحقيق المعدل القياسي للزيادة في المنصرف على برامج التشغيل والصيانة والنظافة.

 7.2.2.4تعزيز مستوى شفافية الموازنة المالية للجامعة.

 7.2.3.1خفض عدد المخالفات المالية.

تطوير نظام
تتبع ورقابة
7.2.3
على اإليرادات
والمصروفات

 7.2.3.2تقليل عدد التسويات المحاسبية الناتجة عن أخطاء.

 7.2.3.3تحسين كفاءة المعايير واإلجراءات المحاسبية للجامعة.

 7.2.3.4تحسين كفاءة نظام المراجعة الداخلية والتدقيق في تنفيذ المعامالت المالية للجامعة.
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ً
مؤشرا)
مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم لمتابعة مبادرات الهدف االستراتيجي السابع18( :
مؤشرات األداء

أسلوب

وكالة الجامعة المسؤولة

( 18مؤشر)

القياس

عن تنفيذ المبادرة

مصادر الدخل الذاتية الجديدة التي تم اعتمادها من مجلس الجامعة خالل العام المالي
7.1.1.1
األخير إلى إجمالي أعداد مصادر الدخل الذاتية المعتمدة.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

 7.1.1.2تقييم المعنيين لجودة استراتيجية تنويع مصادر الدخل بالجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الجامعة

 7.1.2.1معدل الزيادة في اإليرادات الذاتية للجامعة خالل آخر عام مالي.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

 7.1.2.2معدل إنجاز مشاريع الدخل الذاتي تحت التنفيذ في آخر عام مالي.

مقياس خماسي

وكالة الجامعة

نسبة المشاريع الجديدة التي تم عمل دراسات جدوى لها قبل إدراجها في الموازنة إلى
7.2.1.1
إجمالي المشاريع الجديدة.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

نسبة البرامج الجديدة التي تم عمل دراسات جدوى لها قبل إدراجها في الموازنة إلى
7.2.1.2
إجمالي البرامج الجديدة.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

 7.2.1.3متوسط النفقات التشغيلية لكل طالب خالل العام (بدون مكافآت الطلبة والسكن).

معدل قياسي

وكالة الجامعة

متوسط تكلفة اليوم لكل مريض من مرضى التنويم بمستشفيات الجامعة في العام
7.2.1.4
المالي األخير (ال يشمل المنصرف على األصول غير المالية).

معدل قياسي

وكالة الجامعة

متوسط تكلفة اليوم لكل مريض من مراجعي العيادات الخارجية بمستشفيات الجامعة
7.2.1.5
في العام المالي األخير (ال يشمل المنصرف على األصول غير المالية).

معدل قياسي

وكالة الجامعة

 7.2.1.6تقييم المعنيين لمستوى الدقة والشفافية والتحقق في البيئة المالية.

مقياس خماسي

وكالة الجامعة

 7.2.2.1نسبة الوحدات األكاديمية واإلدارية والبحثية الملتزمة بإكمال النموذج المعياري للموازنة.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

معدل الزيادة في المنصرف على بنود الموازنة خالل العام المالي األخير (ال يشمل
7.2.2.2
المنصرف على البرامج أو األصول غير المالية).

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

معدل الزيادة في المنصرف على برامج التشغيل والصيانة والنظافة خالل العام المالي
7.2.2.3
األخير.

نسبة مئوية

وكالة الجامعة

 7.2.2.4تقييم المعنيين لمستوى شفافية الموازنة المالية الجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الجامعة

 7.2.3.1عدد المخالفات المالية التي تم اكتشافها في العام المالي األخير.

عدد

وكالة الجامعة

 7.2.3.2عدد التسويات المحاسبية الناتجة عن أخطاء خالل آخر عام مالي.

عدد

وكالة الجامعة

 7.2.3.3تقييم المعنيين لمستوى كفاءة المعايير واإلجراءات المحاسبية للجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الجامعة

تقييم المعنيين لمستوى كفاءة نظام المراجعة الداخلية والتدقيق في تنفيذ المعامالت
7.2.3.4
المالية للجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الجامعة
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الهدف االستراتيجي الثامن
تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات
يســعى الهــدف االســتراتيجي الثامــن إلــى تطويــر وتنفيــذ
نظــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات تخطيــط بجامعــة اإلمــام
عبدالرحمــن بــن فيصــل مــن خــال )1( :التطويــر والتطبيــق
الشــامل للتعامــات اإللكترونيــة فــي مجــاالت وأنشــطة
الجامعــة كافــة ،و( )2تطويــر التعليــم اإللكترونــي والتعليــم
عــن بعــد بالجامعــة ،وذلــك بوضــع وتطبيــق اســتراتيجية لتأميــن
البرمجيــات واألجهــزة والدعــم الفنــي الالزميــن وتقديــم
التدريــب المســتمر لمنســوبي الجامعــة.
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الهدف االستراتيجي الثامن

|

البرامج التنفيذية

المشروعات التطويرية

المبادرات

(برنامجان)

( 4مشاريع)

( 10مبادرة)

الهدف االستراتيجي الثامن :تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات

8.1.1
8.1

تطوير
التعامالت
اإللكترونية

8.2

تطوير التعلم
اإللكتروني
والتعليم عن
بعد

التطبيق الشامل
للتعامالت
اإللكترونية
بالجامعة

8.1.2

تأمين البرمجيات
واألجهزة والدعم
الفني الالزمين

8.2.1

تعزيز التعلم
اإللكتروني
والتعليم عن بعد
بالجامعة

8.2.2
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تأمين البرمجيات
واألجهزة والدعم
الفني الالزمين

8.1.1.1

زيادة حجم المعامالت اإللكترونية في الجامعة.

8.1.1.2

تحسين مستوى جودة خدمات المعامالت اإللكترونية بالجامعة.

8.1.2.1

تأمين األجهزة والبرمجيات لدعم التحول إلى التعامالت اإللكترونية بالجامعة.

8.1.2.2

تحقيق كفاية وجودة خدمات الدعم الفني لنظم التعامالت اإللكترونية بالجامعة

8.2.1.1

زيادة نسبة المقررات التي تعتمد أساليب التعلم اإللكتروني بكل خطة دراسية.

8.2.1.2

زيادة عدد المؤلفات المرجعية أو الدراسية المنشورة رقميا بالجامعة.

8.2.1.3

زيادة أعضاء هيئة التدريس المنخرطين في التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

8.2.1.4

تحقيق كفاية وجودة خدمات التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة.

8.2.2.1

تأمين األجهزة والبرمجيات لدعم التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة.

8.2.2.2

تحسين مستوى كفاية وجودة األجهزة والبرمجيات والمواقع اإللكترونية والوصول إليها
والتعليم والتقويم والخدمة المقدمة.

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

ً
مؤشرا)
مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم لمتابعة مبادرات الهدف االستراتيجي الثامن10( :
مؤشرات األداء

أسلو ب

وكالة الجامعة المسؤولة

( 10مؤشر)

القياس

عن تنفيذ المبادرة

8.1.1.1

حجم المعامالت التي تم تحويلها إلى معامالت إلكترونية من إجمالي
المعامالت التي تحدث في الجامعة.

نسبة مئوية

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

8.1.1.2

تقييم المعنيين لمستوى خدمات المعامالت اإللكترونية بالجامعة.

مقياس خماسي

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

8.1.2.1

معدل المنصرف في تأمين األجهزة والبرمجيات لدعم التحول إلى التعامالت
اإللكترونية بالجامعة لكل طالب.

معدل قياسي

8.1.2.3

تقييم المعنيين لجودة خدمات الدعم الفني لنظم التعامالت اإللكترونية
بالجامعة.

مقياس خماسي

8.2.1.1

نسبة المقررات التي تعتمد أساليب التعلم اإللكتروني من إجمالي
المقررات الدراسية بكل خطة دراسية.

نسبة مئوية

8.2.1.2

عدد المؤلفات المرجعية أو الدراسية المنشورة رقميا بالجامعة خالل عام.

عدد

8.2.1.3

نسبة أعضاء هيئة التدريس المنخرطين في التعلم اإللكتروني والتعليم عن
بعد من إجمالي الهيئة التدريسية.

نسبة مئوية

8.2.1.4

تقييم المعنيين لمستوى خدمات التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
بالجامعة.

مقياس خماسي

8.2.2.1

معدل المنصرف في تأمين األجهزة والبرمجيات لدعم التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد بالجامعة لكل طالب.

معدل قياسي

8.2.2.2

تقييم المعنيين لمدى كفاية وجودة األجهزة والبرمجيات والمواقع
اإللكترونية والوصول إليها والتعليم والتقويم والخدمة المقدمة.

مقياس خماسي

وكالة الجامعة
وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
وكالة الشؤون األكاديمية
وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي
وكالة الشؤون األكاديمية
وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
وكالة الجامعة
وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
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الفصل الخامس
الخاتمة

89

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

90

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

هــذه الوثيقــة هــي الجــزء األول من وثائق الخطة االســتراتيجية
المحدثــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ،هــذه الخطــة
التــي تأتــي لمجابهــة التغيــرات الديموغرافيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة الكبيــرة التــي مــرت علــى المملكــة ،ولتلبيــة
المتطلبــات والطموحــات المتزايــدة واآلمــال العريضــة
المنعقــدة علــى قطــاع التعليــم العالــي والتــي تعتبــر
جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل فــي القلــب والمركــز
منــه ،حاولــت الوثيقــة تلخيــص أبعــاد التحليــل االســتراتيجي
وبنيــة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ،والتأكــد مــن المواءمــة
الكاملــة لخطــة الجامعــة مــع منطلقــات رؤيــة المملكــة 2030
وأهدافهــا ،كمــا ســعت لوضــع صياغــة مجملــة لألهــداف
االســتراتيجية والبرامــج التنفيذيــة والمشــاريع التطويريــة
والمبــادرات ومؤشــرات األداء الرئيســة فــي القطاعــات
المختلفــة للجامعــة.
وقد أمكن في هذه الوثيقة تحقيق اآلتي:
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1

االتفاق على أساس فلسفي منطقي لإلطار الفكري والبنيوي للخطة
االستراتيجية ،تضمن:

ً
تصنيفا لمكونات الجامعة إلى ثالث مكونات أساسية (مادية وبشرية واعتبارية)؛
•
•انبثق من تلك المكونات الثالثة تصنيف لوظائف الجامعة إلى ثمانية وظائف:
◊ثالث وظائف أساسية :خدمات تعليمية ،وخدمات بحثية ،وخدمات مجتمعية.
◊وخمس وظائف تكميلية :تنمية بشرية ،وتنمية بيئية ،وتطوير مؤسسي ،وتعزيز
مالي ،وتطوير تقني.
•وانطالقــا مــن تلــك الوظائــف ،وبعــد إجــراء مســح بيئــي لعناصــر القــوة والضعــف والفــرص
والمخاطــر ،ومــن ثــم تحديــد أهــم القضايــا الحرجــة والتوجهــات االســتراتيجية للجامعــة،
واضعيــن رؤيــة ورســالة وقيــم الجامعــة فــي الحســبان ،تــم اســتخالص ثمانيــة أهــداف
اســتراتيجية تغطــي وظائــف الجامعــة الثمانيــة المختلفــة ،وهــي:

تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة

استدامة البيئة العمرانية الجامعية

تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار

بناء نظام إداري مؤسسي عصري

تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

استدامة موارد الجامعة المالية

ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها

تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات

ً
تنفيذيا موزعــة على األهداف
•ولتحقيــق األهــداف االســتراتيجية تــم صياغــة عشــرين برنامجـ ًـا
االستراتيجية الثمانية.
•وانبثــق مــن كل برنامــج تنفيــذي عــدد مــن المشــاريع التطويريــة بلغــت  67مشـ ً
ـروعا تطويريـ ًـا
موزعــة علــى البرامــج التنفيذيــة المختلفــة.
•وانبثق من كل مشروع تطويري عدد من المبادرات التي بلغت  179مبادرة.
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2

التوصل لنتائج محددة لبرنامج متكامل تبنته
الجامعة واستغرق أكثر من أربعة أشهر
لمواءمة الخطة االستراتيجية للجامعة مع
رؤية المملكة  ،2030نوجز تلك النتائج فيما
يلي:

•تــم بنــاء قاعــدة معلومــات وملخــص شــامل ألهــم
مكونــات رؤيــة المملكــة  2030التــي تصــب فــي
عمليــة بنــاء المجتمــع الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر
والوطــن الطمــوح ،مــن حيــث مجاالتهــا األساســية
( 3مجــاالت) ،ومحاورهــا الرئيســة ( 9محــاور) ،ومحاورهــا
ً
محــورا) ،وأهدافهــا االســتراتيجية العامــة
الفرعيــة (32
ً
هدفــا) ،والتفصيليــة
( 6أهــداف) ،والفرعيــة (27
ً
ً
برنامجــا)،
هدفــا) ،وبرامجهــا التنفيذيــة (12
(96
ً
مؤشرا).
والمؤشرات الرئيسة المستهدف تحقيقها (24
•تــم التوصــل إلــى تحديــد واضــح لمســتوى التوافــق
بيــن أهــداف الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ( 8أهــداف)
وكل هــدف مــن األهــداف التفصيليــة لرؤيــة المملكــة
ً
هدفــا) وكان ذلــك علــى مقيــاس سداســي:
96( 2030
ً
جــدا ،ارتبــاط قــوي ،ارتبــاط متوســط،
(ارتبــاط قــوي
ارتبــاط محــدود ،ارتبــاط محــدود جـ ً
ـدا ،غيــر مرتبــط) ،حيــث
تــزداد درجــة االرتبــاط بزيــادة عــدد األهــداف االســتراتيجية
للجامعــة التــي ترتبــط مــع الهــدف التفصيلــي للرؤيــة.
وكانــت نتيجــة المواءمــة كاآلتــي:
ً
ً
قويــا
ارتباطــا
◊أن عــدد  4أهــداف لرؤيــة  2030لديهــم
ً
جــدا مــع  8-7مــن أهــداف الجامعــة.
◊أن عــدد  9أهــداف لرؤيــة  2030لديهــم ارتبــاط قــوي مــع
 6-5مــن أهــداف الجامعة
ارتباطا متوسـ ً
ً
ـطا
◊أن عــدد  14هدفـ ًـا لرؤيــة  2030لديهــم
مــع  4مــن أهــداف الجامعة.
ً
ـدودا
◊أن عــدد  19هدفـ ًـا لرؤيــة  2030لديهــم ارتباطـ ًـا محـ
مــع  3-2مــن أهــداف الجامعــة.
ً
ـدودا
◊أن عــدد  48هدفـ ًـا لرؤيــة  2030لديهــم ارتباطـ ًـا محـ
جـ ً
ـدا مــع هــدف واحــد مــن أهــداف الجامعــة.
◊أن هدفيــن فقــط لرؤيــة  2030غيــر مرتبطيــن مع أي من
أهــداف الجامعة االســتراتيجية (وذلك لعــدم االنطباق).
•وقــد تــم صياغــة عــدد ( 235مبــادرة) لزيــادة توافــق خطــة
الجامعــة مــع رؤيــة المملكــة فــي قطاعــات الجامعــة
المختلفــة ،بعــض هــذه المبــادرات موجــود بالفعــل
وبعضهــا مقتــرح تنفيــذه (ملحــق .)1-6
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وأمكــن فــي هــذه الوثيقــة وضــع اإلطــار
العــام المجمــل للخطــة االســتراتيجية للجامعــة،
والــذي تــم عرضــه بشــكل مبســط يســهل
فهمــه ومتابعــة تطبيقــه مــن القائميــن
علــى تنفيــذ البرامــج والمشــاريع التطويريــة
والمبــادرات المختلفــة مــع تحديــد عــدد مــن
مؤشــرات األداء لمتابعــة تحقيــق أهــداف كل
مبــادرة مــن المبــادرات ،ويمهــد هــذا اإلطــار
لوضــع الخطــة التشــغيلية التفصيليــة للخطــة
االســتراتيجية والتــي ســيرد ذكرهــا فــي وثيقــة
تاليــة.

