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  أضحت عملية حتديث اخلطط االسرتاتيجية ملؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية ضرورة مُلحة فرضت نفسها بقوة، وذلك انطالًقا 

من الواجب الوطين الذي تضطلع به هذه املؤسسات يف خدمة القضايا الوطنية؛ فمنذ انطالق رؤية اململكة )2030( بقيادة خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومساندة ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان 

بن عبد العزيز آل سعود، ومجيع مؤسسات الدولة تسعى جاهدة للقيام بدوٍر مؤثٍر يف حتقيق هذه الرؤية، خاصة أهنا وضعت مجيع مؤسسات الدولة 

 كبري، هو حتقيق إجنازات ملموسة تصب مجيعها يف هنر  األهداف احملددة اليت وضعتها هذه الرؤية، وبات على مؤسسات التعليم عامة 
ٍّ

أمام حتد

واجلامعات خاصة دور كبري يف استلهام هذه الرؤية واملضي قدمًا يف دروب حتقيقها.

اململكة  رؤية  أن  إال  اجملتمع؛  وخدمة  العلمي،  والبحث  التعليم،  هي:  رئيسة  مسارات  ثالثة  حنو  يتجه  دومًا  اجلامعات  دور  كان  وإن 

وتوجهاهتا املستقبلية فتحت جماالت أوسع إلسهام اجلامعات يف حتقيق إجنازات نوعية يف هذه املسارات تدعم حتقيق رؤية اململكة )2030(، وترسخ 

دورها يف جناح اخلطط التنموية للوطن.

 كما ميثل احلراك االسرتاتيجي يف دول املنطقة، وما يشهده العامل من توجهات الستثمار املعرفة، والطاقة املتجددة، ودعم اإلبداع، واالبتكار، حافزًا 

القوى، وظهر  التطور اجلديد، حيث اختلفت كثري من موازين  لتواكب هذا  تطوير خططها االسرتاتيجية  لتفكري اجلامعات جليًّا يف  إضافيًّا 

واضحًا دور االستثمار املعريف الناجح، ورسخت كثري من الدول أقدامها ضمن صفوة الدول على الرغم من افتقارها الشديد للموارد 

الطبيعية اليت ظلت كثريًا أحد مرتكزات قوة الدول وغطاءها اآلمن.

أ.د.  فاحل بن رجاء اهلل السلمي
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واهلل املوفق
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

خطتها  حتديث  على  اجلامعة  حرصت  فقد  املستقبل؛  اسرتاتيجية  رسم  يف  واجملتمع  املعنيني  كافة  ملشاركة  جديدة  جماالت  فتح  وأمهية  املتغريات،  هلذه  خالد  امللك  جامعة  من  وإدراًك��ا 

االسرتاتيجية )2018-2020(؛ انطالًقا من دورها الوطين، ووعي تام بالتوجهات العاملية احلديثة، وحرصًا على القيام بدور أكثر تأثريًا يف اجلوانب التنموية املتعددة، خاصة يف 

منطقة عسري اليت تقدم اجلامعة خدماهتا فيها ، ويعقد سكاهنا آمااًل عريضة على جهود اجلامعة ملواجهة كثري من القضايا اليت تتطلب تدخالً اسرتاتيجيًّا يضمن تقديم حلول هلذه القضايا، 

تنعكس إجيابيًّا على كافة اجلهات املستفيدة من اجلامعة.

وتوكالً على اهلل، ثم بدعم من قيادتنا الرشيدة؛ عزمت اجلامعة على املضي قدما لبلوغ رؤيتها بأن تكون بني أفضل 200 جامعة على مستوى العامل حبلول عام 2030، 

وهو أمر يتطلب كثريًا من اجلد واالجتهاد من كافة اجلهات املعنية باخلطة االسرتاتيجية للجامعة.

وإنين على ثقة بأن إمياننا القوي باهلل تعاىل، ثم بأحقية هذا الوطن يف أن يكون بني صفوة الدول اليت تأخذ بناصية العلم، سوف يكون حافزًا قويًّا جلميع 

وحدات اجلامعة لاللتزام بتحقيق أهداف ومبادرات اخلطة االسرتاتيجية. 
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التخطيط واجلودة(، وتدعم هذه  )الريادة والتميز يف  املتمثلة يف  بلوغ رؤيتها  للتطوير واجلودة وفق منهجيات علمية تضمن هلا  تعمل وكالة اجلامعة   

املنهجية سعيها الدؤوب لتحقيق رسالتها املتمثلة يف )تطبيق معايري وأنظمة التطوير واجلودة لتحقيق الريادة والتميز( وفًقا ألهداف اجلامعة.

وسعيًا لتحقيق ذلك؛ حترص وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة على إجناز أهدافها االسرتاتيجية اليت تسهم يف حتقيق اجلامعة لرؤيتها ورسالتها وأهدافها 

األداء  مبستوى  واالرتقاء  ووحداهتا،  اجلامعة  منسوبي  بني  اجلودة  لثقافة  الفعال  النشر  يف:  األهداف  هذه  وتتمثل  الطموحة،  االسرتاتيجية 

املؤسسي يف اجلامعة، ورفع مستوى جودة الربامج األكادميية، وحتقيق مستوى عاملي يف التخطيط واجلودة، واملشاركة الفعالة يف 

جمال اجلودة.

للجامعة )2018-2020(؛ إدراكا منها  للتطوير واجلودة على حتديث اخلطة االسرتاتيجية  التوجه؛ فقد حرصت وكالة اجلامعة    وانطالًقا من هذا 

ألمهية مواكبة اجلامعة لتلك النهضة الشاملة اليت يقودها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز، وويل عهده األمني 

صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث متضي اململكة قدمًا يف حتقيق رؤيتها )2030( ساعية بكل 

جد واجتهاد إىل إجناز أهدافها وبراجمها التنفيذية.

ومتثل اخلطة االسرتاتيجية للجامعة خارطة طريق ترسم خطواهتا حنو بلوغ رؤيتها؛ لتكون ضمن أفضل )200( جامعة على مستوى العامل، 

حبلول عام 2030، وهو األمر الذي يزيد من أمهية هذه اخلطة للجامعة يف عدد من اجملاالت على سبيل املثال ال احلصر: 

كلمة سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة

د. مرزن بن عوضه الشهراني
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مواكبة احلراك التطويري الذي تشهده اململكة العربية السعودية وإطالق رؤية اململكة )2030(.

دعم املبادرات والربامج الداعمة لتحقيق رؤية اململكة )2030( اليت من بينها )برنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج التحول الوطين، وبرنامج حتسني منط احلياة(.

 وضع إطار عام لتحديد التوجهات املستقبلية للنظام التعليمي واإلداري باجلامعة.

فتح اجملال ملشاركة قطاع عريض من فئات اجملتمع املتنوعة يف صياغة اخلطة االسرتاتيجية.

كل ذلك يف ضوء التوجه الستثمار جهود اجلامعة بشكل أفضل لدعم مسريهتا، وحتديد اجملاالت اليت تتطلب التغيري، واملشكالت اليت تواجه النظام التعليمي واإلداري ووضع 

احللول املناسبة لعالجها.

وقد حظيت هذه اخلطة باهتمام معايل مدير اجلامعة ورعايته، ودعمه لكافة اجلهود خاصة املعنية بعملية حتديث اخلطة االسرتاتيجية للجامعة وضمان مواكبتها لرؤية اململكة )2030( 

مما  للجامعة،  االسرتاتيجية  اخلطة  صياغة  يف  واملستفيدين،  املتعاونة  واجلهات  اجلامعة،  منسوبي  من  العديد  ملشاركة  قويًّا  ودافعًا  حمفزًا  مثل  ما  وهو  املستقبلية،  وتوجهاهتا 

يضمن –بعون اهلل-مشاركتهم الفعالة يف تنفيذها؛ حرصًا على جناحها، وحتقيق كل اخلري للجامعة ومنسوبيها، ومن ثم الوطن بكل فئاته.

وعلى اهلل قصد السبيل؛؛؛
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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الفصل األول

َمة عن الخطة االستراتيجية لجامعة امللك خالد  ِدّ
َ
 ُمق

تمهيـــــــــد.

نبذة عن منطقة عسير.

نبذة عن جامعة امللك خالد وتطورها.