•وقــد تضمــن اإلطــار العــام المجمــل للخطــة االســتراتيجية
للجامعــة عــرض كل هــدف مــن األهــداف االســتراتيجية
مــن حيــث:
◊منطوق الهدف االستراتيجي.
◊الصياغة التفصيلية للهدف ومرماه.
◊البرامج التنفيذية المنبثقة عن كل هدف من األهداف
االستراتيجية.
◊المشروعات التطويرية المنبثقة عن كل برنامج من
البرامج التنفيذية.
◊المبادرات المنبثقة عن كل مشروع من المشاريع
التطويرية.
◊مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم لمتابعة
تحقيق أهداف كل مشروع تطويري.
◊الجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ األعمال
التطويرية.
•تستهدف الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن
بن فيصل تحقيق الكفاءة الوظيفية والتشغيلية على
ثمانية محاور وهي كما يلي:
◊تقديــم خدمــات معرفيــة وتعليميــة عاليــة الجــودة
مــن خــال ( )1توســيع فــرص تعلــم ومشــاركة الطلبــة
بمســاعدتهم علــى تحقيــق تطلعاتهــم األكاديميــة
والمهنيــة ومــن ثــم دعــم التنميــة )2( ،اســتمرار
تطويــر البرامــج والمناهــج وأســالب التعليــم والتعلــم
وتقييمهــا المســتمر ألجــل تعليــم ناجــح )3( ،تأميــن
مصــادر تعليميــة متطــورة ونظــام مكتبــات حديــث يدفــع
التعلــم والتعليــم والتدريــس ،و( )4اســتكمال متطلبات
االعتمــاد األكاديمــي المؤسســي والبرامجــي
والمهنــي واعتمــاد المعامــل وذلــك مــن خــال نظــام
متكامــل لمراقبــة وتوكيــد الجــودة الشــاملة.
◊تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار
مــن خــال ( )1ترســيخ وتعزيــز منظومــة بحــث علمــي
رائــدة تنشــر ثقافــة الفضــول الفكــري ،و( )2تعزيــز
برامــج الدراســات العليــا كمــا وكيفـ ًـا وربطهــا بتطلعــات
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واحتياجــات المجتمــع والبيئــة ،و( )3ترســيخ ثقافــة
االبتــكار ورعايــة المبتكريــن.
◊تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية
مــن خــال )1( :تعزيــز الهويــة والتواصــل اإلعالمــي مــع
المســتفيدين والمعنييــن مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا،
وبنــاء وتعزيــز الصــورة الذهنيــة للجامعــة فــي جميــع
األوســاط وباســتخدام الوســائط كافــة )2( ،تطويــر
عالقــة الجامعــة بالمجتمــع وعقــد شــراكات العمــل
لتوســيع االســتثمارات المشــتركة مــع القطــاع الخــاص،
و( )3تطويــر منظومــة األعمــال القائمــة علــى المعرفــة
مــن خــال الســعي وراء مبــادرات تنظيــم المشــاريع
والشــراكات.
◊ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها
من خالل )1( :ترســيخ القيم اإلســامية والوطنية في
تعامــات الجامعــة كافــة بين منســوبيها والمســتفيدين
مــن خدماتهــا والتوعيــة المســتمرة بتلــك القيــم ،و ()2
تنميــة قــدرات المــوارد البشــرية بالجامعــة (الطلبــة
وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن) لتتمكــن مــن
إنجــاز مهامهــا التعليميــة والبحثيــة وخدمــة المجتمــع
بفاعليــة أكبــر.
◊استدامة البيئة العمرانية الجامعية
مــن خــال :تطويــر واســتدامة المواقــع والتســهيالت
والبنيــة التحتيــة والتجهيــزات والمعــدات واألجهــزة
الحديثــة المالئمــة لخدمــة عمليــة التعليــم والتعلــم،
والبحــث العلمــي ،وبرامــج خدمــة المجتمــع بالجــودة
العاليــة المنشــودة.
◊بناء نظام إداري مؤسسي عصري
مــن خــال )1( :تطويــر منظومــة إداريــة جديــدة وكفاءات
تواكــب التوقعــات االســتراتيجية )2( ،تفعيــل منظومــة
التخطيــط االســتراتيجي وإدارة المشــاريع وإدارة
المخاطــر واســتكمال الجهــود التــي قطعتهــا الجامعــة
فــي تطويــر وتوثيــق وأتمتــة العمليــات واإلجــراءات؛
و( )3ترســيخ مفهــوم وثقافــة الجــودة واالعتمــاد فــي
كل األنشــطة المهنيــة لضمــان الوفــاء بالمســؤوليات
وتحقيــق األهــداف المقــررة علــى كل المســتويات
ومــن خــال كل وحــدات الجامعــة وأقســامها.
◊استدامة موارد الجامعة المالية
مــن خــال )1( :تنويــع مــوارد ومصــادر دخــل الجامعــة
وإيراداتهــا الذاتيــة ،و( )2ترشــيد اإلنفــاق فــي المجاالت
كافــة.
◊تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات
مــن خــال )1( :التطويــر والتطبيــق الشــامل للتعامــات
اإللكترونيــة فــي مجــاالت وأنشــطة الجامعــة كافــة،
و( )2تطويــر التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد
بالجامعــة ،وذلــك بوضــع وتطبيــق اســتراتيجية لتأميــن
البرمجيــات واألجهــزة والدعــم الفنــي الالزميــن وتقديــم
التدريــب المســتمر لمنســوبي الجامعــة.
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وأخيـ ً
ـرا ،وممــا ســبق يتضــح أن الخطــة االســتراتيجية للجامعــة
قــد بنيــت علــى أســاس فكــري واضــح نبــع مــن حتميــة قيامهــا
بتنمية وتعزيز مكوناتها الثالثة األساسية (المادية والبشـــرية
واالعتباريــة) ،وبتعزيــز قدراتهــا علــى أداء وظائفهــا األساســية
التــي توجــه للمســتفيدين الخارجيــن (األكاديميــة والبحثيــة
والمجتمعيــة) مــع عــدم إغفــال وظائفهــا التكميليــة التــي
تهتــم بتطويــر الــذات (التنميــة البشـــرية ،والبيئيــة ،واإلداريــة،
والماليــة والتقنيــة) ،ومــن تلــك الوظائــف الثمانيــة انبثقــت
األهــداف االســتراتيجية الثمانيــة للجامعــة ،ومــن ثــم تــم
وضــع عشــرين برنامجـ ًـا تنفيذيـ ًـا ،وتبــع ذلــك وضــع  67مشـ ً
ـروعا
تطويريـ ًـا و  179مبــادرة لتحقيــق تلــك األهــداف االســتراتيجية،
وبتحليــل ومراجعــة العديــد مــن الدراســات واالســتراتيجيات
المشــابهة وبالرجــوع لبنــك المؤشــرات الخــاص بجامعــة
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل أمكــن صياغــة  179مؤشــر
أداء رئيســـي لمتابعــة تحقيــق أهــداف المشــروعات التطويريــة
للخطــة.
وبمشــيئة اللــه ،ســيتم فــي الجــزء الثانــي مــن وثائــق الخطــة
االســتراتيجية للجامعــة التركيــز علــى صياغــة الخطــة التشــغيلية
التفصيليــة والتــي ســتبرز األســاليب واآلليــات اإلبداعيــة
المقترحــة إلدارة مــوارد الجامعــة الذاتيــة لرفــع كفاءتهــا فــي
تقديــم خدماتهــا األكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة للمجتمــع
المحيــط ،ولتعزيــز قدراتهــا البشــرية والبيئيــة ولتحســين
مســتوى نظمهــا اإلداريــة والماليــة والتقنيــة المختلفــة.
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1-7

|

استطالع آراء المستفيدين في التحديث المبدئي للخطة االستراتيجية

فــي مــارس عــام  ،2017بعــد االنتهــاء مــن العمــل فــي التحديــث المبدئــي للخطــة االســتراتيجية،
وللتحقــق مــن صحــة العمــل ،قــام فريق التخطيط االســتراتيجي بتصميم اســتبيان علــى اإلنترنت
وتــم وضعــه علــى موقــع [ ،Question Pro ]2وكان الغــرض مــن الدراســة االســتقصائية شــقان
هما :
•اإلعــان عــن وثيقــة الخطــة االســتراتيجية ألصحــاب المصلحــة والمســتفيدين مــن خدمــات
الجامعــة.
•وفي الوقت نفسه الحصول على آرائهم واقتراحاتهم حول تحديث الخطة ومحتوياتها.
أعلــن فريــق التخطيــط عــن الدراســة مــن خــال رســائل البريــد اإللكترونــي الرســمية الموقعــة مــن
وكيــل جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع ،وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،وضــع رابــط للدخــول علــى االســتبيان علــى الصفحــة الرئيســة لموقــع الجامعــة ،أعــد
ً
اســتهدافا للمتحدثيــن باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة .االســتبيان الــذي
االســتبيان مــن نســختين
يتكــون مــن ثالثــة أجــزاء:
1.1البيانات الشخصية للمشاركين في الدراسة.
2.2تقييم الخطة االستراتيجية ككل وفي أجزائها.
3.3تسجيل أهم مالحظات ومقترحات المشاركين لتحسين الخطة االستراتيجية.
 1-1-7خلفيات المشاركين في الدراسة:
تقدم النقاط التالية موجز ألهم النتائج الرئيسة لخلفيات المشاركين في الدراسة االستقصائية
[:]2
ً
ـخصا منهــم بــدأوا
أظهــرت النتائــج أن إجمالــي مــن شــاهد االســتبيان بلــغ  346شــخص؛  266شـ
ً
ً
ـخصا
ـخصا انتهــاء مــن اإلجابــة علــى جميــع األســئلة ،وأكمــل  92شـ
كتابــة اإلجابــات ،تمكــن  67شـ
ً
ـخصا ( )65.41%ولــم يكملــوا الجــزء
( )34.58%الجــزء األساســي فقــط ،بينمــا تســـرب  174شـ
األساســي (كمــا هــو موضــح فــي الشــكل .)1-7

النسبة المئوية

المشاركين

عدد

.1

العدد اإلجمالي لألشخاص الذين زاروا الموقع وتصفحوا الدراسة االستقصائية

346

.2

المشاركين الذين أجابوا على جميع أجزاء من الدراسة االستقصائية بالكامل

67

25.19%

.3

المشاركين الذين أتموا “الجزء األساسي” فقط

92

34.58%

.4

المشاركين الذين تسربوا بدون إتمام الجزء األساسي

174

65.41%

.5

العدد اإلجمالي للمشاركين الذين بدأوا كتابة اإلجابات

266

100%

متوسط الوقت “مسح كامل” دقيقتين

1 See the questionnaire: http://www.questionpro.com/t/PCLiSZYtKr
2 IAU Vice President for Studies, Development and Community Services. 2017. Stakeholders’ Review of The Updated IAU’s
Strategic Plan 20172030-: an online survey conducted during the period March-April 2017.Dammam.
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34.58%
Respondents who completed the basic
part only.

65.41%
Respondents who dropped out after
completing the basic part.

شكل  1-7عدد المشاركين في االستطالع ومعدل اإلنجاز في استكمال الدراسة
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جهة انتماء المشاركين

|

شارك في الدراسة االستقصائية مشاركين من داخل الجامعة وخارجها ،وكان الجزء األكبر من العينة أعضاء هيئة التدريس
ً
وأخيرا
بالجامعة ( ،)43.48%تليها طلبة الجامعة ( ،)19.57%ثم قيادة الجامعة ( ،)7.61%وموظفي الجامعة (،)4.35%
المشاركين من خارج الجامعة ( ،)4.35%حوالي خمس مجموع المشاركين ( )20.65%لم تحدد انتماءاتهم (انظر الشكل .)2-7

شكل  2-7انتماءات المشاركين في الدراسة االستقصائية
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|

جنس المشاركين

حوالي ( )36.96%من المشاركين من الذكور بينما
( )23.87%من اإلناث و ( )27.17%لم تحدد نفسها (كما
هو موضح في الشكل .)3-7

27.17

36.96

فئة لم تحدد نفسها

الذكور

23.87
إناث

شكل  3-7جنس المشاركين

مستويات التعليم

|

كان الجــزء األكبــر مــن المشــاركين حاصليــن علــى الدكتــوراه ( ،)35.87%يليــه الحاصلــون علــى
ً
وأخيــرا
الماجســتير ( ،)11.96%والبكالوريــوس ( ،)11.96%ثــم شــهادة الثانويــة (،)8.70%
حاملــو شــهادة الدبلــوم ( .3.26%حوالــي ( )28.26%مــن المشــاركين لــم يحــددوا مســتوى
تعليمهــم (الشــكل .)4-7

0%

0%

0%

Reads and Writes

Elementary

Preparatory

8.70%

3.26%

11.96%

1.96%

35.87%

Secondary

Master

Diploma

PhD

Bachelor

28.26%

Unidentified Respondents

شكل  4-7مستويات التعليم للمشاركين
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مجال العمل أو الدراسة

|

مجــال العمــل أو الدراســة للجــزء األكبــر مــن المشــاركين كان التعليــم ( ،)30.43%يليــه ( )14.13%فــي مجــال العلــوم واألعمــال،
ثــم ( )7.61%فــي مجــال الصحــة ،ثــم ( )6.52%فــي الهندســة والبنــاء ،و( )% 2.17فــي التجــارة ،و( )% 2.17فــي القضــاء
والقانــون ،و( )% 2.17فــي اإلعــام والصحافــة .ولــم يحــدد مجــال العمــل أو الدراســة حوالي  29.35في المائة من المشــاركين
(كمــا فــي الشــكل .)5-7
Education

Health

30.43%

7.61%

Engineering and Construction

Science and Business

6.52%

14.13%

Trade

Judiciary and Legal

2.17%

2.17%

Military

Information Technology

0.00%

0.00%

Industry

Media and Press

0.00%

2.17%

Other

Unidentified Respondents

5.43%

29.35%

شكل  5-7مجال العمل أو الدراسة للمشاركين
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جنسية المشاركين

|

حوالــي ( )36.96%مــن المشــاركين كانــوا مــن غيــر الســعوديين بينمــا ( )33.70%كانــوا ســعوديين و ( )٪ 29.35لــم يحــددوا
أنفســهم (كمــا هــو موضــح فــي الشــكل .)6-7

29.35%

33.70%

Unidentified Respondents

Saudi

36.96%
Non- Saudi

شكل  6-7جنسية المشاركين
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2-1-7

|

تقييم الخطة االستراتيجية من وجهة نظر أصحاب المصلحة

يهدف الجزء الرئيس من االستبيان تقييم «الخطة االستراتيجية الجامعة» ككل ،وفي أجزاء من وجهات نظر أصحاب المصلحة
ً
نهائيا إلجراء تقييم شامل للخطة
وسؤاال
الجامعة .وهو يتضمن ثمانية أسئلة تقييم مختلف أجزاء «الخطة االستراتيجية»،
ً
ككل .جاءت النتائج كما هو مبين في الشكل .7-7
5.00
4.00
3.00
4.16

4.4

4.14

4.16

3.96

4.1

3.98

3.98

2.00

3.98

1.00
0.00
استكشاف المجاالت االستراتيجية.

صياغة أهداف فرعية داخل كل هدف استراتيجي رئيسي.

تحليل البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالجامعة.

صياغة المشاريع التنفيذية داخل كل هدف من األهداف الفرعية.

الترويج لمفهوم المجموعات المهنية المتخصصة
(الصحة،الهندسة والعلوم العلمية واإلدارية والبشرية).

التواصل (اإلعالن والترويج) للخطة االستراتيجية.

اتجاهات صياغة الخطة االستراتيجية.

التقييم الشامل للوثيقة (بالمقارنة مع دراسات مماثلة).

صياغة األهداف االستراتيجية الرئيسة.

سؤال

العد

نقاط

.1

استكشاف المجاالت االستراتيجية

96

2.980

.2

تحليل البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالجامعة

96

2.980

.3

الترويج لمفهوم المجموعات المهنية المتخصصة (الصحة ،الهندسة والعلوم العلمية واإلدارية
والبشرية)

96

2.980

.4

اتجاهات صياغة الخطة االستراتيجية

96

4.104

.5

صياغة األهداف االستراتيجية الرئيسة.

96

2.958

.6

صياغة أهداف فرعية داخل كل هدف استراتيجي رئيسي

96

4.166

.7

صياغة المشاريع التنفيذية داخل كل هدف من األهداف الفرعية

96

4.146

.8

التواصل (اإلعالن والترويج) للخطة االستراتيجية

96

4.296

.9

التقييم الشامل للوثيقة (بالمقارنة مع دراسات مماثلة)

96

4.166
3.642

في المتوسط

شكل  7-7في رأيك ،ما هو تقييم «الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل»؟
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تقييم أجزاء الخطة االستراتيجية للجامعة:
 .2الجزء الثاني:

1.1الجزء األول:

30.21%

39.58%

50.00%

36.46%

12.50%

13.54%

5.21%

6.25%

2.08%

4.17%
شكل  9-7تحليل البيئة الخارجية والداخلية المحيطة بالجامعة

شكل  8-7استكشاف المجاالت االستراتيجية

 .4الجزء الرابع:

 .3الجزء الثالث:

40.62%

35.42%

36.46%

37.50%

10.42%

17.71%

8.33%

5.21%

4.17%

4.17%

شكل  10-7الترويج لمفهوم المجموعات المهنية المتخصصة
(الصحة ،الهندسة والعلوم العلمية واإلدارية والبشرية)

شكل  11-7صياغة توجهات الخطة االستراتيجية
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تقييم أجزاء الخطة االستراتيجية للجامعة:
 .6الجزء السادس:

 .5الجزء الخامس:

38.54%

33.33%

36.46%

36.46%

16.67%

21.88%

5.21%

5.21%

3.12%

3.12%

شكل  12-7صياغة األهداف االستراتيجية الرئيسة

 .7الجزء السابع:

االستراتيجية الرئيسة

 .8الجزء الثامن:

34.38%

31.25%

37.50%

36.46%

19.79%

17.71%

3.12%

10.42%

5.21%

4.17%

شكل  14-7صياغة البرنامج التنفيذي والمشاريع داخل كل هدف
من األهداف الفرعية
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شكل  13-7صياغة األهداف الفرعية داخل كل واحد من األهداف

شكل  15-7لتواصل (اإلعالن والترويج) الخطة االستراتيجية
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التقييم الشامل للوثيقة (بالمقارنة مع دراسات مماثلة):

33.33%

41.67%

13.54%

6.25%

5.21%

جواب

العد

في المائة

.1

ممتازة

32

33.33%

.2

جيد ً
جدا

40

41.67%

.3

جيدة

13

13.54%

.4

متعادل

6

6.25%

.5

فقيرة

5

5.21%

المجموع

96

٪ 100

جواب

جيدة إلى ممتازة

فقيرة إلى متعادلة

الخطأ القياسي0.111 :

االنحراف المعياري1.092 :

العد

85

11

96

فاصل الثقة ]2.302-1.865[ :95%

النسبة

88.54%

11.46%

100%

يعني2.083 :

شكل  16-7التقييم الشامل للوثيقة (بالمقارنة مع دراسات مماثلة)
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3-1-7

مقترحات أصحاب المصلحة

|

أهــم اقتراحــات ألصحــاب المصلحــة بشــأن «الخطــة االســتراتيجية الجامعــة» تتلخــص فــي النقــاط
التالية:
ً
عالميــا هــو نمــوذج التميــز األوروبــي والــذي يطبــق منهجيــة
•أن اإلطــار األكثــر اســتخداما
بطاقــات األداء المتــوازن.
•ضرورة مراعاة أن تكون الخطة أكثر منطقية وأسهل في الحفظ والمتابعة.
•ضــرورة أن تحقــق األهــداف االســتراتيجية القاعــدة العالميــة المعروفــة «أهــداف ذكيــة»
( SMART Goalsمحــددة ،وقابلــة للقيــاس ،وقابلــة للتحقيــق ،وواقعيــة ،ومســايرة
لمتطلبــات للوقــت).
•يجــب أن يتبــع الخطــة االســتراتيجية خطــة تنفيذيــة ألنشــطة الجامعــة فــي المجــاالت
المختلفــة األكاديميــة والبحثيــة والمجتمعيــة وغيرهــا توضــح كيفيــة تحقيــق مؤشــرات األداء
الرئيســة فــي مشــاريع ومبــادرات الخطــة االســتراتيجية.
•يقتــرح تطويــر الكــوادر البــارزة اإلداريــة واألكاديميــة وتشــجيعهم وتوجيههــم لتحقيــق رؤيــة
المملكــة  2030ومواكبتهــا.
•يقترح تطوير آليات قياس معتمدة على التحقق الميداني.
•يقتــرح تطويــر آليــة إلدارة مشــاريع الخطــة االســتراتيجية علــى مســتوى الجامعــة لمتابعــة
تنفيــذ الخطــة.
•إنشاء مكتب لتطوير القدرات من أجل التنمية المستدامة في الجامعة.
•يلزم تصحيح بعض األخطاء المطبعية واألخطاء التقنية في النسخة العربية.
•عــادة مــا تكــون المســألة مــع أي خطــة اســتراتيجية ليــس الخطــة االســتراتيجية نفســها ولكــن
فــي تنفيــذ الخطــة وتحقيــق أهدافهــا ،ويتــم ذلــك بتخصيــص المــوارد للنقــل الفعلــي للمثــل
العليــا مــن الــورق إلــى قلــوب وعقــول أصحــاب المصلحــة وإشــراك األطــراف ذات العالقــة
ً
جميعا .
•ينبغــي أن تكــون الدراســة واضحــة ألعضــاء هيئــة التدريــس جميعـ ًـا وكذلــك الطــاب ،كمــا أن
دور موظفــي اإلدارة أمــر حاســم أيضــا وينبغــي التوضيــح بطريقــة المخطــط الزمنــي.
وباإلضافــة إلــى المالحظــات الســابقة ،وبالنظــر إلــى الحاجــة للمواءمــة مــع رؤيــة المملكــة
 ،2030فقــد وجــه معالــي مديــر الجامعــة فريــق العمــل لضـــرورة إجــراء برنامــج متكامــل للتأكــد مــن
أن الخطــة االســتراتيجية متوافقــة تمامــا مــع أهــداف رؤيــة المملكــة ،األمــر الــذي تولــد منــه هــذا
العمــل وانتهــى بكتابــة هــذه الوثيقــة.
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2-7

|

تفريغ كامل لنتائج المواءمة كما وردت من مجموعات العمل المتخصصة
جدول  1-7ملخص لنتائج ورشة عمل رقم ( )2لبرنامج مواءمة خطة الجامعة مع رؤية 2030

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

3

3

3

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

1.1.3

ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ

3

3

3

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

1.1.2

ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ
اﻹﺗﻘﺎن
واﻻﻧﻀﺒﺎط

2

3

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

1.1.1

ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ
اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

3

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

2

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

1.1

1

ﺗﻌﺰﯾﺰ
اﻟﻘﯿﻢ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
واﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ

1.2

ﺗﻌﺰﯾﺰ
اﻟﻘﯿﻢ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

2

2

1.1.4

ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ
اﻟﻌﺰﯾﻤﺔ
واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة

1.2.1

ﺗﯿﺴﯿﺮ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﯾﻦ
وﺗﺴﮭﯿﻞ
اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ
اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ
اﻟﺸﺮﯾﻔﯿﻦ

1

ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ
ﺿﯿﻮف
اﻟﺮﺣﻤﻦ 1.2.2
ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ
وﺟﮫ

ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺎت
ذات ﺟﻮدة
ﻋﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺤﺠﺎج
واﻟﻤﻌﺘﻤﺮ
ﯾﻦ

1

إﺛﺮاء
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
ﻟﻠﺤﺠﺎج
واﻟﻤﻌﺘﻤﺮ
ﯾﻦ

1

1.2.3

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

3

5

63%

8

100
%

7

1 88%

5

2

3

63%

-

إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘﺮر ﻗﯿﺎﺳﻲ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻜﻠﯿﺎت ،ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻﺣﺘﺮاف اﻟﻤﮭﻨﻲ ،واﻟﻮﻋﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻤﯿﺰ
واﻹﻧﺼﺎف واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ،واﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎة
ﻋﺎﻣﺔ )اﻷﻣﺜﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺒﻲ ﷺ(.
ﺗﻨﻈﯿﻢ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت،
وﻗﯿﺎس اﻷﺛﺮ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً.
اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ ﻗﯿﻢ ا اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
ﻣﺒﺎدرة اﻋﺘﺪال ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب.
ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﮫ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻋﺘﺪال.

-

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ ﯾﻢ اﻹﺗﻘﺎن واﻻﻧﻀﺒﺎط ،ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻄﻼﺑﻲ
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﺗﻘﺎن واﻻﻧﻀﺒﺎط
ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺜﺎق ﺷﺮف ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.
ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻹداري واﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ.
إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ودورات ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ اﻹﺗﻘﺎن واﻻﻧﻀﺒﺎط
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺿﺮ.
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﺒﺮاﻣﺠﻲ.
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹﺗﻘﺎن واﻻﻧﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.

-

اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ
إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ودورات ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ ﻗﯿﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ )اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأھﻤﮭﺎ :دﻟﯿﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﻮاﺑﺔ وطﻨﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،ﻧﻈﺎم
اﻷﺗﻤﺘﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺿﺮ(.

-

اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺰﯾﻤﺔ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ.
إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ودورات ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ اﻟﻌﺰﯾﻤﺔ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة.
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ ﻗﯿﻢ اﻟﻌﺰﯾﻤﺔ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة.
ﻣﺒﺎدرات ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﺰﯾﻤﺔ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة ﻟﺪى ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﮭﺎ :ﺣﻔﻼت اﻟﺘﻔﻮق
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻹداري واﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ،ﺣﺼﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ.

-

طﺮح ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺑﺤﺜﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر طﺮق ﺗﯿﺴﺮ ﺗﻔﻮﯾﺞ اﻟﺤﺠﺎج أﺛﻨﺎء أداء ﺷﻌﯿﺮة اﻟﺤﺞ
أو اﻟﻌﻤﺮة.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ودراﺳﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ،وﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ
اﻟﻤﻄﺎف.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ )ﻧﺎدي اﻟﺠﻮاﻟﺔ ﺑﺪأ ﻣﻦ  6ﺳﻨﻮات(.
ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﺞ ﻟﻠﻄﻼب )ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ(.

-

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﺑﻲ ،ﻧﺎدي ﻋﺸﺎﺋﺮ اﻟﺠﻮاﻟﺔ ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ.
ﺗﻌﺰﯾﺰ وﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج
واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﯾﻦ.
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻠﯿﻮن ﻣﺘﻄﻮع ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ.
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ

-

ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺨﺮج اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ )اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﺘﺎرﯾﺦ  (...ﻹﺛﺮاء
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.
ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج.
ﺗﻌﺰﯾﺰ وﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج
واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﯾﻦ.
ﺗﻐﻄﯿﺎت ﻣﻮاﺳﻢ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻮﺣﺔ
إﻋﻼﻧﺎت ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻟﻸﺟﮭﺰة اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻟﻠﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .IAU App

-

1

-

1

1

1

25%

-

1

2

1

1

3

2

4

38%

50%

1

1

-

-
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اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

1.3

ﺗﻌﺰﯾﺰ
اﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ

2.1

اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﯿﺔ

1.3.1

ﻏﺮس
اﻟﻤﺒﺎدئ
واﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ
وﺗﻌﺰﯾﺰ
اﻻﻧﺘﻤﺎء
اﻟﻮطﻨﻲ

2

1.3.2

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻟﻮطﻨﻲ
واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ
ﺑﮫ

2

1.3.3

اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

2

2

3

4

1

50%

-

ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ واﻟﺴﻨﻮﯾﺔ.
ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﻊ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر ودارة اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻏﺮس
اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﺗﺨﺪم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ.
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﺘﺴﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ
ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ.