أهمية الخطة االستراتيجية لجامعة امللك خالد.
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تمهيـــد:

ا على كافة املستويات، وُيعد التعليم الجامعي أحد جوانب التطوير املهمة بوصفه من أهم وسائل بناء الثروة البشرية، وهو ما يمثل  ا تطويريًّ
ً
تشهد اململكة العربية السعودية حراك

ا لكل دولــة، ومن خالل برامج التعليم الجامعي تتمكن الــدول من سد احتياجاتها من القوى البشرية املاهرة التي يتطلبها سوق العمل واالحتياجات التنموية  استثماًرا استراتيجيًّ

الوطنية، ويشهد التعليم الجامعي في جميع أنحاء العالم كثيًرا من التغييرات والتحوالت والتحديات التي تقتضيها التطورات التقنية واملعلوماتية والحضارية املعاصرة. وشهدت 

ا بالتعليم العالي، برز ذلك من خالل إنشاء العديد من الجامعات سعًيا لزيادة أعداد املقبولين من خريجي التعليم 
ً
اململكة العربية السعودية في السنوات األخيرة اهتماًما ملحوظ

العام، إضافة إلى الجهود املبذولة للرفع من جودة ُمخرجات التعليم الجامعي ومؤسساته، والتي تمثلت في إنشاء هيئة تقويم التعليم، وتطوير الخطة املستقبلية للتعليم الجامعي 

في اململكة » آفاق 2029«. 

وتماشًيا مع هذه الجهود تسابقت الجامعات املحلية إلى تطوير خططها االستراتيجية بما يضمن لها التوافق مع الخطط الوطنية مثل: رؤية اململكة )2030(، والبرامج التنفيذية 

الداعمة لتحقيق الرؤية، والخطة املستقبلية للتعليم الجامعي في اململكة »آفاق 2029«، إضافة إلى السعي نحو تحقيق معايير تصنيف الجامعات العاملية. 

وتستهدف الخطة االستراتيجية للجامعة التعامل مع القضايا التي تواجهها  واملتعلقة ببعض الجوانب اإلداريــة، وعملية قبول الطالب املستجدين، والبحث العلمي، واإلسهام في 

خدمة املجتمع، وخدمات الطالب، وآلية استقطاب أعضاء هيئة التدريس واستبقائهم، وتقنيات التعليم واملعلومات، والشراكة مع القطاعين العام والخاص ، ومالئمة خريجي 

الجامعة الحتياجات سوق العمل، ولهذه املعطيات ،وتأكيًدا للدور االستراتيجي الذي تضطلع به الجامعة في ظل الجهود املبذولة لدعم التعليم الجامعي؛ حرصت جامعة امللك خالد 

على تحديث خطتها االستراتيجية )2018-2020(، حيث تضمنت وثيقة الخطة التعريف بمنهجية إعداد الخطة، واملراحل التي مرت بها، والنتائج التي تم التوصل إليها من حيث 

القضايا الرئيسة، واملالمح االستراتيجية والخطة التشغيلية، والخطط الداعمة؛ مثل خطة االتصال االستراتيجي، وإدارة املخاطر، وإدارة التغيير.

ولتحقيق ذلك بالجودة التي تحرص الجامعة عليها؛ فقد مر مشروع إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة بعدة مراحل؛ شملت: جمع املعلومات من كافة وحدات الجامعة، واالستماع 

إلى آراء قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، واإلداريين، والطالب، وعدد كبير من املسؤولين في الدوائر الحكومية والشركات الخاصة في املنطقة، والتحليل البيئي، وصياغة 

املالمح االستراتيجية، وتطوير الخطة التشغيلية. كما تم تحليل أبــرز بيانات البيئة الخارجية من خــالل جمع وتحليل البيانات واملعلومات الكمية والنوعية، والتوصل إلــى أبرز 

املعطيات والعوامل العامة املؤثرة )النظامية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والتقنية( في السياق البيئي العام، إضافة إلى تحليل املستفيدين واملنافسين وذوي العالقة 
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في السياق البيئي الخاص، مما نتج عنه تحديد أبرز الفرص والتحديات املحيطة بالجامعة، كما تم تقييم البيئة الداخلية للجامعة من خالل عدة ورش عمل شارك فيها العديد من 

منسوبي الجامعة، وتوصلت إلى تحديد أبرز نقاط القوة والضعف فيها، بحيث يمكن سد تلك الفجوات من خالل تنفيذ املبادرات والبرامج املقترحة.

وفي ضوء تحليل عوامل البيئة الداخلية )القوة والضعف( والبيئة الخارجية )الفرص والتحديات(، تم تحديد أبرز القضايا االستراتيجية، مع الوقوف على العوامل املؤثرة في كل 

قضية وتحليلها للخروج بجملة من املبادرات التي تسهم في التعامل معها بإيجابية، بحيث تشكل في جملتها الحجر األساس لتطوير أداء الجامعة.

وتبًعا لذلك، تم تحديد املالمح العامة للخطة االستراتيجية بدًءا من صياغة رؤية الجامعة ورسالتها، كما تبلورت مجموعة من القيم التي تحكم عمل الجامعة، وتمارس في ضوئها 

عدت مجموعة من األهداف االستراتيجية املترابطة واملتكاملة بلغ عددها)7( أهداف تعالج القضايا االستراتيجية 
ُ
ا من الرؤية والرسالة والقيم، أ

ً
نشاطاتها وتحقق أهدافها. وانطالق

كافة، كما تم إعداد مصفوفة للتحقق من ذلك.

أما على املستوى التشغيلي، وبتعاون منسوبي الجامعة وتضافر جهودهم، ستعمل الجامعة-بإذن هللا-على تحقيق تلك األهــداف عبر تنفيذ )56( مبادرة استراتيجية، ولتنفيذ تلك 

املبادرات تم بناء خطط عمل مقترحة لكافة املبادرات محدد بها مؤشرات األداء وخط األساس واملستهدفات.

وختاًما يجب مالحظة أن التخطيط االستراتيجي للجامعة هو عملية مستدامة، وال توجد أي خطة استراتيجية تالئم أي جامعة بشكل أبدي أو حتى على مدى سنوات طويلة. فاألمور 

تتغير، وتظهر فرص جديدة، لذلك من الضروري مراقبة القضايا املثارة في هذه الخطة بشكل مستمر، ومن هنا نحث جميع منسوبي الجامعة- إضافة إلى املستفيدين والداعمين 

للجامعة- على استكمال التواصل مع الجامعة في حوار بّناء يهدف إلى التطوير املستمر.

ويأمل فريق العمل أن ُيسهم هذا الجهد في تنظيم عمل الجامعة وتطويره، وأن تصبح هذه الوثيقة الركيزة األساسية وخارطة الطريق املستقبلية لها خالل املرحلة القادمة بإذن هللا.

تمهيــــــــــــــــــد
14
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بذة عن منطقة عسير:
ُ
ن

شكل )1-1(: الخريطة الجغرافية ملنطقة عسير

تحتل منطقة عسير موقًعا متميًزا وشاسًعا في الجنوب الغربي من اململكة العربية السعودية، 

ا وكثافة  ا مهمًّ وقد اكتسبت منطقة عسير أهميتها االستراتيجية في كونها تشكل مركًزا حضاريًّ

 من القوة العاملة في السعودية. ولقد عرفت مدينة أبها 
ً
ا وفعاال سكانية كبيرة تمثل جزًءا مهمًّ

عاصمة منطقة عسير واملقر الرئي�سي لجامعة امللك خالد منذ القدم بجمال طبيعتها وكثافة 

أمطارها وبرودة مناخها، كما أن موقعها السياحي له خصوصيته التي أضحت تراهن عليه بعد 

ثالثة عقود من البناء التنموي في هذا الجانب. وهناك أيًضا مدينة خميس مشيط التي تعد 

ا على مستوى اململكة.   مهمًّ
ً
ا وصناعيا مركًزا تجاريًّ

وتــضــم منطقة عسير الــعــديــد مــن املـــدن واملــحــافــظــات األخــــرى كــمــا يبينها الــشــكــل )1(، وتمتد 

منطقة عسير من حدود الدرب والشقيق وبيشة بمنطقة جازان في الجنوب الغربي إلى نجران 

في الجنوب الشرقي، ومن حدود وادي الدواسر بمنطقة الرياض في الشمال إلى غامد وزهران، 

ومن منطقة الباحة إلى منطقة مكة املكرمة في السهل الساحلي التابع للقنفدة، كما يحدها من 

الغرب منطقة القنفدة وجزء من ساحل البحر األحمر.

15
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بذة عن جامعة امللك خالد وتطورها:
ُ
ن

ا للعهد( يوم الثالثاء 1419/1/9ه قيام جامعة امللك خالد، وذلك بدمج فرعي جامعة اإلمام  أعلن خادم الحرمين الشريفين امللك عبد هللا بن عبد العزيز رحمه هللا )عندما كان وليًّ

محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود بأبها، ثم صدر األمر السامي برقم 78/7/م في 1419/3/11هــــ القا�سي باستكمال اإلجــراءات النظامية الالزمة لذلك. وبناًء عليه 

صدرت امليزانية األولى للجامعة في 1419/9/14هـ ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد إلى منظومة الجامعات السعودية.

 تأسيس الجامعة:

شكل )1-2( نشأة جامعة امللك خالد

16
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قرار معالي مدير الجامعة بشأن إعادة هيكلة الجامعة والصادر بتاريخ 1- 12- 1438هـــ 
كتيب كليات جامعة امللك خالد بعد اعتماد إعادة الهيكلة في عام 1438هـــ.أمانة مجلس الجامعة.

التقرير السنوي ملؤشرات األداء والبرامج التنفيذية لجامعة امللك خالد )2015(. صادر عن املكتب التنفيذي للخطة املستقبلية للتعليم الجامعي في اململكة العربية السعودية)آفاق(.

وفيما يلي بعض من أهم اإلحصائيات العامة حول جامعة امللك خالد*:

املصــــادر:

نبذة عن جامعة امللك خالد وتطورها

60.312 طالب وطالبة. 1

3.612 عضو وعضوة هيئة تدريس. 2

 وموظفة.
ً
3.399 موظفا 3

15.922 طالًبا وطالبة يتحدثون أكثر من لغة. 4

ا بالجامعة. 146 برنامًجا أكاديميًّ 5

5 وكاالت رئيسة. 6

9 عمادات مساندة. 7

29 كلية )طالب وطالبات(. 8

ا. ا وبحثيًّ  علميًّ
ً
18 مركزا 9

3 كرا�سي علمية.  10

4 جمعيات علمية. 11

1 معهد بحثي. 12

17
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وكاالت الجامعة والعمادات املساندة وكلياتها والكرا�سي والجمعيات العلمية والبحثية:

ب- العمادات املساندة*أ. وكاالت الجامعة*

1

2

3

4

5

وكالة الجامعة.
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين.1

عمادة الدراسات العليا.2

عمادة البحث العلمي.3

عمادة القبول والتسجيل.4

عمادة شؤون الطالب.5

عمادة شؤون املكتبات.6

عمادة التعلم اإللكتروني.7

عمادة التطوير األكاديمي والجودة.8

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.9

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية.

وكالة الجامعة للتطوير والجودة.

وكالة الجامعة للمشاريع.

بذة عن جامعة امللك خالد وتطورها
ُ
ن

 قرار معالي مدير الجامعة بشأن إعادة هيكلة الجامعة والصادر بتاريخ 1- 12- 1438هـــ 

املصــــدر:

18

2



19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ج- كليات الجامعة*

كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة

كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب

كلية العلوم واآلداب بتنومة

كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير

كلية العلوم الطبية التطبيقية بمجايل عسير

كلية املجتمع بمحايل عسير 

كلية العلوم واآلداب برجال أملع

كلية املجتمع برجال أملع

كلية العلوم واآلداب باملجاردة

111 كلية الشريعة وأصول الدين بأبها

212 كلية الطب بأبها

313 كلية التربية بأبها

414 كلية العلوم اإلنسانية بأبها

515 كلية اللغات والترجمة بأبها

616 كلية الهندسة بأبها

717 كلية علوم الحاسب اآللي بأبها

818 كلية العلوم بأبها

919 كلية طب األسنان بأبها 

1020 كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها 

كلية الصيدلة بأبها 

كلية العلوم اإلدارية واملالية بأبها 

كلية االقتصاد املنزلي بأبها

كلية التمريض بأبها

كلية املجتمع بأبها

كلية العلوم واآلداب  بخميس مشيط

كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط

كلية التمريض بخميش مشيط

كلية املجتمع بخميس مشيط

كلية العلوم واآلداب بأحد رفيدة

نبذة عن جامعة امللك خالد وتطورها

كتيب كليات جامعة امللك خالد بعد اعتماد إعادة الهيكلة في عام 1438هـ - أمانة مجلس الجامعة. املصــــدر:
19
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د-الكرا�سي و املراكز العلمية والبحثية بالجامعة*: 

نبذة عن جامعة امللك خالد وتطورها

كر�سي امللك خالد1

2
كر�سي األمير فيصل بن خالد لرعاية إبداعات 

وابتكارات الشباب

 كر�سي صحيفة الجزيرة  لإلعالم السعودي3

مركز األمير سلطان للدراسات البيئية والسياحية4

مركز البحوث والدراسات االجتماعية5

مركز األبحاث البحرية6

مركز بحوث أمراض املناطق الحارة7

مركز املوهبة و اإلبداع وريادة األعمال8

9

مركز إعداد القادة اإلداريين10

مركز القياس والتقويم11

مركز الوثائق واملحفوظات12

مركز أبحاث تشوهات الوجه والفكين13

مركز البحوث بكلية الطب 14

مركز البحوث للمواد املتقدمة15

مركز  البحوث التربوية بكلية التربية16

مركز البحوث بكلية العلوم اإلنسانية 18

مركز البحوث بكلية اللغات والترجمة 19

مركز البحوث بكلية الهندسة20

21
مركز الدراسات والبحوث بكلية العلوم اإلدارية 

واملالية 

مركز البحث العلمي بكلية الشريعة وأصول 17
الدين

20

قرار معالي مدير الجامعة بشأن إعادة هيكلة الجامعة والصادر بتاريخ 1- 12- 1438هـــ 

املصــــدر:

مركز حوكمة الشركات
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هـ-املعاهد البحثية والجمعيات العلمية بالجامعة* : 

نبذة عن جامعة امللك خالد وتطورها

معهد البحوث والدراسات االستشارية 1

 الجمعية السعودية للعلوم اإلحصائية 2

الجمعية العلمية السعودية للتعليم الطبي 3

الجمعية السعودية للفيزياء4

الجمعية السعودية العلمية للمعلم5

21

قرار معالي مدير الجامعة بشأن إعادة هيكلة الجامعة والصادر بتاريخ 1- 12- 1438هـــ 

املصــــدر:
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أهمية الخطة االستراتيجية لجامعة امللك خالد:

حرصت الجامعة على إعداد وتحديث خطتها االستراتيجية انطالقا من استشعارها بأهمية ذلك، واملتمثلة في: 

مواكبة الحراك التطويري الذي تشهده اململكة العربية السعودية وإطالق رؤية اململكة )2030(.

دعم املبادرات والبرامج الداعمة لتحقيق رؤية اململكة )2030( التي من بينها: برنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تحسين نمط الحياة.

دعم تحقيق البرامج التنفيذية للخطة املستقبلية للتعليم الجامعي )آفاق 2029(. 

وضع إطار عام لتحديد التوجهات املستقبلية للنظام التعليمي واإلداري بالجامعة.

توضيح الرؤية والرسالة واألهداف والغايات املستقبلية للجامعة.

فتح املجال ملشاركة قطاع عريض من فئات املجتمع املتنوعة في صياغة الخطة االستراتيجية.

رفع درجة الوعي بأهمية التطوير ورفع الكفاءة اإلدارية إلحداث التغيير املطلوب.

تقويم املرحلة السابقة من خالل التحليل واملسح البيئي الشامل، والوقوف على نواحي القوة والضعف في النظام التعليمي واإلداري وكافة مجاالت عمل الجامعة، وكذا الفرص 

املتاحة والتحديات التي قد تواجهها الجامعة في هذا الصدد.

التوجيه الستثمار جهود الجامعة بشكل أفضل لدعم مسيرتها.

تعزيز دور الجامعة ووحداتها األكاديمية واإلدارية في تحديد األولويات وفق دراسة علمية منهجية.

تحديد املجاالت التي تتطلب التغيير، واملشكالت التي تواجه النظام التعليمي واإلداري ووضع الحلول املناسبة لعالجها.

تحديد االتجاهات واإلجراءات االستراتيجية التي تعالج نقاط الضعف، وتستفيد من الفرص املتاحة وتدعم الجامعة في تحقيق رؤيتها ورسالتها.

22
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الفصل الثانى

املقارنات املرجعية واملمارسات الفضلى 

تمهيــــــــد.

املنهجية ومعايير اختيار الجامعات املرجعية.

نبذة عن الجامعات التي تم اختيارها.  

أوجه املقارنة والتحليل. 

تطبيق أوجه املقارنة.

 املمارسات الفضلى.

    نماذج من املمارسات الفضلى بالجامعات قيد املقارنة وبعض الجامعات األخرى. 

23
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تمهيـــد:

تعد عملية املقارنات املرجعية من التطبيقات املعاصرة التي تستخدمها املؤسسات كأداة لتطوير وتحسين األداء من خالل املقارنة مع مؤسسات مماثلة بغية االستفادة من تجاربها 

لتعزيز مواطن القوة وعالج مواطن الضعف واالستثمار األمثل للموارد لتحقيق التميز واإلبداع.  ولذا؛ فإن لتقييم ومقارنة وضع جامعة امللك خالد بالجامعات املناظرة أهمية كبيرة 

في تطوير أدائها، مع األخذ في االعتبار ظروف كل جامعة، وتاريخها، وخبراتها، والسياق املحيط بها والظروف املالية، والتوقعات املحلية واإلقليمية املتعلقة بها. 