-

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺮان اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ
اﺗﺠﺎه دﻋﻢ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺤﻀﺮي.
ﻣﺸﺮوع وطﻨﻲ ﺑﯿﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺴﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺗﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻮﻻت ﻟﻠﻄﻼب وﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )ﻣﻊ اﻷﺳﺮة( ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻠﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻮطﻨﻲ.
ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺤﺮس اﻟﻮطﻨﻲ وھﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت
ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻹﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث.
اﺣﺘﻔﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻷﻋﯿﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺻﺪﯾﻘﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ -ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻜﻮد اﻷﺧﻀﺮ
ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .LEEDS
ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮض اﻟﺼﻮر ،وأن ﺗﻜﻮن
ﺻﻮر ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﺰي اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﻏﯿﺮھﺎ(.

-

اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ وﻟﻼﺻﻔﯿﮫ.
ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﻌﺮﯾﺐ اﻟﻌﻠﻮم(.
ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﮭﺮﺟﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮي )ﻣﮭﺮﺟﺎن ﻋﻜﺎظ(.
ﺗﻨﻈﯿﻢ دورة ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
اﻟﻤﺨﺎطﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
اﺷﺘﺮاط اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ وذﻟﻚ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﮭﺎ.

-

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ،
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ طﺐ اﻷﺳﻨﺎن ،وطﺐ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﯿﺎدات اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ )اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ( ﺑﺮﺳﻮم رﻣﺰﯾﺔ.
إﻋﺪاد دﻟﯿﻞ إرﺷﺎدي إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ " اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ
واﻟﻤﻜﻔﻮﻓﯿﻦ" ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻮوي.
رﺑﻂ ﺳﺠﻼت ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺒﻮاﺑﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.

-

دﻋﻢ دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﻋﻠﻰ ﺟﺪوى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ وطﺮق ﺗﺤﺴﯿﻨﮭﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ
أراء اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ.
ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
)اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻛﺠﮭﺔ ﺗﺪرﯾﺒﯿﮫ ﻻﺧﺘﺒﺎرات ھﯿﺌﺔ ﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ(.
ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدرة "اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى.
رﺑﻂ ﺳﺠﻼت ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺒﻮاﺑﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.

-

اﻟﻄﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻄﺐ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺪأ "أن
اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ أﻓﻀﻞ ﻋﻼج ﺛﻢ" ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﺤﺎدة واﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ.
ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ .ﺗﻌﺰﯾﺰ طﺐ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ
ﻛﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ.
إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ.
ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

-

-
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اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷزﻣﺎت
اﻟﺼﺤﯿﺔ(

-

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ودراﺳﺎت واﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮﻛﺰ طﺐ اﻷﺳﺮة
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻟﺼﺤﯿﺔ
رﺻﺪ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء واﻟﮭﻮاء واﻷﻏﺬﯾﺔ.
ﻋﻤﻞ دراﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
واﻟﺘﺴﺮﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ.
ﺗﻘﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﯿﮫ ﺻﺤﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي وﺳﺮطﺎن اﻟﺜﺪي
واﻟﺴﻤﻦ واﻟﺘﻮﺣﺪ
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻄﻌﯿﻢ اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا.

-

ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻼﺻﻔﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ.
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ.
إطﻼق ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻷﺟﮭﺰة اﻟﺠﻮال ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
ﺧﺎص ﺑﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

-

2.2.1

ﺗﻌﺰﯾﺰ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

2.2.2

ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ
ﻋﺪة
رﯾﺎﺿﺎت
إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ
وﻋﺎﻟﻤﯿﺎ

2

2.3.1

اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺠﻮدة
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪن
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

2

2.3.2

ﺗﺤﺴﯿﻦ
اﻟﻤﺸﮭﺪ
اﻟﺤﻀﺮي
ﻓﻲ اﻟﻤﺪن
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

3

2.3.3

2.3.4

2.2

ﺗﻌﺰﯾﺰ
ﻧﻤﻂ ﺣﯿﺎة
ﺻﺤﻲ

2.3

اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺠﻮدة
اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ
اﻟﻤﺪن
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

2.4

ﺿﻤﺎن
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ 2.4.1
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

2

1

2

2

2

2

5

2

63%

-

1

-

1

25%

 اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎﺿﺔواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺒﺔ )ﺗﺸﺎرك
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ وﺗﻔﻮز ﺑﻤﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ(.

-

ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ أﺛﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ
وﻣﺴﺢ ﻣﯿﺪاﻧﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺪن "اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ"
وﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎھﻢ ﻟﻨﻮﻋﯿﺘﮭﺎ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ودراﺳﺎت واﺳﺘﺸﺎرات ﺻﺤﯿﺔ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ،ﺑﻠﺪﯾﺔ،
ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ،ﻣﮭﻨﯿﺔ ،ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ )أﻣﺜﻠﺔ :ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ
اﻟﺤﺮم ،ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﮭﺎﻟﻜﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ،ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮى ،وﻏﯿﺮھﺎ(.
إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺪن ذﻛﯿﺔ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺸﺌﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ.

-

ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ
اﺗﺠﺎه دﻋﻢ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺤﻀﺮي.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت طﻼﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﺨﻄﯿﻂ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ.
ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل )ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻤﺎرة
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،وﻏﯿﺮھﺎ(.
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ وإدارات اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺑﻠﺪﯾﺎت
اﻟﻤﺪن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ.
إﻋﺪاد ﻧﻤﺎذج ﺗﺼﻤﯿﻤﯿﺔ وﺗﺨﻄﯿﻄﯿﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز
اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة.

-

3

2

1

3

1

6

1 75%
-

-

2

2

2

4

1

50%

-

ﺗﻌﺰﯾﺰ
ﺣﺼﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺠﺎه
اﻟﻤﺨﺪرات

2

1

2

2

4

50%

1

 ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺼﺤﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ھﯿﺌﺔﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات.

ﺗﻌﺰﯾﺰ
اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺮورﯾﺔ

3

3

3

2

4

50%

1

ﺑﺮاﻣﺞ ودﺑﻠﻮﻣﺎت أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺑﺤﻮث ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ،
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ )ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ.
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﺑﺘﻜﺎر طﺮق وأﺟﮭﺰة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع وﺑﺮاﻣﺞ ودﺑﻠﻮﻣﺎت أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻮﺟﮭﮫ
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ،اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﮭﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮورﯾﺔ وﻣﻨﻊ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ )أﺳﺒﻮع اﻟﻤﺮور(.
ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮأة اﻟﻘﯿﺎدة.

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻠﻮث
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
أﻧﻮاﻋﮫ
)ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻠﻮث

3

-

3

2

2

3

5

63%

1

 ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ )ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ،اﻟﻌﻠﻮم ،واﻟﺘﺼﺎﻣﯿﻢ( ،ﻣﺸﺎرﯾﻊاﻟﺘﺨﺮج ،اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ.
 دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﺤﻮث ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ. -ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت طﻼﺑﯿﺔ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.
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اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﮭﻮاﺋﻲ،
اﻟﺼﻮﺗﻲ،
واﻟﻤﺎﺋﻲ،
واﻟﺘﺮاﺑﻲ(

-

ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺒﺎدرات ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت
وھﯿﺌﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاﻋﮫ.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮫ.
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺨﯿﻦ وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ.
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ.
ﻣﺸﺮوع إدارة ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺟﻮدة اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

-

ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺨﺮج اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻷﻗﺴﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﺤﻞ
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت طﻼﺑﯿﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﻮث وإﻧﺸﺎء ﻛﺮاﺳﻲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
ﻣﻦ ﻣﮭﺎم وﺣﺪة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ
اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﺼﺤﺮ.

-

دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﺤﻮث ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﻮث وإﻧﺸﺎء ﻛﺮاﺳﻲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
ﻣﺸﺮوع ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﻮاطﺊ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﯿﺎه .اﻟﻌﺎدﻣﺔ.
ﺗﻤﻜﯿﻦ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻨﺎدي اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺸﻮاطﺊ واﻟﺸﻮارع.

-

ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺤﺼﺮ وﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮭﺮﺟﺎﻧﺎت ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﻐﯿﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻟﺘﺒﺎدل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﻢ.
ﻣﺒﺎدرة ﺗﺮﻓﯿﮫ آﻣﻦ.
ﻣﺒﺎدرة ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ.
ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺎرض إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

-

ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻓﻨﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﺎﻣﯿﻢ واﻵداب واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ.
دﻋﻢ أﻧﺪﯾﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.
اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.
إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺮض ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
ﺷﺮاﻛﺔ طﺎﻟﺒﺎت ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﺎﻣﯿﻢ ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺠﺪارﯾﺎت.

-

ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻘﺮر ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وھﻮ )ﻣﯿﺜﺎق اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم(.
ﻣﺤﺎﺿﺮات وﻧﺪوات ودورات ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﻋﻮة أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻣﺴﺢ آراء اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎھﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
واﻟﻤﮭﺎرى ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ.
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻟﻸﺳﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

-
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2.5

دﻋﻢ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ

2.6

ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ

2.4.2

ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ
اﻷﺧﻄﺎر
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
)ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﺼﺤﺮ(

3

2.4.3

ﺣﻤﺎﯾﺔ
وﺗﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻤﻨﺎطﻖ
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
)ﻣﺜﻞ
اﻟﺸﻮاطﺊ
واﻟﺠﺰر
واﻟﻤﺤﻤﯿﺎت
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ(

3

2.5.1

ﺗﻄﻮﯾﺮ
وﺗﻨﻮﯾﻊ
ﻓﺮص
اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ
ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﻟﺴﻜﺎن

2.5.2

ﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

2

2.6.1

ﺗﻌﺰﯾﺰ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻷﺳﺮة ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ

2

2.6.2

إﺗﺎﺣﺔ
ﻓﺮص
ﺗﻤﻠﻚ
اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻤﻼﺋﻢ
ﻟﻸﺳﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

2.6.3

ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ
اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
واﻟﻤﺮوﻧﺔ
وﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻤﻞ

2

2

2

5

2

63%

-

1

-

3

2

2

1

3

2

2

3

2

5

1

2

2

2

4

2

3

63%

-

1

-

25%

50%

50%

1

1

-

-

1

-

2

2

2

2

2

2

3

25%

38%

1

1

 ﺑﺤﻮث ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎن. ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻜﻦ. إﻧﺘﺎج ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ وﻣﺨﻄﻄﺎت ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ،اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲاﻟﺒﯿﻀﺎء ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،ﻛﻠﯿﺎت اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﺼﺎﻣﯿﻢ.

 ﻣﺤﺎﺿﺮات وﻧﺪوات ودورات ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺰز ﻗﯿﻢاﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﺑﯿﻦ أطﻔﺎﻟﻨﺎ.
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺴﻢ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ﻣﻊ روﺿﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﯿﻞ. إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺘﮭﺪاف اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﺰز ﻗﯿﻢاﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد.

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺗﻨﻤﯿﺔ
 3وﺗﻨﻮﯾﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻨﻤﯿﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ
اﻟﻘﻄﺎع
3.1
اﻟﺨﺎص
ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
 -إﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻟﯿﺔ.

اﻟﺠﺎد ﺑﯿﻦ
أطﻔﺎﻟﻨﺎ

2.6.4

ﺗﻤﻜﯿﻦ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

3

2.6.5

ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ
وﻛﻔﺎءة
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

3

ﺗﺴﮭﯿﻞ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻷﻋﻤﺎل
) 3.1.1اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﯿﺴﻲ(

2

1

1

25%

-

دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﺤﻮث ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ
أﺑﺤﺎث ودراﺳﺎت ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وطﺮق ﺗﺤﺴﯿﻨﮭﺎ ﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻌﺪل
ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ.
دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻤﺎدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﺻﺪﯾﻖ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﯾﺨﺼﺺ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ.

-

دﻣﺞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺨﺮج أو ﻛﻤﻘﺮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻄﻼب ﻛﻠﯿﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل.
وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ )ﺗﻤﻜﯿﻦ ،اﻟﺠﺒﯿﻞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ISO 9001 ،ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻓﯿﺼﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻷﻋﻤﺎل ،وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل(.
وﺟﻮد ﺧﻄﮫ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وأدﻟﮫ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وھﯿﺎﻛﻠﮭﺎ وأدﻟﮫ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ
اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ.
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻛﺎﻓﺔ.

-

ﻣﺒﺎدرة ﻗﺒﻮل طﻼب ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ.
دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻟﻤﺸﺮوع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﯿﺎدات اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،
وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت )اﻟﻤﺆھﻠﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻠﺔ( ﺑﺮﺳﻮم رﻣﺰﯾﺔ.
دراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو ﺑﻨﻈﺎم ) (B.O.Tأو )) (P.P.P.ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ(.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻤﺮاﻓﻖ وﺗﺠﮭﯿﺰات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
)ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ(.

-

2

2

2

4

50%

1

-

-

3

2

2

3

4

50%

1

-

ﺗﺤﺮﯾﺮ
اﻷﺻﻮل
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣﺎم
اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص

3

1

13%

1

3.1.3

ﺧﺼﺨﺼﺔ
ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻣﺤﺪدة

3

1

13%

1

3.1.4

ﺗﻄﻮﯾﺮ
ﺳﻮق ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
)اﻟﺴﻮق
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ(

1

3.1.5

3.1.2

-

ﺑﺮاﻣﺞ رﯾﺎدة وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
ﻣﺸﺮوع اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻓﺘﺎة اﻟﺨﻠﯿﺞ.
إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎرض اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ رﯾﺎدة وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.

-

1

1

3

38%

 دراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو ﺑﻨﻈﺎم ) (B.O.Tأو )) (P.P.P.ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ(.
 ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻤﺮاﻓﻖ وﺗﺠﮭﯿﺰات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ)ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ(.

 دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔإدارة اﻷﻋﻤﺎل.

1

ﺗﻤﻜﯿﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
دﻋﻢ ﻧﻤﻮ
اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص
)اﻟﺴﻮق
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ(

2

1

13%

1

 دﻋﻢ دراﺳﺎت ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﻤﻮاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص  PPPﺑﻜﻠﯿﺔ إدارة
اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

3.1.6

ﺟﺬب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

2

1

13%

1

 إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺘﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتاﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت أو اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.