وقد وضعت جامعة امللك خالد ضمن عملية تصنيف معياري بغرض مقارنتها بالجامعة املرجعية التي وقع عليها االختيار في ضوء اتساقها، ومعايير االختيار التي روعي فيها إمكانات 

الجامعة ورؤيتها املستقبلية. 

وتقوم املنهجية على جمع ما يمكن الوصول إليه من البيانات املالئمة عن الجامعات قيد املقارنة، ومن ثم تحليلها لضمان تقديم قيمة مضافة من شأنها تحسين العمل األكاديمي 

واإلداري بالجامعة.

24
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املنهجية ومعايير اختيار الجامعات املرجعية

تم تحديد عدد من املعايير التي يجب أن تتوافر في الجامعات التي سيتم اختيارها جهات مرجعية؛ وهي على النحو التالي: 

وتجدر اإلشارة إلى أن املعايير أعاله يتفاوت مدى توافرها من جامعة ألخرى، وال يعني بالضرورة أن تنطبق كل املعايير أعاله على جميع 
الجامعات قيد املقارنة بل معظمها. 

أن تكون جامعة حكومية وليست خاصة فيما يتعلق بالجوانب املالية. 

أن يكون أعداد الطلبة امللتحقين بها ال تقل عن عشرة آالف طالب. 

أن يكون تاريخ إنشاء الجامعة ضمن القرنين املاضيين.
تـــقـــديـــم الـــجـــامـــعـــة ألكـــثـــر مــــن درجــــــة عــلــمــيــة )بكالوريوس، 

ماجستير، دكتوراة(. 

أن يتوافر مسارين على األقل من املسارات التعليمية التالية بها: 
)مسار صحي، مسار علمي، مسار إنساني(. 

25
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املنهجية ومعايير اختيار الجامعات املرجعية

نظرة عامة للجامعات وفقاً ملعايير االختيار: 

درجة
توافر 
املعايير

التشابه في
السمات 
الثقافية

الدرجات 
العلمية

التي تمنحها

تاريخ
اإلنشاء

املجاالت العلمية
توافر فروع 

للجامعة
أعداد 
الطالب

سنة 
التصنيف 

التصنيف
QS وفق

حكومية
وليست 
خاصة

الجامعة

 5 ال ينطبق  3 1883
Health + Science 

+ Humanities
ال  30680  2018 137 ينطبق Cardiff University

6 ال ينطبق 3 1877
Health + Science 

+ Humanities
نعم  28006  2018 28 ينطبق  University of Tokyo

4 ينطبق  2 1956 Science + Humanities ال  31000  2018  461 ينطبق 
Middle East Technical 

University

5 ال ينطبق  3 1949 Science + Humanities نعم  34904  2018  801 ينطبق  George Mason

7 ينطبق  3 1957
Health + Science 

+ Humanities
نعم  34489  2018 221 ينطبق  King Saud University

5 ال ينطبق 3 1885
Health + Science 

+ Humanities
نعم  71946  2018  209 ينطبق 

Arizona state 
university

8 ينطبق  3 1905
Health + Science

 + Humanities
نعم  17580  2018 114 ينطبق  University of Malaya

 4 ال ينطبق  2 1914
Health + Science 

+ Humanities
ال  23397 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ NA ينطبق 

University of Texas at 
El Baso 

3 1998
Health + Science

 + Humanities
60312 2018 474 King Khalid University

 ملعايير املقارنة املرجعية
ً
جدول)2-1( مقارنة بين الجامعات وفقا
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بذة عن الجامعات التي تم اختيارها: 
ُ
ن

جامعة كارديف: تأسست عام 1883 م، هي جامعة بحثية، تقع في كارديف، ويلز، اململكة املتحدة، وتعد الجامعة عضًوا في مجموعة )راسل( للجامعات، ويبلغ 

  .
ً
عدد طالبها حوالي 30.180 مسجلين، ويعمل بها نحو 1791 عضو هيئة تدريس، إضافة إلى ما يقرب من 5200 موظفا

جامعة الشرق األوسط التقنية: تأسست عام 1956م، وهي جامعة تقنية عامة تقع في أنقرة، بتركيا. وتركز بشكل أسا�سي على الهندسة والعلوم الطبيعية. 

وتعتبر جامعة رائدة في مجال البحوث العلمية الهندسية في تركيا والشرق األوسط، ويبلغ عدد طالب الجامعة حوالي )31000( طالب وطالبة، ويعمل بها حوالي 

)2500( عضو هيئة تدريس.

جامعة جورج ميسون: تأسست الجامعة عام 1949م، وهي جامعة أمريكية تقع في والية فرجينيا وتعد من الجامعات العريقة في الواليات املتحدة األمريكية.  

ولها ثالثة أفرع رئيسية تقع في فيرفاكس، وأرلينغتون، وماناساس بوالية فرجينيا. حيث تتوزع تلك األفرع على مسافة جغرافية تتراوح بين )25.5 و 50 كم(.

جامعة امللك سعود: تأسست في مدينة الرياض عام 1957م، وهي أول مؤسسة للتعليم الجامعي في اململكة العربية السعودية، وعلى مدى العقود املاضية 

ا محفظة استثمارية عقارية  نمت الجامعة تدريجيا لتشمل املجاالت الصحية والعلمية واإلنسانية، وقد أصبح لها سمعة أكاديمية متميزة. كما أنها تمتلك حاليًّ

وقفية تتجاوز قيمتها مليار دوالر. 
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نبذة عن الجامعات التي تم اختيارها

جامعة تكساس في إل باسو )أوتيب(: تأسست الجامعة في عام 1914م، وهي جامعة بحثية عامة في إل باسو، تكساس، بالواليات املتحدة.  بوصفها مؤسسة 

أكاديمية متخصصة فيما يتعلق باملناجم والتعدين. ويبلغ عدد طالب الجامعة حوالي 23,400 طالب. ويمثل طالب الدراسات العليا منهم حوالي 14%. كما 

يعمل بها حوالي )1309( عضو هيئة تدريس. 

 ،Komaba كومابا ،Hongo جامعة طوكيو: أسست عام 1877م، وتقع الجامعة في طوكيو، ولها فروع باملناطق املحيطة بها، وبصفة أكثر تحديًدا في هونغو

ا، وتضم الجامعة العديد من املرافق، منها مستشفيان جامعيان، ومكتبة تضم أكثر  كاشيوا.Kashiwa  تضم الجامعة 28000 طالًبا من بينهم 2100 أجنبيًّ

من ثمانية ماليين عنوان،  وتقلد 17 خريجا من الجامعة منصب وزير في اليابان، و فاز 7 خرجين بجائزة نوبل. 

جامعة والية أريزونا: تأسست عام 1885، وتقع في مدينة تمبي، وتعد الجامعة األكبر في الواليات املتحدة من حيث عدد الطالب املسجلين بها، إذ يقدرون 

بحوالي 72 ألف طالب. كما يعد الحرم الجامعي لها األكبر في الواليات املتحدة، ويبعد الحرم الجامعي عن العاصمة فينكس حوالي ثمانية أميال )13 كم(. ويميز 

الجامعة توجهها البحثي، إذ حصلت على تصنيف مرتفع في بعض التصنيفات العلمية للبحوث العلمية.  

جامعة مااليا: تأسست عام 1905م، وتقع في العاصمة كواالملبور، وتعد من أقدم الجامعات في ماليزيا، كما أنها تعد أفضل جامعة في ماليزيا بحسب التصنيف 

العالمي للجامعات املاليزية. وفي السنوات األخيرة ارتفع عدد الطالب األجانب في جامعة مااليا بفضل مستواها العالي في التدريس الجامعي. وقد أدى النمو 

السريع للجامعة خالل العقد األول من تأسیسها إلى تقسيمها في عام 1959م بين دولتي )سنغافورة وماليزیا(. وتحتوي الجامعة على أكاديمية متخصصة في 

الدراسات االسالمية. 
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أوجه املقارنة والتحليل: 

فيما يلي عدد من أوجه املقارنة التي سيتم بناء عليها مقارنة الجامعات، وذلك للوقوف على واقع جامعة امللك خالد مقارنة بغيرها 
من الجامعات قيد املقارنة؛ حيث يتم التركيز على عدد من أوجه املقارنة التي لها تماس مباشر مع طبيعة العمل األكاديمي. 

وتمثلت أوجه املقارنة والتحليل في األتي:

املسارات األكاديمية. عدد الطالب.

الدرجات العلمية التي تقدمها الجامعة. عدد الكليات. 

نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس. اإلنتاج البحثي. 

نسبة طالب الدراسات العليا إلى طالب مرحلة البكالوريوس. 

29
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تطبيق أوجه املقارنة: 

أعداد الطالب1 : 

شكل) 2-1( مقارنة أعداد الطالب بين الجامعات املرجعية وجامعة امللك خالد

تأتي جامعة امللك خالد في املرتبة الثانية بين أعلى الجامعات من حيث عدد الطالب. متجاوزة متوسط عدد الطالب بالجامعات املرجعية بحوالي %68.

30
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املواقع اإللكترونية للجامعات.  

السنة: 2017م

1املصادر:
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نسبة طالب الدراسات العليا لطالب مرحلة البكالوريوس2 :

شكل)2-2( مقارنة نسبة طالب الدراسات العليا لطالب مرحلة البكالوريوس بين الجامعات املرجعية وجامعة امللك خالد

 مقابل كل ستين طالًبا بجامعة امللك خالد في مرحلة البكالوريوس يوجد ثالثة طالب دراسات عليا، وتعد هذه النسبة هي األقل وفًقا ملا يوضحه الشكل أدناه لنفس النسب مقارنة بغيرها من 

الجامعات املرجعية.
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شكل) 2-3( مقارنة عدد الكليات  بين الجامعات املرجعية وجامعة امللك خالد

يتضح من الشكل أدناه أن جامعة امللك خالد تعد أكبر جامعة من حيث عدد الكليات، مقارنة بالجامعات األخرى قيد املقارنة، إذ يتجاوز عدد الكليات بها املتوسط بحوالي 19 كلية.

32
تطبيق أوجه املقارنة

عدد الكليات3 : 
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شكل) 2-4( مقارنة النشر العلمي في قوائم ISI لعام 2016 بين الجامعات املرجعية وجامعة امللك خالد

في ضوء ما يتوفر من بيانات يتبين من الشكل أدناه أن نشاط النشر العلمي بجامعة امللك خالد أقل من متوسط النشر العلمي بالجامعات قيد املقارنة بحوالي )-89% (،ما يعني أنه 

مقابل كل تسع ورقات علمية منشورة كمتوسط للنشر في الجامعات املرجعية، هناك ورقة واحدة فقط تنشرها جامعة امللك خالد.

33
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شكل)2-5( مقارنة النشر العلمي في ISIمقابل عدد أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات املرجعية وجامعة امللك خالد

 يتضح من الشكل أدناه أن النشر العلمي لكل عضو هيئة تدريس يقل عن املتوسط بما يعادل )-91%(. ما يعني أنه مقابل كل تسعة أعضاء هيئة تدريس بجامعة امللك خالد تنشر 

ا تنشر ماال يقل عن ورقة واحدة لكل عضو هيئة تدريس. ورقة علمية واحدة فقط. في حين أن الجامعات التي تقع ضمن الـمئتين األولى عامليًّ

34
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شكل) 2-6( مقارنة نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات املرجعية وجامعة امللك خالد

 يتضح من الشكل أدناه أنه مقابل كل عضو هيئة تدريس هناك حوالي 17 طالًبا بجامعة امللك خالد، متجاوزة بذلك متوسط نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

املرجعية بما يعادل %22 .
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شكل)2-7( مقارنة الدرجة العلمية بين الجامعات املرجعية وجامعة امللك خالد

يتضح من الشكل أدناه موائمة جامعة امللك خالد ملعظم الجامعات املرجعية من حيث الدرجات العلمية التي تقدمها تلك الجامعات.

36
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شكل)2-8( مقارنة املسارات التعليمية بين الجامعات املرجعية وجامعة امللك خالد

يتضح من الشكل أدناه موائمة جامعة امللك خالد ملعظم الجامعات املرجعية من حيث توافر املسارات األكاديمية )الصحي، والعلمي، واإلنساني(. 

37
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املمارسات الُفضلى: 

     تعد الجامعات من بين املؤسسات األكثر تعقيًدا في املجتمعات الحديثة، بسبب التنوع الكبير في املستفيدين منها )أصحاب املصلحة(، واملخرجات، فضال عن اضطالعها بمجموعة متنوعة 

ا 
ً
من األدوار التي تتباين حولها التوقعات. فالجامعات ليس لديها هدف واحد فقط مثلما هو الحال في شركات األعمال التي تهدف لتحقيق الربح ملالكها أو للمساهمين فيها، ولكن للجامعة أهداف

متعددة مستوحاة من تعدد أدوارها ووظائفها. 

    وبالتالي فإن تبني جامعة امللك خالد للممارسات الفضلى الناجحة التي تم تنفيذها بمؤسسات أكاديمية مماثلة من شأنه أن يمكن الجامعة من تطوير أدائها وتحقيق املستويات املأمولة من 

الر�سى عنها، وعما تقدمه من إنتاج بحثي وخدمات تدريسية ومجتمعية. 

ونستعرض فيما يلي عدًدا من املمارسات الفضلى التي تم اختيارها من واقع ما تحقق من نجاحات في أداء الجامعات التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية مع جامعة امللك خالد. 

فكرة عامة عنهااملمارسةالجامعة

مراكز التميز البحثي
أنشأت جامعة امللك سعود عــدًدا من مراكز التميز البحثي واملعاهد البحثية، مثل معهد امللك 

عبد هللا لتقنية النانو، ومعهد امللك عبد هللا للبحوث والــدراســات االستشارية، ومعهد األمير 

سلطان ألبحاث التقنيات املتقدمة، كما قامت جامعة امللك سعود بدور رئي�سي في تطوير وتنفيذ 

ا يسهم فــي دعم  وادي الــريــاض للتقنية، والـــذي يعد مــركــًزا لألبحاث واالبــتــكــار وذراًعــــا استثماريًّ

ا. وقــد حققت هــذه الجهود نقلة نوعية كبيرة في اإلنــتــاج البحثي  ــا وتطبيقيًّ البحث العلمي مــاديًّ

للجامعة طيلة السنوات العشر املاضية. 

مارسات الُفضلى بالجامعات قيد املقارنة، وبعض الجامعات األخرى:
ُ
نماذج من امل
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الجامعة

الجامعة

املمارسة

املمارسة

فكرة عامة عنها

فكرة عامة عنها

الشراكة املجتمعية

التوجه للدراسات العليا

ترتبط جامعة تكساس فــي الــبــاســو ارتــبــاطــا وثيقا بالتنمية االقــتــصــاديــة ورفــاهــيــة املجتمع؛ إذ 

إنــهــا اســتــطــاعــت االســتــفــادة مــن هـــذه الــعــالقــة الــوثــيــقــة فــي إثــــراء الــخــبــرة التعليمية لــلــطــالب من 

خالل إشــراك أكثر من 260 من األساتذة و1300 من الطالب في مركز أنشأته بغرض املشاركة 

املجتمعية، وقـــد نــجــح فــي إبــــرام شــراـكـات مــع أكــثــر مــن 420 منظمة مجتمعية ومــؤســســة عامة 

ومدرسة مهنية، وذلك بهدف التقارب بين النظرية والتطبيق، وتقليص الفجوة بين مخرجات 

الجامعة واحتياج املجتمع. 

تحولت جامعة جورج ميسون من جامعة تقدم برامج البكالوريوس فقط إلى جامعة للدراسات 

العليا كذلك؛ إذ أنشأت الجامعة معاهد في مجاالت مثل: العلوم الحاسوبية، والسياسة العامة، 

وتحليل وحل النزاعات، والشؤون الدولية، والدراسات الثقافية. كما فوضت الجامعة كل معهد 

من تلك املعاهد في توظيف أعضاء هيئة التدريس، وبناء البرامج األكاديمية بصفة مستقلة. وقد 

حققت هذه املمارسة نجاًحا باهًرا في تحقيق الحراك التطويري املأمول بمرونة أكبر حتى في ظل 

خطتها التوسعية لتكون جامعة شاملة.

مارسات الُفضلى بالجامعات قيد املقارنة، وبعض الجامعات األخرى:
ُ
نماذج من امل
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مارسات الُفضلى بالجامعات قيد املقارنة، وبعض الجامعات األخرى

ُ
نماذج من امل

فكرة عامة عنهااملمارسةالجامعة

دعم الشركات الناشئة
عملت جامعة طوكيو في السنوات األخيرة، على تغيير صورتها املحافظة، واستلهام روح »وادي 
السيليكون«، وخوض مجال ريادة األعمال، وفق ما يتما�سى مع آمال وتوجهات اليابان املستقبلية 
في تحويل املؤسسات التعليمية إلى مراكز لالبتكار.  إذ ترتبط جامعة طوكيو بنحو 240 شركة 
ناشئة، وهــو ضعف عددها قبل خمس ســنــوات. وخــالل عــام 2015 أدرجــت 16 شركة منها في 
سوق األوراق املالية بقيمة إجمالية بلغت نحو ثمانية مليارات دوالر، وتهدف هذه الخطوة إلى 
حث الخريجين على تأسيس مشروعات ناشئة عوًضا عن العمل في وظائف القطاعين العام 

والخاص. 