3.1.7

إﻧﺸﺎء
ﻣﻨﺎطﻖ
ﺧﺎﺻﺔ
وإﻋﺎدة
ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺪن
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

2

1

2

25%

1

 دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎرةواﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﻘﺮوﯾﺔ )ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ(
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اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

3.2

ﺗﻌﻈﯿﻢ
اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ
ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ

3.3

إطﻼق
ﻗﺪرات
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻏﯿﺮ
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
اﻟﻮاﻋﺪة

3.2.1

رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز

1

13%

2

3.2.2

زﯾﺎدة
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
واﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ
ﻟﻠﻐﺎز

0

0%

3.2.3

ﺗﻄﻮﯾﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز

1

1

3.2.4

زﯾﺎدة
ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﺼﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻓﻲ ﻣﺰﯾﺞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ

2

3

3.2.5

رﻓﻊ
ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ

2

3

3.3.1

ﺗﻌﻈﯿﻢ
اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ
ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﮭﺎ

3

1

3.3.2

ﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺮﻗﻤﻲ

2

2

3.3.3

ﺗﻮطﯿﻦ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻮاﻋﺪة

2

3

3.3.4

ﺗﻮطﯿﻦ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ

1

3.3.5

ﺗﻄﻮﯾﺮ
ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

1

3.3.6

ﺗﻄﻮﯾﺮ
ﻗﻄﺎع
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ

3

1

1

1

13%

3

38%

2

25%

 ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن وأراﻣﻜﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎلاﻟﻄﺎﻗﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث

1

1

1

3

38%

1

3

38%

1

 أﺑﺤﺎث ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ذات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز )ﻓﻲﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم(

 ﺗﻌﺰﯾﺰ دﻋﻢ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة)ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﯿﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺼﺎﻣﯿﻢ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم(
 ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻧﻈﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة )اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ،وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت إﻟﻰ طﺎﻗﺔ ،اﻟﺦ( ورﻓﻊﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

1

13%

-

1

 ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﺑﺤﺜﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت إﻧﺘﺎجاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﯿﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم(

 -إﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﻋﻠﻤﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ.

-

ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﺨﺮج ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﺎﺳﺐ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺑﺤﺜﯿﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺨﺮج ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ.
إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وطﻨﻲ.
دﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﺤﺜﯿﺔ اﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.

-

ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
ﻣﺒﺎدرات ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻟﺮﯾﺎدة أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة ﺑﻜﻠﯿﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل .اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺮﺗﯿﺐ أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﺠﺎﻻت/اﻟﻤﮭﻦ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
ﺣﺎﺿﻨﺔ ورﯾﺎدة أﻋﻤﺎل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة.
ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

-

2

2

25%

1

 إﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﻋﻠﻤﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ. -إﻧﺸﺎء أﻗﺴﺎم ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ.

1

13%

1

 دﻋﻢ أﺑﺤﺎث ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﻜﻠﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊوإدارة اﻷﻋﻤﺎل.

3

38%

-
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2

2

2

1

-

ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺮرات ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ،ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻛﻠﯿﺔ
إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻣﺸﺎرﯾﻊ طﻼﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ.
دﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻣﺒﺎدرات ﺟﻮاﺋﺰ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر وﻋﻤﺎرة
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻓﻲ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ وإدارة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،وزﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ.
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اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻄﻼب ﻟﻠﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺎطﺊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ.
 -ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻔﮭﻮم "اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ" ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.

3.4

3.3.7

رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻏﯿﺮ
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ

3.4.1

ﺗﻌﻈﯿﻢ
أﺻﻮل
ﺻﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا
ت اﻟﻌﺎﻣﺔ

2

3.4.2

إطﻼق
ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ
ﺧﻼل
ﺻﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا
ت اﻟﻌﺎﻣﺔ

1

ﺗﻌﻈﯿﻢ
أﺻﻮل
ودور
ﺻﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ
ﻛﻤﺤﺮّك 3.4.3
ﻟﻠﻨﻤﻮ

2

2

ﺗﻮطﯿﻦ
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺻﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا
ت اﻟﻌﺎﻣﺔ

1

3.4.4

ﺑﻨﺎء
ﺷﺮاﻛﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺻﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﺎﻣﺔ

1

3.5.1

إﻧﺸﺎء
وﺗﺤﺴﯿﻦ
أداء
اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ

3.5

ﺗﺮﺳﯿﺦ
ﻣﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻛﻤﺮﻛﺰ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻲ
ﻋﺎﻟﻤﻲ

3.6

ﺗﻌﻤﯿﻖ
اﻧﺪﻣﺎج
اﻻﻗﺘﺼﺎد
3.6.1
اﻟﺴﻌﻮدي
ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ

3.5.2

2

1

2

1

اﻟﺪﻓﻊ
ﺑﻤﺴﯿﺮة
اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﯿﻦ دول
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ

1

2

1

2

1

2

ﺗﺤﺴﯿﻦ
اﻟﺮﺑﻂ
اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﻨﻘﻞ

2

2

2

2

1

1

2

1

3

1

25%

1

25%

1

25%

1

25%

1

25%

1

25%

25%

38%

1

1

 اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺧﺎرجﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
 دﻋﻢ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﺎتاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ(.
 دﻋﻢ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻈﯿﻢ أﺻﻮل ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺒﺎدرات زﯾﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
 زﯾﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﯿﺔ وﺗﺮﺷﯿﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺪﺧﻮﻻتﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 طﺮح ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔذات ﻣﺮدود اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﺴﻮﯾﻖ وﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ،وﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

 إﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺑﺤﺜﯿﮫ وﻛﻠﯿﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎتﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻮطﯿﻦ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت.
 ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺒﺤﻮث ﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﺗﻮطﯿﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ﺗﺴﻮﯾﻖ وﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ذات اﻟﻤﺮدود اﻻﺳﺘﺜﻤﺎريإﻟﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.

 دﻋﻢ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻮﺟﺴﺘﻲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﮭﺎرﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )ﻣﺜﻞﻛﻔﺎﯾﺎت ،ﻗﯿﺎس ،اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ،
وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )ﻣﺜﻞ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻨﻘﻞواﻟﻤﺮور ،ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ(.
 ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺨﺮج ورﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ودﻛﺘﻮراه ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺮق ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎرةواﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻛﻠﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ.
 -ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺑﺤﻮث ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ.

-

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل طﻼب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺳﻮاء اﻧﺘﻈﺎم أو ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻄﻼب دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
إﻧﺸﺎء ﺷﺮاﻛﺎت وﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات ﺗﺒﺎدل ﺑﺤﺜﯿﮫ ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻋﻤﻞ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺳﻨﻮي ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪي وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻮاﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول اﻟﺨﻠﯿﺞ.
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اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

3.7

3.6.2

ﺗﻄﻮﯾﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ

1

3.6.3

ﺗﻄﻮﯾﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ

1

3.7.1

دﻋﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﻜﺒﺮى
ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ
رﯾﺎدﺗﮭﺎ
ﻋﺎﻟﻤﯿًﺎ

2

ﺗﻄﻮﯾﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻮاﻋﺪة
إﻟﻰ
ﺷﺮﻛﺎت
راﺋﺪة
إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ
وﻋﺎﻟﻤﯿﺎ

2

ﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺼﺎدرا
ت ﻏﯿﺮ
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
3.7.2

ﺑﻨﺎء رﺣﻠﺔ
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
)ﻣﺜﻞ:
 4.1.1ﻣﺴﺎرات
واﺿﺤﺔ
وﺷﺎﻣﻠﺔ،
واﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت

زﯾﺎدة
 4ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﻮظﯿﻒ

ﺗﻄﻮﯾﺮ
رأس
اﻟﻤﺎل
اﻟﺒﺸﺮي
 4.1ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاءم
ﻣﻊ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

4.1.2

ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺗﻜﺎﻓﺆ
ﻓﺮص
اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
)ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎطﻖ
اﻟﻘﺮوﯾﺔ(

1

1

1

1

3

3

1

2

4.1.3

ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

3

3

4.1.4

ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

3

3

3

2

4

1

13%

1

13%

1

13%

1

13%

13%

50%

3

3

38%

3

1

13%

1

 -ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺑﺤﻮث ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ

 -ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺑﺤﻮث ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.

 -دﻋﻢ إﻧﺸﺎء ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﺑﺤﺜﯿﮫ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى.

 -دﻋﻢ إﻧﺸﺎء ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﺑﺤﺜﯿﮫ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻮاﻋﺪة

 ﺑﻨﺎء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺰ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺪىاﻟﻄﺎﻟﺐ ودﻋﻤﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ،وﻏﯿﺮھﺎ.

-

ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺮرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ
واﻟﻨﺎﺋﯿﺔ.
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ذات اﻟﻘﺪرات
اﻟﻤﺤﺪودة.
ﺑﻨﺎء ودﻋﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻛﻠﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ.
ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة واﺻﻞ ﻟﻌﻤﺎدة ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ(.

-

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
وﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس وﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ(
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت واﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻤﺪارس.
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج ﻗﯿﺎﺳﻲ وطﻨﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺠﻤﯿﻊ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
دﻋﻢ أﺑﺤﺎث ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ورﺑﻄﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻤﻜﯿﻦ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻵﻟﻲ ﻟﮭﻢ.
اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﺸﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

-

1

-

-

1

-

120

3

1

 ﺣﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻨﺸﺮ ﻛﻤﺎ وﻛﯿﻔﺎ -ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
)ﻣﺜﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت(

4.1.5

3

4.1.6

ﺿﻤﺎن
اﻟﻤﻮاءﻣﺔ
ﺑﯿﻦ
ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

3

4.1.7

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
اﻟﺘﺪرﯾﺐ
اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

3

4.2.1

ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺟﺎھﺰﯾﺔ
اﻟﺸﺒﺎب
ﻟﺪﺧﻮل
ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

3

4.2.2

زﯾﺎدة
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

3

4.2

4.2.3

ﺗﻤﻜﯿﻦ
اﻧﺪﻣﺎج
ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

4.3

ﺗﻤﻜﯿﻦ
ﺧﻠﻖ
ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل
اﻟﻤﻨﺸﺂت 4.3.1
اﻟﺼﻐﯿﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ
اﻟﺼﻐﺮ

ﺗﻌﺰﯾﺰ
ودﻋﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻻﺑﺘﻜﺎر
ورﯾﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل

-

ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺼﻮل دراﺳﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺴﻮﯾﻖ إﻧﺘﺎج ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
اﺳﺘﺤﺪاث ﻗﺎﺋﻤﺔ أوﻟﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم رؤﯾﺔ  ،2030ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ودراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة.
ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺎت ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ إﺛﺮاء ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ.

-

ﺗﻮﻓﯿﺮ
ﻣﻌﺎرف
ﻧﻮﻋﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ
ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت
ذات
اﻷوﻟﻮﯾﺔ

إﺗﺎﺣﺔ
ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ

-

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻓﺘﺤﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ وﻏﯿﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ ﻟﮭﻢ وإﯾﺠﺎد آﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ
إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻨﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺎ وﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن.
ﺑﻨﺎء وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻗﯿﺎس وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
اﻋﺘﻤﺎد وﺗﺄھﯿﻞ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺮﺟﻌﯿﺔ وطﻨﯿﺔ.
ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮدة وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻮدة.

2

3

1

25%

-

3

2

3

2

3

2

3

4

3

2

38%

50%

1

 ﺗﻘﺪﯾﻢ دورات وﺑﺮاﻣﺞ ﻗﺼﯿﺮة ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮقاﻟﻌﻤﻞ.
 اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ. -ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻞ وورش ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ.

1

38%

 ﺗﻄﻮﯾﺮ آﻟﯿﺎت ﻟﺮﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮاتاﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
 دﻋﻢ أﺑﺤﺎث ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎل واﻟﺘﺮﻛﯿﺰﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ وﺗﺸﺠﯿﻊ رﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
 ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﺪاف ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼب.

1

-

دراﺳﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ
ﻟﻠﻄﻼب.
اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ وﻏﯿﺮه.
ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺎت وﺗﻌﺎون أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﺗﻘﺪﯾﻢ دورات وﺑﺮاﻣﺞ ﻗﺼﯿﺮة ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ.
اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ.

-

ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺎدرات وﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﺮأة.
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺜﻞ ھﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت واﻹدارة اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ إﺟﺮاءات اﻷﻋﻤﺎل داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺎث.
ﻣﺒﺎدرة ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

-

3

3

2

4

50%

1

-

3

3

2

3

38%

1

 اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ. ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎتاﻟﺨﺎﺻﺔ.
 ﻣﺒﺎدرة ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ذوي اﻻﺟﺘﯿﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.-

2

3

3

3

38%

1

-

إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺰز وﺗﺨﺪم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﻔﯿﺔ ودورات ﻣﻤﻨﮭﺠﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﯿﺎت ﻛﺎﻓﺔ.
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻷﺑﺤﺎث اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ذات ﻣﺮدود
اﻗﺘﺼﺎدي.
إﻧﺸﺎء ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﺪوات واﻟﺪورات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺪى أﻓﺮاد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻣﺸﺮوع ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ )ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻺﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ(.
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اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

4.4

ﺟﺬب
اﻟﻤﻮاھﺐ
اﻟﻮاﻓﺪة
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد

4.3.2

زﯾﺎدة
ﻣﺴﺎھﻤﺔ
اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﯿﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ة ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد

2

4.3.3

زﯾﺎدة
ﻣﺴﺎھﻤﺔ
اﻷﺳﺮ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد

2

4.4.1

ﺗﺤﺴﯿﻦ
اﻟﻈﺮوف
اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ
ﻟﻠﻮاﻓﺪﯾﻦ

4.4.2

ﺗﺤﺴﯿﻦ
ظﺮوف
اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻮاﻓﺪﯾﻦ

4.4.3

اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻤﻮاھﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ

ﺗﻌﺰﯾﺰ
ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
 5.1.1اﻟﻤﺎﻟﻲ
وﻛﻔﺎءة
اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

3

2

25%

1

 ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻘﺮرات دراﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔإدارة اﻷﻋﻤﺎل.
 دﻋﻢ اﻟﻄﻼب واﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻻﻣﺘﻼك ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎلﻣﺒﻜﺮا.

2

2

25%

1

 ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮوﯾﺞ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻠﯿﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل. -ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ورﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.

2

2

25%

1

 ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب -وﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺰاﺋﺮ. ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ )اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ( ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪراﺳﺎتواﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ.
-

2

2

25%

1

ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮراه.
وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﻘﻄﻌﯿﺔ
ﻣﻤﺘﺪة ،ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭﻢ،
وﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﯿﺌﺔ ،واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻻﻣﺘﯿﺎزات ،اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﺮ/واﻟﻌﺰاب ،اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷطﻔﺎل ،واﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،إﻟﺦ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب -وﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺰاﺋﺮ.
زﯾﺎدة ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ اﻟﻤﻤﯿﺰﯾﻦ وﻣﻨﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.