فكرة عامة عنهااملمارسةالجامعة

 ربط الحوافز املالية باألداء
نظرا ألن 80% من عائدات كلية الطب في هذه الجامعة تخصص لتعويض أعضاء هيئة التدريس 

واملوظفين، فإن عميد الكلية قد كلف مجلس الكلية بإعداد نظام لربط املقابل املادي باألداء 

الذي من شأنه تحسين اإلنتاجية وزيادة الرواتب عن طريق تحديد توقعات أداء واضحة لعضو 

هيئة التدريس واإلداري ترتبط باملقابل املالي الذي يحصل عليه. ، وقد ساهمت الفكرة في تغيير 

الثقافة لتركز على املــخــرجــات وتحسين اإلنــتــاجــيــة، إضــافــة إلــى توفير بــيــانــات األداء، كما زادت 

استجابة أعضاء هيئة التدريس اإلكلينيكيين لدعم البرامج التعليمية. 
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فكرة عامة عنهااملمارسةالجامعة

تكريم الخريجين
تقدم جمعية خريجي جامعة واليــة بنسلفانيا جوائز للخريجين املتميزين الذين قدموا عروًضا 

 استثنائية، حيث تهدف هذه الجوائز إلى تحفيز الخريجين واستمرار اهتمامهم بالجامعة، 
ً

وأعماال

 إضافية لتعزيز الهوية 
ً
والعمل في املجلس االستشاري غير الرسمي للجامعة، كما يوفر ذلك سبال

واالتــصــال والتمثيل مع الخريجين. حيث يتم منح جائزة في مجالين هما: 1( الخريجون الذين 

 إبداعية ومبتكرة، 2( الخريجون الذين لديهم سجل حافل من النجاح واألعمال 
ً

يقدمون أعماال

املجتمعية البارزة. 

مارسات الُفضلى بالجامعات قيد املقارنة، وبعض الجامعات األخرى
ُ
نماذج من امل
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فكرة عامة عنهااملمارسةالجامعة

الحصول على منح بحثية
ا للباحثين يوفر معلومات حول صياغة أهداف وغرض املنحة بطريقة 

ً
أعدت هذه الكلية رابط

صحيحة والربط بينها وبين رسالة وأهداف الجهة املانحة. وفي هذا السياق، قامت بعض الجهات 

بإنشاء مكتب للتطوير املؤس�سي Institutional Advancement )IA( Office يهدف إلــى توفير 

أموال من مصادر خارجية بناء على األولويات السنوية لهذه الجهة ضمن خطتها االستراتيجية. 
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فكرة عامة عنهااملمارسةالجامعة

 سياسة وأسس وإجراءات
 أخالقيات البحث العلمي

تلتزم هذه الجامعة باتباع أعلى معايير اخالقيات البحث العلمي والحفاظ عليه في جميع أنشطتها. 

وجميع التفاصيل الخاصة بالسياسات واألســـس واإلجــــراءات موصوفة فــي أدلــة خاصة بذلك 

ومتاحة لجميع الباحثين، ويوجد لديها لجنة خاصة بذلك، ولجان فرعية منبثقة منها. وعلى 

جميع الباحثين مراعاة رسالة الجامعة وقيمها وسياساتها في هذا الصدد، كما تراجع الجامعة 

جميع املشروعات البحثية وفقا لذلك. 

42

للمزيد يمكن االطالع على دليل أفضل املمارسات في الجامعات العاملية ) ملحق 1 (.

مارسات الُفضلى بالجامعات قيد املقارنة، وبعض الجامعات األخرى
ُ
نماذج من امل
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الفصل الثالث

منهجية إعداد الخطة االستراتيجية 

تمهيــــــد

املرحلة األولي: التحضير والتجهيز

املرحلة الثانية: التحديث والتطوير

املرحلة الثالثة: املراجعة وبناء الخطط التنفيذية
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تمهيـــد:

بعت للوصول إلى نتائجها، وحتى تتحقق 
ُ
يستعرض هذا الفصل منهجية إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة، واألدوات املستخدمة في جمع املعلومات وتحليلها، والخطوات التي ات

النتائج املرجوه كان هناك مجموعة من األطر الداعمة لنجاح عملية التخطيط االستراتيجي تمثلت في اآلتي:

وفيما يلي استعراض ملراحل العمل الثالثة الرئيسة:

44

إلتزام القيادة بالتغيير.

مشاركة املستفيدين من داخــل الجامعة وخارجها في 

صياغة الخطة االستراتيجية.

 الـــقـــيـــاس املــســتــمــر مـــقـــارنـــة بــــــأداء الـــجـــامـــعـــات األخرى 

والنماذج الناجحة منها.

املرونة في صياغة وتنفيذ مراحل العمل باملشروع

الشفافية في جميع اإلجراءات.
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 إجراء 
ً
    وفيها تم وضع إطــار العمل في املشروع، وجمع البيانات واملعلومات، وتقييم الوضع الراهن، ومراجعة بعض التجارب املرجعية، وتحديد القضايا االستراتيجية، وأيضا

املقابالت، وورش العمل، ومن ثم استنباط الرؤية والرسالة والقيم واألهداف االستراتيجية املقترحة. 

املرحلة األولى: التحضير والتجهيز

شكل) 3-1( أنشطة املرحلة األولى » التحضير والتجهيز«

45



46

املرحلة الثانية: التحديث والتطوير

     اعتمدت منهجية التخطيط االستراتيجي في مشروع ) مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية لجامعة امللك خالد ( على تطوير ومواءمة استراتيجية الجامعة لتتسق مع الخطط 

الوطنية مثل رؤية اململكة) 2030(، والبرامج واملبادرات الداعمة لتحقيق رؤية اململكة ) 2030( ومنها برنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تحسين 

عد مرجًعا مهًما في التخطيط االستراتيجي للجامعات 
ُ
 عن مراجعة معايير تصنيف الجامعات العاملية، والخطة املستقبلية للتعليم الجامعي ) آفاق  2029 ( التي ت

ً
نمط الحياه، فضال

السعودية.

 بناء وانتقاء مؤشرات قياس أداء 
ً
وخالل مرحلة التحديث والتطوير تم صياغة مجموعة من املبادرات التنفيذية التي تدعم تحقيق األهداف االستراتيجية للجامعة، وروعي أيضا

مناسبة ومالءمة لقياس أداء املبادرات، ومن جهة أخرى تحديد مصدر مؤشر األداء سواء من: مؤشرات الخطة املستقبلية للتعليم الجامعي) آفاق  2029 (، أو هيئة تقويم التعليم، 

أو البرامج الداعمة لتحقيق رؤية اململكة ) 2030 (، أو من مؤشرات عاملية، وذلك حتى يسهل لجهات إسناد األهداف االستراتيجية الرجوع إلى جهات مؤشرات األداء وإجراء املقارنات 

وتحديد مستوى التقدم في إنجاز املبادرات أو األهداف االستراتيجية.

كما تم خالل هذه املرحلة بناء مجموعة من األدلة الداعمة مثل: دليل املواءمة بين األهداف االستراتيجية واملبادرات والخطط واملعايير الوطنية والدولية، ودليل وصف املبادرات 

التنفيذية ومؤشرات األداء، ودليل مؤشرات قياس األداء.
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 عن بناء الخطط التنفيذية التي سيتم االسترشاد بها عند تنفيذ املبادرات 
ً
لبي الهدف الذي من أجله أنشئت الجامعة، فضال

ُ
      وفيها تم مراجعة الخطة االستراتيجية والتأكد من أنها ت

التنفيذية لألهداف االستراتيجية، كما ُروعــي في مرحلة املراجعة التحقق من إسناد كافة األهــداف االستراتيجية للمسؤولين عن تنفيذها، وكذلك إسناد كافة املبادرات للجهات 

 عن املراجعة اللغوية للخطة االستراتيجية. 
ً
 عن مراجعة مؤشرات قياس األداء وتحديد املستهدفات واسنادها إلى جهات التنفيذ، فضال

ً
التنفيذية التي ستتولى تنفيذها، فضال

املرحلة الثالثة: املراجعة وبناء الخطط التنفيذية 
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الفصل الرابع

نتائج التحليل البيئي والقضايا االستراتيجية

تمهيــــــــــد.

املحور األول: نتائج التحليل البيئي

املحور الثاني: القضايا االستراتيجية
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تمهيـــد:

ا من املنهجية العلمية التي تتبعها الخطة االستراتيجية لجامعة امللك خالد، فقد تضمن الفصل الرابع عدًدا من العمليات؛ بغية الوصول لتحليل استراتيجي دقيق يدعم 
ً
انطالق

عملية بناء الخطة االستراتيجية للجامعة، وتضمنت هذه العملية إجراءين هما: 

وملا كان هذان اإلجــراءان يتضمنان عدًدا كبيًرا من البيانات واملعلومات، فقد رأى فريق عمل الخطة االستراتيجية أن يتضمن هذا الفصل نتائج التحليل االستراتيجي التي توصل 

إليها بعد هذين اإلجراءين.

 1- ملزيد من املعلومات والبيانات يمكن االطالع على ملحق التحليل البيئي واالستراتيجي ) ملحق 2 ( .

وبناء على ما سبق فقد تضمن هذا الفصل املحورين التاليين1 : 

املحور األول: نتائج التحليل البيئي العام والخاص واملصفوفات الخاصة به.

املحور الثاني: تحديد القضايا االستراتيجية التي توجه األهداف االستراتيجية واملبادرات في ضوء األولويات التي تخدم بصورة أفضل الوضع االقتصادي واالجتماعي للسكان، 
وتضع الجامعة في مصاف الجامعات العاملية الرائدة.  

 السياق البيئي العام »البيئة الخارجية« الذي يركز على التعرف على الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع في منطقة عسير، والتي يتم من خاللها تحديد دور الجامعة في التعامل 

معه والتأثير فيه، وذلك بالتعرف على الفرص والتحديات.

 والسياق البيئي الخاص »البيئة الداخلية« الذي يركز على تحليل القدرات الداخلية للجامعة، والتعرف إلى نقاط القوة ونقاط الضعف، وكيفية التعامل معها لخدمة هذا املجتمع، 

ونتائج التحليل البيئي العام والخاص واملصفوفات الخاصة به، وتحديد القضايا االستراتيجية التي توجه األهداف االستراتيجية واملبادرات في ضوء األولويات التي تخدم بصورة 

أفضل الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع، وتضع الجامعة في مصاف الجامعات العاملية الرائدة.

49



50

املحور األول: نتائج التحليل البيئي

       بناء على تحليل النتائج واملعلومات التي تم التوصل إليها، تم استنباط مجموعة من الفرص والتحديات، نستعرضها فيما يلي:

جدول ) 4-1( تحليل الفرص املتاحة أمام جامعة امللك خالد ووصفها

أ - نتائج التحليل البيئي - السياق البيئي الخارجي:

تحليل الفرص

الوصف الفرص

وجود رؤية اململكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية،وبرنامج تحسين نمط الحياه الصحي، وخطة 

آفاق، والتي تدعم جميعها عمليات التعليم والتعلم وتنمية الشخصية وفق أفضل املمارسات العاملية والتي تساعد الجامعة على تنفيذ 

برامج تطويرية في هذا السياق الوطني. هذا عالوة على تميز اململكة في اإلنفاق على التعليم مقارنة بالعديد من الدول؛ مما يتيح فرصة 

للجامعة لالستفادة من برامج التمويل التطويرية. 

البرامج الوطنية الداعمة للتعليم والتعلم 

ا من قبل وزارة التعليم، وتحفز الجائزة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية للعمل على الحصول على  تمنح هذه الجائزة سنويًّ

الجائزة، واالستمرار في عمليات التوثيق اإللكتروني للمقررات.
جائزة التميز ألفضل مقرر إلكتروني

ا ألعضاء هيئة التدريس والطلبة؛ للحصول على املراجع ومصادر املعلومات بسرعة  وجود املكتبة السعودية الرقمية يعد حافًزا مهمًّ

وسهولة تمكنهم من البدء بأبحاثهم ودراساتهم من دون الحاجة للتواجد داخل مقرات الجامعة ومكتبتها.
املكتبة السعودية الرقمية
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الوصف الفرص

يوجد الكثير من الفرص املطروحة في الجامعات حول العالم للتعاون األكاديمي الدولي بين كليات الجامعة ونظيراتها، وهذه الفرص 

يجب استغاللها بالشكل األمثل للحصول على آخر التطورات واألبحاث العلمية حول العالم، وإعطاء الجامعة املزيد من التواصل 

الخارجي، والحصول على املزيد من الخبرات.

فرص التعاون الدولي

تعد مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية فرصة مهمة للبرامج املهنية بالجامعة لالستفادة منها في رعاية البحوث ورعاية املبدعين، 

حيث إن املدينة ترعى البحوث والدراسات املتميزة وتغطي تكاليفها، وهو أمر يجب أخذه بعين االعتبار والحرص على االستفادة منه على 

الصعيد الطالبي وهيئة التدريس.

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يعد برنامج امللك عبد هللا لالبتعاث الخارجي وسيلة فعالة وقوية لتطوير مهارات الطالب واالحتكاك بمدارس عاملية مع سد الفجوة في 

بعض التخصصات العلمية باإلضافة إلى إعداد أعضاء هيئة تدريس متميزين.

برنامج امللك عبدهللا

لإلبتعاث الخارجي

تضع هيئة تقويم التعليم ممثلة في املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي املعايير للجامعة، لتطوير أدائها ورفع مستوى الجودة في 

العمليات التعليمية فيها وهذه فرصة يجب أن تستغل.

وجود هيئة تقويم التعليم -املركز الوطني للتقويم 

واالعتماد األكاديمي

يعد التوجه العام لوزارة التعليم لتبني معايير الجودة من خالل تطوير الخطة االستراتيجية للتعليم العالي )آفاق( فرصة قوية للجامعة، 

ويجب الحرص على االستفادة منها من خالل تطبيق املعايير واألهداف ذات الصلة، والتي تساعد على تطوير أداء الجامعة.
توجه وزارة التعليم لتبّني الجودة وتطبيقها

املحور األول: نتائج التحليل البيئي

تحليل الفرص
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الوصف الفرص

تتميز البيئة البحثية والتعليمية في املنطقة العربية، ومنطقة الخليج خاصة، بأنها على مستوى عاٍل من التميز في النواحي العلمية 

والتجهيزية واألكاديمية والتعاون بين الباحثين، وهو ما يجب على الجامعة استغالله بالشكل األكثر فعالية.

بيئة متميزة ملجاالت البحث في املجاالت العلمية 

املختلفة

تتميز منطقة عسير بالسياحة واملتاحف والفنادق التي تتيح فرصة للجامعة في التوسع في البرامج السياحية والفندقية واألثرية، كما أن 

األنشطة األساسية في مجاالت الزراعة والغابات والصيد البري واألسماك، املناجم واستخراج البترول والغاز واملحاجر، والصناعات 

التحويلية، والكهرباء والغاز واملياه، والتشييد والبناء تتطلب كذلك ربطها بالتوسع في أعداد الطالب املقبولين في البرامج األكاديمية ذات 

العالقة بهذه األنشطة املجتمعية. 

السياق البيئي العام ملنطقة عسير املحفز للتوسع 

في البرامج األكاديمية املهنية

املحور األول: نتائج التحليل البيئي
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جدول)4-2( تحليل التحديات التي تواجه جامعة امللك خالد ووصفها

تحليل التحديات

الوصف التحديات

عقد خارج اململكة، بسبب رفع معايير املشاركة أو التكلفة املالية، وهو أمر 
ُ
ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات العلمية وبصفة خاصة التي ت

يضعف من املشاركة في املؤتمرات العلمية التي تعد أحد أهم مصادر املعلومات واالكتشافات العلمية الحديثة التي من شأنها مساعدة برامج الجامعة على 

التطور والتحسين.

رفع املعايير واملتطلبات التي تحد 

من حضور/مشاركة أعضاء هيئة 

التدريس في املؤتمرات العلمية 

الخارجية

هناك تنافسية عالية بين جامعة امللك خالد والجامعات داخل اململكة وخارجها في استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين ولديهم القدرة على تحقيق رسالة 

الجامعة.

التنافس في استقطاب أعضاء هيئة 

تدريس ذوي الكفاءة العالية

مكن الطالب من البدء مباشرة في 
ُ
ضعف بعض املهارات األساسية لدى مخرجات التعليم ما قبل الجامعي، وعلى سبيل املثال: مهارات اللغة اإلنجليزية ال ت

دراسة برامج الجامعة خاصة برامج العلوم األساسية والصحية واملهنية؛ نظرا ألن معظمها تدرس باللغة اإلنجليزية، مما ينعكس بالسلب سواء على العملية 

التعليمية أو الطالب.

ضعف مخرجات التعليم ما قبل 

الجامعي 

هناك الكثير من الصعوبة فى التواصل بين كليات البنين والبنات، خاصة عندما يتطلب األمر التواصل مع عميد الكلية أو أحد أعضاء هيئة التدريس كما أن 

ُبعد املسافة وقلة وسائل املواصالت تجعل من  العملية أكثر صعوبة.