-

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﺤﻮث ﻣﺨﺘﺎره ﺗﺨﺪم رؤﯾﺔ
.2030
اﺳﺘﺤﺪاث وظﺎﺋﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺎﺣﺚ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺌﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب -وﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺰاﺋﺮ.
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ )ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ( ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﻢ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ.

-

ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻜﻠﯿﺎت واﻷﻗﺴﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻌﺰزه
ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ وﺟﺪاول ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺴﮭﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺻﺪ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.
إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮﯾﺔ ﻗﺒﻞ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻮازﻧﺔ.
ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻔﻌﯿﻞ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ،وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻀﺒﻂ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﺮﺷﯿﺪ
اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺠﻮدة آﯾﺰو ) (9001ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﮭﺪر
وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿًﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
وﺣﺪات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

-

اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﺷﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت
واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ/ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻓﻲ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ وإدارة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ.
إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺟﺪوى ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﻗﻔﯿﺔ ،واﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻌﺾ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﺸﺂت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯿﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل أﺻﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﯿﺎدات
وﻣﻌﺎﻣﻞ وأﺟﮭﺰة ووﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﺳﻨﺎن وﻏﯿﺮھﺎ.
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰات اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺼﺤﻲ.
ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮات ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﻲ ﺑﺸﺎطﺊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ(
ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي .

1

2

-

-

3

2

2

3

1

25%

13%

1

1

-

-

ﺗﻌﺰﯾﺰ
 5ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻮازن
5.1
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

-

5.1.2

122

ﺗﻨﻮﯾﻊ
اﻹﯾﺮادات
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ -
ﺗﻌﻈﯿﻢ
اﻹﯾﺮادات
ﻣﻦ
اﻷﺻﻮل
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
)ﻣﺜﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎت(

-

3

1

13%

1

-

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻟﻤﻌﺎﯾﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔواﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﻨﺎء ،وﻗﺮﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺠﺒﯿﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
 إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ )روﺿﺔ ،اﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺛﺎﻧﻮي( داﺧﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎتاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
 إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﮭﯿﺪ اﻷﻋﻤﺎلBusiness Process Outsourcingﺑﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ أراﻣﻜﻮ وﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل )ﺟﺎري
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎھﻢ(.
-

5.1.3

ﺗﻨﻮﯾﻊ
اﻹﯾﺮادات
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ -
ﺗﻌﻈﯿﻢ
اﻹﯾﺮادات
اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ
ﻣﻦ رﺳﻮم
اﻟﺨﺪﻣﺎت

5.1.4

ﺗﻨﻮﯾﻊ
اﻹﯾﺮادات
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ -
زﯾﺎدة
إﯾﺮادات
اﻟﺮﺳﻮم
دون
ﻓﺮض
ﺿﺮاﺋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ
أو اﻟﺜﺮوة
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ

-

2

2

3

2

2

5

63%

1

-

5.2

1

13%

1

5.1.5

ﺗﻌﻈﯿﻢ
اﻹﯾﺮادات
اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة
ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ

0

0%

5.2.1

ﺗﺼﻤﯿﻢ
ھﯿﻜﻞ
ﺣﻜﻮﻣﻲ
أﻛﺜﺮ
ﻣﺮوﻧﺔ
وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ

2

3

3

 ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻻ ﯾﻮاءم ھﺪف اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛ ﺣﯿﺚ أن إﯾﺮادات اﻟﺮﺳﻮمﻣﺤﺪدة ﺣﺼﺮا ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد إﯾﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ
ﻟﮭﺎ ﺑﻔﺮض أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم ،وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي طﺒﻘًﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ.

1

1

1

25%

-

 اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎذج إدارة ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﻊ وﺿﻮحاﻷھﺪاف واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ وﻣﺆﺷﺮات ﻗﯿﺎس أداء واﺿﺤﺔ ودﻗﯿﻘﺔ.
 اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وإدارﺗﮭﺎ. أﺗﻤﺘﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﯿﺔ وإﻛﺴﺎﺑﮭﺎ ﻣﺰﯾﺪًا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ.-

ﺗﺤﺴﯿﻦ
أداء
اﻟﺠﮭﺎز
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
5.2.2

ﺗﺤﺴﯿﻦ
أداء
اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

2

3

3

3

38%

1

إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺪراﺳﺎت وﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺠﺎري
)ﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ،اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﺦ(
إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ.
إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
ﺗﻔﻌﯿﻞ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي ﻣﺜﻞ )اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ،اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ(.
ﺗﻘﺪﯾﻢ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻷﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ.
إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻼﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ )رﺳﻮم(ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﯿﺰة ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﮭﺪف زﯾﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ طﺮﻗﺎت وﻣﺴﺎﺣﺎت وﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺮوﯾﺞ
ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺳﻦ رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.

-

ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ذﻛﯿﮫ ﺟﺪﯾﺪه ﺗﺨﺪم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻹدارات داﺧﻠﮭﺎ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻮﺛﯿﻖ وأﺗﻤﺘﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻹﺟﺮاءات )(ISO 9001
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )(PMO
ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات وﻗﺪرات اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ )اﻟﻮﻛﺎﻻت( وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﻔﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ(.
اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﻘﯿﺎدي ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
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اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ. ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار. -ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﺗﻤﻜﯿﻦ
 6اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
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5.3

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻌﺎل ﻣﻊ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ

5.4

ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ

رﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى
 6.1ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﻤﻮاطﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ

5.2.3

ﺗﺤﺴﯿﻦ
إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
ﻣﻮظﻔﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

5.2.4

ﺗﻄﻮﯾﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ة

2

5.2.5

اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺠﻮدة
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ

1

5.3.1

ﺗﻌﺰﯾﺰ
اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

5.3.2

دﻋﻢ ﻗﻨﻮات
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
وﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻷﻋﻤﺎل

5.3.3

ﺿﻤﺎن
ﺗﺠﺎوب
اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ

5.4.1

ﺿﻤﺎن
ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻷﻣﻦ
اﻟﺘﻨﻤﻮي
واﻟﻐﺬاﺋﻲ

3

3

2

25%

3

3

3

38%

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

1

5.4.2

ﺿﻤﺎن
اﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻦ
اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ

6.1.1

ﺗﻌﺰﯾﺰ
وﺗﻤﻜﯿﻦ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
اﻟﻤﺎﻟﻲ
)اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،
واﻻدﺧﺎر،
وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟﻚ(

2

6.1.2

ﺗﺸﺠﯿﻊ
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

3

2

2

2

3

2

3

38%

 ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ذﻛﯿﮫ ﺟﺪﯾﺪه ﺗﺨﺪم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻹدارات داﺧﻠﮭﺎ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
 ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻮﺛﯿﻖ وأﺗﻤﺘﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ) ISO(9001
 -اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.

1

 ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻻﺑﺘﻜﺎر طﺮق ﺟﺪﯾﺪه ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ. ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺷﺮات أداء ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ. -ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻐﺬﯾﺔ راﺟﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

1

25%

-

1

 ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪواﻷﻧﻈﻤﺔ وﺗﺤﺪﯾﺜﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
 ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ. أﺗﻤﺘﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﯿﺔ وإﻛﺴﺎﺑﮭﺎ ﻣﺰﯾﺪًا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ورﺻﺪ وﺗﺴﺠﯿﻞﺧﻂ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
-

1

ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﺎدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﮭﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ.
ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

2

25%

1

 -آﻟﯿﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﯿﺎت دراﺳﺎت رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ.

1

13%

1

 -ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻟﻐﺬاﺋﻲ.

3

2

38%

1

-

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ.
ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻮﺛﯿﻖ وأﺗﻤﺘﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ) ISO
(9001
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.

38%

 ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎوﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ.
 ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﯿﺎه. إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺻﺮف ﺻﺤﻲ ﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه وزراﻋﺔ اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎهاﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.

1

2

25%

1

 اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪوﻏﯿﺮھﺎ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل أھﺪاف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷﺧﺮى )ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل(.
 -ﺻﻨﺪوق ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﻹدارة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧﺎص ﺑﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

1

13%

1

 ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎعاﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
 -اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮة ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

5

4

3

2

1

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

0

درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم إداري ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺼﺮي

ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺔ

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  6-5أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺟﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  8-7أﻫﺪاف(

ﺟﻤﻴﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  4أﻫﺪاف(

) 6أﻫﺪاف(

ﻫﺪف(

) 96ﻫﺪف(

 2030ﻣﻊ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  3-2أﻫﺪاف(

اﻷﻫﺪاف

ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )27

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً )ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺪف واﺣﺪ(

اﻷﻫﺪاف

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻞ ﻫﺪف

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﺘﻢﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﯾﻘﺪم اﻟﻄﻼب ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة.

6.2.1

6.2

ﺗﻤﻜﯿﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

6.3

ﺗﻤﻜﯿﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺛﺮ
أﻛﺒﺮ
ﻟﻠﻘﻄﺎع
ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺑﺤﻲ

ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

3

6.2.2

ﺗﻌﺰﯾﺰ
اھﺘﻤﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮطﻨﻲ

6.3.1

دﻋﻢ ﻧﻤﻮ
اﻟﻘﻄﺎع
ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺑﺤﻲ

3

6.3.2

1

1

3

ﺗﻤﻜﯿﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
أﺛﺮ أﻋﻤﻖ
)اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ،
واﻟﻤﻮاھﺐ،
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟﻚ(

3

2

3

13%

 ﺗﻌﺰﯾﺰ دور ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻋﻮي اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ. ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪرﯾﺐ وﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ودراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث واﺳﺘﺸﺎرات ﻣﮭﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ.

1

1

13%

1

 دﻋﻢ اﻷﺑﺤﺎث اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﺳﺘﺪاﻣﺔاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ.

2

25%

1

 اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻘﺮرات أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮاﻟﮭﺎدف ﻟﻠﺮﺑﺢ ،ودوره ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 ﺑﺮاﻣﺞ طﻼﺑﯿﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ )ﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﻖ وﺑﺴﻤﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ( ودورھﺎ ﻓﻲﺗﺤﺴﯿﻦ أﺣﻮال اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

3

38%

-

1

-

درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ھﺪف اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻦ أھﺪاف
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﺮؤﯾﺔ 2030

44

61

42

22

26

23

16

27

26
1

4

9

14

19

48

2

ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

47
%

64
%

44
%

23
%

27
%

24
%

17
%

28
%

27
3
%

4
%

9
%

15
%

20
%

50
%

2%

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﯿﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ.
ﺣﺼﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪاً ﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻛﺎت
وﺗﻌﺎون ﻣﻌﮭﺎ.
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺧﺪﻣﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ ﻟﻨﻔﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ.

 96ھﺪف ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻟﺮؤﯾﺔ 2030
100%
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 3-7ملخص مقترحات المشاركين لتطوير اإلطار الفكري والبنيوي للخطة االستراتيجية
ً
أفرادا ومجموعات لتطوير اإلطار الفكري والبنيوي للخطة االستراتيجية
جدول  2-7مقترحات المشاركين

1

تطوير

1

 - 1تقديم خدمات معرفية عالية الجودة

2

 4-1استكمال االعتماد األكاديمي

تحويله إلى مشروع تطويري تابع لبرنامج (3-6

المعرفية

2

تطوير
منظومة
البحث
العلمي
واالبتكار

3

تعزيز
المسؤولية

ترسيخ مفهوم وثقافة الجودة) مع المحافظة
على نفس االسم هكذا 3-3-6( :استكمال

لم يقبل

االعتماد األكاديمي)

الخدمات
واألكاديمية

 - 1تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة

تم التصحيح

3

 4-1استكمال االعتماد األكاديمي

4

 2-1تطوير البرامج والمناهج األكاديمية

5

 4-1استكمال االعتماد األكاديمي والمهني
واعتماد المعامل
 2-1تطوير البرامج والمناهج وأساليب التعليم
والتقييم

تم التصحيح
تم التصحيح

 - 2تطوير منظمة البحث العلمي واالبتكارات

 - 2تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار

تم التصحيح

 1-1-2إنشاء معهد البحوث واالستشارات

 1-1-2تعزيز مخرجات معهد البحوث

تم تعديل

الطبية

واالستشارات الطبية

الصياغة

7

غير موجود

 7-1-2تفعيل مركز النشر العلمي

لم يقبل

8

غير موجود

9

غير موجود

6

 - 3 10تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

 11المشروع غير موجود ويقترح إضافته

 8-1-2إنشاء وحدة دعم ومساندة خريجي
الدراسات العليا لنشر البحوث
 3-2-2استحداث برامج دكتوراه مشتركة ومزدوجة
 - 3تعزيز دور الجامعة في المسؤولية المجتمعية
والعمل التطوعي
 1-2-3تطوير دراسات سوق العمل في
القطاعات كافة

تم التصحيح
لم يقبل

لم يقبل

تم التصحيح

والشراكة
المجتمعية

 2-2-3 12تأسيس منظمات الخريجين

 2-2-3تأسيس روابط قطاعية للخريجين

 - 4 13ترسيخ قيم وتنمية قدرات منسوبي لجامعة  - 4ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها

4

تنمية الموارد
البشرية

 1-4 14ترسيخ القيم الجامعية
 1-1-4 15التوعية المستمرة بقيم وتقاليد الجامعة
16
17

126

 1-2-4تفعيل نظام إرشاد أكاديمي ومهني
فاعل للطلبة

تصبح ( 1-4ترسيخ القيم اإلسالمية والوطنية)
 1-1-4التوعية المستمرة بالقيم اإلسالمية
والوطنية
 1-2-4تفعيل نظام إرشادي ومهني فاعل للطلبة

 3-2-3توسعة البرامج الترفيهية والثقافية

 3-2-4توسعة البرامج الترفيهية والثقافية

والمهنية للطلبة

والمهنية والرياضية لمنسوبي الجامعة

تم التصحيح
تم التصحيح
تم التصحيح
تم التصحيح
تم التصحيح
تم التصحيح

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

الرأي
المحور

م

الصياغة الحالية (المكون/الوظيفة/للهدف/

االقتراح (إلغاء  /تعديل صياغة /نقل إلى مكان

النهائي

البرنامج/المشروع)

آخر /إضافة)

بالقبول من

 1-1-5وضع استراتيجية الجامعة المستدامة

 1-1-5وضع استراتيجية جامعة مستدامة

وصديقة للبيئة

وصديقة للبيئة

عدمه

5

18

استدامة
البيئية
العمرانية

6

التطوير
اإلداري
والمؤسسي

 19غير موجود
 1-6 20تطوير المنظومة اإلدارية
 2-1-6 21تطوير وتفعيل وحدة دعم اتخاذ القرار
22
23

 3-1-6تفويض المسؤوليات والصالحيات
للمسؤولين األكاديميين والتنفيذيين
 4-1-6تحديد الدور اإلداري أو التنفيذي للقيادات
الجامعية.

 - 7 24استدامة موارد الجامعة المالية
25

7

االستدامة
المالية

26
27

 1-1-7تطوير موارد جامعة اإلمام عبد الرحمن
بن فيصل
 2-1-7زيادة وتنويع مصادر دخل وإيرادات
الجامعة الذاتية
 1-2-7تطوير بيئة مالية تعزز من الدقة
والشفافية والتحقق.

 9-1-5تفعيل برنامج إعادة تدوير الغذاء والنفايات
يقترح أن يلغى وينقل إلى محور ( 4-تنمية
الموارد البشرية)

تم التصحيح

لم يقبل
لم يقبل

 2-1-6تطوير وحدة دعم اتخاذ القرار

لم يقبل

هل هذا موجود أم ال؟

لم يقبل

هل هذا موجود أم ال؟

لم يقبل

 - 7استدامة موارد الجامعة المالية وإثرائها (أو
وتعزيزها)

لم يقبل

 1-1-7تطوير موارد الجامعة المالية

تم التصحيح

 2-1-7تطوير إيرادات الجامعة الذاتية

تم التصحيح

 1-2-7نفس الصياغة

-

 2-2-7تطوير إجراءات إعداد موازنة سنوية
28

 2-2-7تطوير ميزانية سنوية شفافة ونظام تتبع شفافة
اإليرادات والمصروفات.

 3-2-7تطوير نظام تتبع ورقابة على اإليرادات

تم التصحيح

والمصروفات
إلغاء الهدف ونقل البرامج التابعة له إلى
الهدفين األول والسادس لذلك لألسباب التالية:
ً
ً
كبيرا منذ عامين
إلكترونيا
تحوال
الجامعة شهدت
ً
وذلك من خالل عدد من المشاريع مثل (نظام

8

29

الهدف الثامن (التوظيف المثل ألنظمة
االتصاالت وتقنية المعلومات)

تطوير نظم

حاضر ،رقمنة الرسائل العلمية ،نظام المراسالت
اإللكتروني).

لم يقبل

وأصبح هذا التحول من طبيعة العمل ،وجعله
ً
ً
استراتيجيا للجامعة يجعلها غير مواكبة
هدفا
للتطور العالمي الذي باتت فيه األنظمة

االتصاالت

اإللكترونية هي األنظمة المتبعة بالفعل.

وتقنية

تقليل عدد األهداف بغرض التركيز على برامجها.

المعلومات
 1-8 30تطوير التعامالت اإللكترونية
31
32

ينقل ليصبح ( 2-6تطوير التعامالت اإللكترونية)

 1-1-8وضع وتطبيق استراتيجية للتطوير

 1-2-6وضع استراتيجية للتطوير والتطبيق

والتطبيق الشامل للتعامالت اإللكترونية

الشامل للتعامالت اإللكترونية

 2-1-8تأمين البرمجيات واألجهزة والدعم الفني

 2-2-6تأمين البرمجيات واألجهزة والدعم الفني

الالزمين

الالزمين

لم يقبل
لم يقبل
لم يقبل
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الرأي
المحور

م

الصياغة الحالية (المكون/الوظيفة/للهدف/

االقتراح (إلغاء  /تعديل صياغة /نقل إلى مكان

النهائي

البرنامج/المشروع)

آخر /إضافة)

بالقبول من

 3-1-8تقديم التدريب المستمر لمنسوبي

يلغى لتكراره مع المشروع ( 4-2-4تنمية القدرات

الجامعة

المهنية واإلدارية لمنسوبي الجامعة)

عدمه
33

 2-8 34تطوير التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

35

36
37

ينقل ليصبح ( 2-1تطوير التعليم اإللكتروني
والتعليم عن بعد)

 1-2-8وضع وتطبيق استراتيجية لتطوير التعليم

 1-4-1وضع وتطبيق استراتيجية لتطوير التعليم

اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة

اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة

 2-2-8تأمين البرمجيات واألجهزة والدعم الفني

 2-4-1تأمين البرمجيات واألجهزة والدعم الفني

الالزمين

الالزمين

 3-1-8تقديم التدريب المستمر لمنسوبي

يلغى لتكراره مع المشروع ( 4-2-4تنمية القدرات

الجامعة

المهنية واإلدارية لمنسوبي الجامعة)

مقبول
لم يقبل

لم يقبل

لم يقبل
مقبول

إلغاء الهدف وضم البرامج التابعة له للهدف
38

الهدف الثامن (تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية

الخامس وتعديل مسمى الهدف الخامس من

المعلومات)

( 5-تنمية موارد البيئة المشيدة) ليصبح (5-

8

لم يقبل

تنمية موارد البيئة والتقنية)
استمرار الهدف وعدم إلغائه وذلك لألسباب
التالية:

تعزيز أنظمة

يقوم برنامج يسر للتعامالت اإللكترونية بقياس

االتصاالت

أداء الجامعة ضمن الجهات الحكومية سنويا

وتقنية

لرصد التقدم في هذا القطاع في جميع الجهات

المعلومات

الحكومية
أسفرت نتائج القياس السابع في العام الماضي
تراجع وضعف أداء الجامعة بشكل كبير مقارنة
ببقية الجامعات السعودية بما ال يتناسب مع
39

الهدف الثامن (تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية
المعلومات)

سمعة الجامعة األكاديمية واإلدارية.
هناك العديد من التوصيات التي وجهت للجامعة
بعد القياس والتي يجب على الجامعة العمل
على وضع خطط ومبادرات لتحسينها.
وعليه فوجود محور التقنية واالتصاالت
سيساهم في تسليط الضوء على هذه
التوصيات واتخاذ قرارات ومبادرات جادة لحلها
مما سينعكس إيجابا على أداء وتقييم الجامعة
ضمن مشروع يسر للخدمات اإللكترونية.
َو ِم َّما سبق فإننا ندعم بشدة استمرار هذا المعيار

لما له من أهمية قصوى في تقدم الجامعة
وانعكاسه على أداء بقية المحاور.

128

مقبول
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الرأي
المحور

م

الصياغة الحالية (المكون/الوظيفة/للهدف/

االقتراح (إلغاء  /تعديل صياغة /نقل إلى مكان

النهائي

البرنامج/المشروع)

آخر /إضافة)

بالقبول من
عدمه

االكتفاء باألهداف االستراتيجية األولي فقط
(من الهدف األول إلى الخامس) ،وإلغاء
األهداف االستراتيجية الثالثة الباقية (من الهدف
40

فيما يتعلق بعدد األهداف االستراتيجية والبنية

السادس :التطوير المؤسسي ،مرورا بالهدف

العامة للخطة

السابع :التعزيز المالي ،وانتهاء بالهدف الثامن:

لم يقبل

التطوير نظم االتصاالت والتقنية والمعلومات)
تماما وتحويل برامجهم ومشروعاتهم إلى
األهداف األخرى.
عمل تصحيحات لغوية مختلفة في جميع النماذج
 41فيما يتعلق بالصياغة

اإلنجليزية على صياغات األهداف والبرامج

تم التصحيح

والمشاريع التطويرية.
 42مستويات التوافق مع رؤية 2030

مراجعة وتدقيق مستويات التوافق بين األهداف
االستراتيجية للجامعة ورؤية المملكة 2030

تم التصحيح

إضافة مبادرات عديدة لتقوية التوافق في
 43مبادرات التوافق مع رؤية 2030

معظم األهداف التفصيلية للرؤية  2030مع
توضيح مناطق ذلك في األهداف االستراتيجية

تم التصحيح

للجامعة.

مقترحات
متنوعة غطت

إنشاء وحدة (حقوق الطالب) وإشراكهم في

جميع المحاور

بناء البرامج والهيكلة والتطوير واستثمار األفكار
التقنية لمواكبة المستجدات التي تسهم في
تطوير العملية التعليمية.
إعادة هيكلة لبعض األقسام والتخصصات

 44اقتراحات عامة

التي تدفع بمخرجات متواضعة لسوق

تؤخذ في

العمل واستبدالها بتخصصات يحتاجها سوق

االعتبار

العمل تتماشى مع رؤية الوطن الطموحة

عند وضع

2030كالتخصصات التالية:

المبادرات

بكالوريوس إدارة سالسل اإلمداد (القطاع

التفصيلية

اللوجستي)

للمشروعات

بكالوريوس هندسة السيارات (قطاع تصنيع

التطويرية

السيارات)
بكالوريوس هندسة التعدين (قطاع التعدين)
بكالوريوس إدارة السياحة (قطاع السياحة)
بكالوريوس األعمال الدولية لتحفيز االستثمار
األجنبي المباشر
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الفصل الثامن
اإلسهامات والشكر والعرفان
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شكر وعرفان

نيابــة عــن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل نعــرب عــن
عميــق تقديرنــا وامتناننــا لخــادم الحرميــن الشـــريفين -حفظــه
اللــه ،إذ أن نظــره الثاقــب وبصيرتــه المتقــدة أنــارا طريقنــا
لتطويــر هــذه الخطــة االســتراتيجية ،كمــا أن تخصيــص المــوارد
الســخية مــن جانــب حكومــة خــادم الحرميــن بالدعــم المــادي
والبشــرى كان ســببا فــي تطويــر جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن
بــن فيصــل.
نتقــدم بالشــكر أيضــا لمعالــي الدكتــور أحمــد بــن محمــد
العيســـى ،وزيــر التعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية،
لدعمــه الشــخصي ووقفتــه يــدا بيــد ،ليــس فــي هــذه الخطــة
فحســب ،بــل وفــي رحلــة الحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي
أيضــا.
ونخــص بالشــكر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد
األكاديمــي ،إذ أن بحثنــا عــن االعتمــاد األكاديمــي كان ســببا
فــي تطويــر الخطــة االســتراتيجية واســتكمالها.
نشــكر أصحــاب المصلحــة ممــن بذلــوا وقتهــم واهتمامهــم
ومشــاركتهم اإليجابيــة فــي ورش العمــل والمســوحات
الميدانيــة التــي ضمــت شــركة أرامكــو ،والغرفــة التجاريــة،
وشــركة الســهيمي ،وشــركة ســابك ،وممثليــن مــن وزارة
الصحــة ومجلــس التخصصــات الطبيــة الســعودي ،والحــرس
الوطنــي ،وخريجــي الجامعــة .لقــد كانــوا جميعهــم حضــورا في
عــدد مــن المحافــل الرســمية ،ونحــن نقــدر لهــم مشــاركاتهم
الفاعلــة.
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شركاؤنا الخارجيون

كالــودس االستشــارية ،ومقرهــم مقاطعــة واشــنطن
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،كانــوا هــم شــركاؤنا الخارجيــون
إذ تخصصــت الشـــركة فــي وضــع وتصميــم الخطــط
االســتراتيجية لمؤسســات التعليــم العالــي حيــث لديهــم
قاعــدة مســتفيدين تفــوق عــدد  500جامعــة وكليــة ومركــزا
صحيــا وأنظمــة متعــددة المجمعــات .عملــت الشـــركة مــع
جامعتــي الملــك فهــد والملــك فيصــل وكان لهــا دور فــي
متابعــة مســودة آفــاق.
وال يفوتنــا أن نذكــر الفريــق الــذي قــام بإعــداد المســودة
األولــي لهــذه الخطــة وهــم ثالثــة :د .جــورج كالــودز ،ود.
ريتشــارد ديــن ،ود .روبــرت دنالســون ،حيــث تفاعلــوا جميعهــم
مــع عمــداء الكليــات وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي جميــع
المجمعــات األكاديميــة للجامعــة واســتطاعوا إنهــاء مهامهــم
عــن طريــق العمــل فــي مجموعــات ممــا أدى إلــى نقــل
المعرفــة لدعــم التخطيــط وتنبيهنــا للمســتقبل وقضايانــا
االســتراتيجية المهمــة ،كمــا ســاعدونا أيضــا فــي عقــد ورشــة
صغيــرة مــع أصحــاب المصلحــة الخارجييــن االســتراتيجيين.

3-8

|

المشاركة الداخلية

نتقــدم بالشــكر للجــان الجــودة وأعضــاء هيئــة التدريــس
والموظفيــن بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل عامــة
لبذلهــم الجهــد المقــدر أثنــاء ورش العمــل ،تحديــدا الزمــاء
ولجــان مختلفــة لتطويــر الخطــة،
أعمــال
الذيــن خدمــوا فــي
ٍ
ٍ
فلــوال مداخالتهــم المهمــة لمــا أبصـــرنا الخطــة بشــكلها
الحالــي ،ونخــص بالشــكر اللجنــة العليــا الجــودة ،واللجنــة
التنفيذيــة للتخطيــط والجــودة.
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 1-3-8عضوية اللجنة العليا الجودة:
وبتوجيه من معالي مدير الجامعة أسست اللجنة الرئيسة للجودة بدال عن التخطيط والجودة ،حيث عمل رئيسها وبقية
األعضاء بال كلل في متابعة الخطة االستراتيجية ،تحديدا متابعة التقديم إلى الفريق االستشاري ،فلهم كل الشكر على
جهودهم المقدرة (جدول .)1-8
جدول  1-8عضوية اللجنة العليا للجودة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

م

الوصف

العمل

1

مدير الجامعة

رئيسا

2

وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

نائبا للرئيس

3

وكيل الجامعة

عضوا

4

وكيل الجامعة لشؤون الفروع

عضوا

5

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

عضوا

6

وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

عضوا

7

عميد كلية الطب

عضوا

8

عميد كلية العمارة والتخطيط

عضوا

9

عميدة كلية اآلداب

عضوا

10

عميد القبول والتسجيل

عضوا

11

عميدة الدراسات الجامعية للطالبات

عضوا

12

عميد المكتبات

عضوا

13

عميد تقنية المعلومات واالتصاالت

عضوا

14

عميد تطوير التعليم الجامعي

عضوا

15

عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

عضوا

16

المشرف العام على عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

أمين اللجنة
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 2-3-8عضوية اللجنة التنفيذية للتخطيط والجودة:
تأسست اللجنة التنفيذية للتخطيط والجودة لمتابعة كل ما يتعلق بالشؤون التنفيذية والمتابعة المستمرة ألنشطة توكيد
الجودة وتنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الوحدات المختلفة للجامعة
(جدول .)2-8
جدول  2-8عضوية اللجنة التنفيذية للتخطيط والجودة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

م

الوصف

العمل

1

وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

رئيسا

2

المشرف العام على عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

أمين اللجنة

3

وكيل عمادة التطوير اإلداري

عضوا

4

وكيل الجودة ،كلية العلوم الطبية التطبيقية

عضوا

5

وكيل الجودة ،كلية العمارة والتخطيط

عضوا

6

وكيل الجودة ،كلية اآلداب

عضوا

7

وكيل الجودة ،كلية طب األسنان

عضوا

8

وكيل الجودة ،كلية الهندسة

عضوا

9

وكيل الجودة ،كلية الطب

عضوا

10

وكيل الجودة ،كلية التمريض

عضوا

11

وكيل الجودة ،كلية الصحة العامة

عضوا

12

وكيل الجودة ،كلية العلوم

عضوا

13

وكيل الجودة ،كلية التربية ،الجبيل

عضوا
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 3-3-8عضوية اللجان المتنوعة في مراحل تطوير الخطة المختلفة:
يمكــن تقســيم عمليــة التخطيــط االســتراتيجي إلــى ثــاث مراحــل رئيســة ،شــارك منســوبي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن
فيصــل بــإدارة الفريــق االستشــاري «كالوديــس» فــي جميــع أنشــطة المرحلــة األولــى ،بينمــا نفــذت المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة
مــن الخطــة بواســطة فريــق الجامعــة فقــط:
•المرحلــة األولــي (2014م) :ورشــة عمــل لتحديــث الخطــة االســتراتيجية األولــي التــي وضعــت عــام  ،2009شــارك بهــا مــا
يفــوق  100مشــارك باإلضافــة إلــى الفريــق االستشــاري كالوديــس.
•المرحلــة الثانيــة (2016م) :تطويــر الخطــة التنفيذيــة ومراجعــة جــداول (جانــت) بمشــاركة عشــرة مجموعــات مــن مجموعــات
العمــل والذيــن بلــغ عددهــم  80مشــارك (جــدول .)3-8
•المرحلة الثالثة (2018-2017م) :إعادة النظر في فلسفة وبنية الخطة االستراتيجية للجامعة وإجراء مواءمة شاملة للخطة
االستراتيجية للجامعة مع رؤية المملكة  ،2030وتضمنت:
1.1ورشــة العمــل رقــم ( )1التــي عقــدت خــال الفتــرة مــن اإلثنيــن  38/02/03 17-/10/23إلــى الخميــس -17/11/02
 ، 39/02/13وحضرهــا  21مشــارك (جــدول .)4-8
2.2ورشــة العمــل رقــم ( )2التــي عقــدت خــال الفتــرة مــن اإلثنيــن  38/02/03 17-/10/23إلــى الخميــس -17/11/02
 ، 39/02/13وحضرهــا  vمشــارك مــن قطاعــات ومنســوبي الجامعــة كافــة (جدولــي  5-8و.)6-8
جدول  3 8عضوية اللجان التي اشتركت في مراحل إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

الغايات

الرئيس

عضوية

2+1

أ.د .عبدالله القاضي

أ.د .محمود عبد اللطيف
د .عمر آغا
د .أميرة الجفري

د .دالل الشنقيطي
د .ايمان محمد صالح
د .منيرة المهاشير

أ.د .ابتسام المثال
د .يسرى محمود
عثمان
د .محمد فضل

3

د .أحمد الكويتي

أ.د .أيمانويل الربي
د .عبدالقادر مدقاوي

أ .د .إبراهيم شحاتة
د .محمد سليمان

د .فاطمة مقبل
د .أرون فيجاي

4

أ.د .غازي العتيبي

أ.د .ايمانويل الربي
د .عمر ال معمر
د .عبدالعزيز الفهيد

أ.د .مها عبدالسالم
د .منى الشيخ
د.عبد العزيز صبياني

أ.د .محمد إقبال غالم
باالمورجان جانسان

5

أ.د .دالل التميمي

أ.د .عبدالله باموسى
د .عادل الدويحي
د .تركى أبو عليط

د .سمر برايان
نورا فهد المهنا
د .عبد المجيد مخالفي

د .مجدىي الدواس
أ .دانه آل ذكير

6

د .رائد بخاري

د .عبدالعزيز ماتاني
د .محمد البيروني

د .سارة العريفي
د .آمال حمدي مصطفي

د .أرون فيجى
أ .محمد أجمل خان

7

د .سعد العمري

أ.د .محمد حجازي
م .حمد العبادي

م .محمد القريبة
د .سمر أبو بشيت

أ .باال مورغان

8

أ.د .فهد المهنا

د .ابتسام المثال
د .سنا المحمود

أ .أثير ال سيف
د .محمد العبدالله

أ .فهد الزمامى
د .محمد عوض الله

9

أ.د .عادل العفالق

د .محمد العبدالله
أ.د .بحر كمال

أ .جمال السليمان
د .مها المدني

د .ليلى با طوق
د .محمد عوض الله

10

أ.د .عبدالسالم
السليمان

أ.د .أمين آل على
أ.د .ابتسام السحيمي

أ.د .الجازي ابراهيم العفالق
د .نايف آل مسعود

د .منيرة الجعفري
أ .مهيل سكسفيل

11

أ.د .نجاح القرعاوي

د .بدريه محمد حبيب
د .اشتياق ال فراج

د .خلود الغامدي
د .مهدي أبو مدني

د .حصة العتيبي
أ .سارا المال
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جدول  4-8قائمة المشاركين في ورشة عمل رقم ( )1لبرنامج المواءمة التي عقدت خالل الفترة من  38/02/03 17-/10/23إلى
الخميس 39/02/13-17/11/02

االسم

الجهة

المشرف العام
على البرنامج

أ.د .عبد الله القاضي

وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

المنسق العام
للبرنامج

أ.د محمود احمد عبد اللطيف

مستشار وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

مشاركون

د .سليمان شاهين

المشرف العام على وحدة الخريجين-كلية طب األسنان

م .عبد الرحمن النعمان

المشرف على وحدة دعم اتخاذ القرار

م .محمد عبد الرحيم احمد

المشرف على مكتب إدارة المشاريع

د .ابتسام أبابطين

كلية العلوم

د .زياد جابر الثلجي

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

أ .د .عصام عبد المجيد

كلية الهندسة

م .مها محمد الشمري

كلية الهندسة

د .عبد الرحمن على بديوي

كلية التربية بالدمام

د .عادل على العبدلي

كلية التمريض

أ .اريج غالب العتيبي

كلية التمريض

أ .عمر الملحم

كلية إدارة األعمال

عبد العزيز عبد الرحمن المال

كلية الصحة العامة

أ .هاني إبراهيم السليم

كلية العلوم الطبية التطبيقية

م .نوف عبد الله المهري

كلية التصاميم

م .غادة محمد الرقيب

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

أ .إيالف عبد الرحمن الهالل

كلية المجتمع الدمام القطيف

م .دالل رياض المهيدب

كلية التربية بالجبيل

أ .ذوق عبيد القثامي

كلية اآلداب

أ .بدر الهاجري

وحدة الخريجين والتنمية المهنية

تواريخ لقاءات فريق ورشة العمل ()1
اللقاء رقم 1

اللقاء رقم 2

اللقاء رقم 3

اللقاء رقم 4

اإلثنين

األحد

الثالثاء

الخميس

23/10/2017
03/02/1438

29/10/2017
09/02/1439

31/10/2017
11/02/1439

02/11/2017
13/02/1439
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جدول  5-8قائمة المشاركين وتوزيع مجموعات العمل في ورشة عمل رقم ( )2لبرنامج المواءمة التي عقدت خالل الفترة من
 9أكتوبر  2 -نوفمبر 2017

المشرف العام
على البرنامج

أ .د .عبد الله حسين القاضي

وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

المنسق العام
للبرنامج

أ.د محمود احمد عبد اللطيف

مستشار وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

أ .د .فهد عبد الله آل عمرو

مستشار وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية (رئيس مجموعة)

د .دالل محمد الشنقيطي

عميدة كلية التربية الجبيل

د ناصر سعود الريس

وكيل عمادة السنة التحضيرية

د .أسماء عبد السالم

السنة التحضيرية

د .نهى عبد اللطيف المال

وكيلة عمادة القبول والتسجيل بأقسام الطالبات

د .أيمن مصطفى الفخراني

عمادة شؤون المكتبات

د .أمل وجيه حمدي

مستشارة عمادة شؤون المكتبات ،مديرة مكتبات أقسام
الطالبات

أ .مريم صالح النعيمي

كلية الطب ،منسقة قبول وتسجيل ،الشؤون األكاديمية

أ .مريم بنت علي الزهراني

عمادة شؤون المكتبات ،مسؤولة المكتبات الفرعية

د .محمد فضل علي ناصر

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي (منسق مجموعة)

د .محمد عبد الحميد بركة

كلية الصيدلة اإلكلينيكية (رئيس مجموعة)

د .محمود بريقع

كلية الصحة العامة

د .نورة أحمد الكعبي

كلية العلوم ،رئيسة وحدة التخطيط االستراتيجي

د .مراد الثبيتي

كلية الهندسة

د .عيدة مرشد الخالدي

كلية العلوم ،وحدة التخطيط االستراتيجي

أ .أثير السيف

محاضر في عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

أ .نورة أحمد إبراهيم الخرجي

مديرة مكتب مساعدة وكيلة عمادة البحث العلمي

أ .هبة النجيدي

مديرة وحدة الجودة اإللكترونية ،عمادة الجودة (منسقة
مجموعة)

د .إيمان بنت محمد المدرع

وكيلة كلية اآلداب بالدمام (رئيسة مجموعة)

د .سامية بوبكر غزواني

قسم االتصال وتقنية اإلعالم ،كلية اآلداب

د .إيمان رشاد أحمد

كلية التمريض

أ .عبير بنت علي العامري

أخصائي مختبر ،علم األمراض ،كلية الطب

أ .بنين بنت عبد الله آل غانم

إدارة كلية الطب

أ .مها السبيعي  

عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

د .محمد سليمان جبريل

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي (منسق مجموعة)

مجموعة العمل (:)1
تطوير الخدمات
المعرفية
واألكاديمية

مجموعة العمل (:)2
تطوير منظومة
البحث العلمي
واالبتكار

مجموعة العمل (:)3
تعزيز المسؤولية
والشراكة
المجتمعية

138

الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2025 – 2018م

اللجنة

مجموعة العمل
( :)4تنمية الموارد
البشرية

االسم

الجهة

د .مشاعل مشعل النمشان

وكيلة عمادة تطوير التعليم الجامعي (رئيس مجموعة)

د .خلدون إبراهيم الدبابي

مركز اإلرشاد الجامعي

أ .د .أمينة محمد بيومي

قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية ،كلية اآلداب

أ .د .محمد إبراهيم رمضان

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات ،كلية اآلداب

د .جمالء المري

مديرة وحدة اإلرشاد األكاديمي ،كلية اآلداب

د .محمد عبد الفتاح الدمرداش

قسم التاريخ ،كلية اآلداب

د .زمزم محمد آل ظفر

كلية العلوم ،وحدة التخطيط االستراتيجي

أ .نوف سعد العرادي

كلية العلوم ،سكرتارية وحدة التخطيط (منسقة مجموعة)
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جدول  6-8تابع قائمة المشاركين في ورشة العمل رقم ( )2وتوزيع مجموعات العمل

مجموعة العمل (:)5
استدامة البيئية
العمرانية

مجموعة العمل (:)6
التطوير اإلداري
والمؤسسي

مجموعة العمل (:)7
االستدامة المالية

مجموعة العمل
( :)8تعزيز أنظمة
االتصاالت وتقنية
المعلومات
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ا .د .عبد الكريم الهويش

وكيل كلية العمارة والتخطيط للجودة (رئيس مجموعة)

د .عمر عثمان آغــا

كلية الهندسة ،منسق الجودة والتخطيط االستراتيجي

د .نواف عصام بليسي

وكيل كلية الهندسة للتدريب وخدمة المجتمع

م .مها الشمري

كلية الهندسة

د .هالة الوكيل

المشرفة على وحدة هوية الجامعة

د .هالي القوني

المشرفة على وحدة التصميم الشامل

د .حاتم حرز الله

كلية الصحة العامة

د .عبد العزيز المالء

كلية الصحة العامة

د .أروى الثميري

كلية الصحة العامة

م .خالد الخزيم

إدارة المدينة الجامعية (منسق المجموعة)

أ .د .ابتسام محمد المثال

وكيلة التطوير اإلداري ،عمادة تطوير التعليم الجامعي (رئيسة
مجموعة)

د .يمنى أحمد موسى عتوم

مديرة التخطيط االستراتيجي  -كلية التربية الجبيل

د .فوزية صالح الشهري

كلية العلوم ،وحدة التخطيط االستراتيجي

د .هند عبد الله الزهراني

كلية العلوم

م .محمد عبد الرحيم أحمد

المشرف على مكتب إدارة المشاريع

أ .عزة محمد المانع

إدارة المتابعة

أ .ديما منصور السلمان

منسقة الجودة ،عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

أ .أسماء سعود الفائز

عمادة الجودة ،منسقة إدارة المخاطر (منسقة مجموعة)

د .عالء فتحي سليمان

إدارة التخطيط والموازنة (رئيس مجموعة)

م .أحمد محمد إسماعيل

وحدة الدراسات واالستشارات

د .عوض محمد حسن

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

د .عبد القادر مضوي محمد

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي (منسق مجموعة)

د .سعد العمري

عميد االتصاالت وتقنية المعلومات (رئيس مجموعة)

د .محمد القحطاني

عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات

م .عبد الرحمن علي الغامدي

مهندس مشاريع بعمادة التعليم اإللكتروني

أ .طفلة حمود القرناس

منسقة التدريب التعاوني ،كلية علوم الحاسب وتقنية
المعلومات

أ .منيره إبراهيم الشبانه

محاضرة ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

أ .دانيه عبدالرحمن الراجحي

محاضرة ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

م .عبد الرحمن النعمان

المشرف على وحدة دعم اتخاذ القرار (منسق مجموعة)
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الجهة

اللجنة

االسم

مجموعة عمل (:)9
خاصة بالزمالء غير
المتحدثين باللغة
العربية*

أ .د .سليمان باه

كلية العلوم الطبية التطبيقية (رئيس مجموعة)

د .نصر من الله عبد اللطيف

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

د .سرفراز أختر

كلية طب األسنان

أ .سوما سندرام

عمادة الجودة (منسق مجموعة)

جدول  7-8إعداد وتنقيح ومراجعة الوثيقة واإلخراج النهائي وتصميم الجرافيك

اللجنة

االسم

الجهة

إعداد وتنقيح
ومراجعة الوثيقة

أ.د .محمود أحمد عبداللطيف

مستشار وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

التدقیق اللغوي

د .أنیس عبداللطیف طلبة

كلیة التربیة ،جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل

د .هالة الوكيل

المشرفة على إدارة هوية الجامعة

م منال عبدالرحيم عسكر

استشارية تصميم بمكتب إدارة الهوية بالجامعة

اإلخراج النهائي
وتصميم الجرافيك
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