ُبعد املسافة وصعوبة التواصل مع 

كليات البنات نظًرا لطبيعة البيئة

املحور األول: نتائج التحليل البيئي
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الوصف التحديات
 للجامعة فــي التوسع فــي الــبــرامــج التدريبية للسكان في 

ً
هــنــاك تباين فــي نصيب الــفــرد مــن الناتج املحلي فــي محافظات منطقة عسير، مما يعطي مــجــاال

املحافظات األكثر فقًرا؛ لتأهيلهم وتنمية قدراتهم من أجل زيادة الدخل، كما في محافظة أحد رفيدة وأبها والنماص، على سبيل املثال. كما أن هناك 

تفاوًتا في قوة العمل بين الذكور واإلناث؛ مما يستدعي أن تركز الجامعة في هذا الصدد على تأهيل اإلناث لزيادة مشاركتهن في القوى العاملة.

كذلك هناك تحديات تخص ارتفاع عدد املطلقات، حيث بلغت نسبة الطالق في النماص حوالي 32%، والعنوسة ألكثر من 25% في بعض املحافظات؛ 

مما يتطلب قيام الجامعة ببرامج توعوية وإرشادية لألسر في حل املشكالت وخفض النفقات.

كما بلغ عدد األسر التي تعيلها امرأة في بعض املحافظات مثل بيشة 16% من إجمالي عدد األسر؛ مما يتطلب قيام الجامعة بدور في تأهيل هؤالء النسوة 

وزيادة كفاءتهن في تأسيس وإدارة مشروعات لألسر املنتجة.  

هناك ضعف في العمل التطوعي خاصة في محافظات خميس مشيط وأبها وأحد رفيدة؛ مما يتطلب قيام الجامعة بدور في ذلك، واالستفادة من برنامج 

تعزيز الشخصية السعودية. 

انخفاض فرص التعليم الجامعي لسكان منطقة عسير مقارنة باململكة؛ مما يتطلب التوسع في إنشاء فرص تعليم جديدة.

ارتفاع نسبة األمية خاصة في محافظتي بيشة وظهران الجنوب؛ مما يتطلب قيام الجامعة بدور في محو األمية وتعليم الكبار.

انتشار أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري في منطقة عسير؛ مما يتطلب قيام الجامعة بدور في التوعية الصحية وإنشاء مراكز متخصصة. 

تدني نسبة األطــبــاء مقابل السكان بمحافظتي أحــد رفــيــدة وخميس مشيط؛ مما يتطلب التوسع فــي إنــشــاء بــرامــج طبية فــي هــذه املحافظات لتخريج 

األطباء.

التحديات االجتماعية واالقتصادية 

التي تواجه سكان منطقة عسير * 

تحليل التحديات
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يهدف تقييم البيئة الداخلية إلــى معرفة نقاط القوة والضعف الخاصة بجامعة امللك خالد، بهدف تعزيز نقاط القوة واستثمارها في االستفادة من الفرص، وســد الفجوات في البيئة 

الداخلية من خالل مجموعة من املبادرات التطويرية التي تعالج نقاط الضعف وتحولها إلى نقاط قوة.

جدول) 4-3( تحليل نقاط القوة  بجامعة امللك خالد ووصفها

ب - نتائج التحليل البيئي -السياق البيئي الداخلي

تحليل نقاط القوة

الوصف نقاط القوة

تعد جامعة امللك خالد ذات سمعة طيبة سواء محليا وإقليميا في منطقة الخليج العربي؛ ملا تمتلكه من الخبرات املتميزة، سواء من 

أعضاء هيئة تدريس أو برامج أكاديمية أسهمت في تكوين صورة ذهنية ممتازة عن الجامعة وخريجيها.
سمعة عالية وخبرات متراكمة

تتميز جامعة امللك خالد بالبنية التحتية القوية، كما ستمتلك باملدينة الجامعية بالفرعاء املزيد من القوة والتجهيزات في البنية 

التحتية، األمر الذي يأتي في صالح جميع الكليات، وهو ما يجب استغالله بالشكل األمثل وبدعم من وزارة التعليم.
بنية تحتية تقنية قوية لدى الجامعة

تتميز جامعة امللك خالد بتنوع املدارس العلمية التي ينتمي إليها أعضاء هيئة التدريس؛ حيث تضم 23 جنسية عربية وأوربية وأمريكية 

وأسيوية، مما يثري العملية التعليمية والبحثية.
تنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس

تشارك بعض كليات جامعة امللك خالد في عدد من برامج التعاون الدولي تتيح ألعضاء هيئة التدريس اكتساب الخبرات واملهارات التي 

تثري العملية البحثية والتعليمية من خالل التدريب على أحدث التقنيات واالكتشافات واألبحاث العلمية التي يتم من خاللها إثراء 

مخرجات الجامعة التي تتميز بها.

برامج تعاون دولي فعال
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الوصف نقاط القوة

تتميز جامعة امللك خالد بتفعيل الخدمات التعليمية اإللكترونية بشكل فعال يساعد الطلبة على استثمار وقتهم بالشكل األمثل من خالل 

ا. ا، وتفعيل التواصل اإللكتروني بشكل جيد مع إمكانية حضور املحاضرات افتراضيًّ تقديم املواد العلمية إلكترونيًّ
خدمات تعليمية إلكترونية فعالة

لدى جامعة امللك خالد مستوى جيد من املشاركة مع املجتمع من خالل أنشطة متنوعة على سبيل املثال البرامج املعرفية والتطبيقية 

وبرامج التعليم املستمر تسهم في التوعية املجتمعية في عدد من القضايا التي تواجه املجتمع في منطقة عسير.
مشاركة مجتمعية فعالة

تعد الخدمات الطبية املجانية التي تقدمها جامعة امللك خالد متمثلة في عيادات طب األسنان )ما يقارب من 326 عيادة في كليات البنين 

والبنات(، وعيادة األشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وأيضا العيادات الطبية ضمن ما يميز الجامعة.
الخدمات الطبية

تحليل نقاط القوة

56



57
املحور األول: نتائج التحليل البيئي

57

تحليل نقاط الضعف

الوصف نقاط الضعف

يعد البحث العلمي في التخصصات العلمية وخاصة التطبيقية منها مكلفا، وذي سمات خاصة بشكل كبير. ودعم البحث العلمي لتلك 

التخصصات الصحية ليس باملستوى املأمول حتى يكون مسهًما ومؤثًرا في ميدان البحث العلمي.
محدودية الدعم للبحث العلمي

ال توجد آلية واضــحــة لــدي جامعة امللك خالد تساعد فــي املحافظة على أعــضــاء هيئة الــتــدريــس املتميزين فــي ظــل املنافسة القوية بين 

الجامعات السعودية خاصة، والجامعات في دول الخليج عامة، وعلى وجه الخصوص الجنسيات غير السعودية الذين تتاح لهم عروض 

عمل جاذبة خارج جامعة امللك خالد، وتتسبب في تركهم للجامعة بسبب ضعف الرواتب و الحوافز ألعضاء هيئة التدريس.

محدودية استبقاء أعضاء هيئة التدريس

عدم وجود الكوادر الكافية املتخصصة في بعض املجاالت العلمية ال ُيمكن الجامعة من طرح بعض البرامج التي تحتاجها منطقة عسير، 

على سبيل املثال اإلرشاد السياحي، وأيضا بعض املجاالت الحديثة؛ مثل: النانوتكنولوجي.

عدم توفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس 

في بعض التخصصات العلمية

 في كليات الفروع نظًرا لطبيعة املكان 
ً
هناك الكثير من املشاكل التقنية التي تتعرض لها كليات البنات والبنين خارج مدينة أبها وخصوصا

أو ضعف البنية التحتية أو التكلفة الباهظة، وهذه املشاكل تتعلق بتقنية املعلومات واألجهزة واملعدات الضرورية؛ مما يؤثر بالسلب على 

العملية التعليمية.

ضعف الدعم التقني

ا ملرحلة البكالوريوس مقارنة بالطاقة االستيعابية ألعــداد الطالب بالجامعة، وكذلك  يوجد بجامعة امللك خالد )98( برنامًجا أكاديميًّ

الــكــلــيــات املــتــواجــدة خـــارج املــديــنــة الــجــامــعــيــة بــأبــهــا؛ حــيــث ال يــتــوافــر أعــضــاء هيئة الــتــدريــس بــالــقــدر الــكــافــي، بــاإلضــافــة إلـــى ضــعــف البنية 

التحتية، األمر الذي يخالف معايير خطة )آفاق( من حيث الطاقة االستيعابية للقاعات الدراسية، ونسبة أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة 

التدريس.

قدرة استيعابية ضعيفة مقارنة بعدد الطلبة

جدول) 4-4( تحليل نقاط الضعف  بجامعة امللك خالد ووصفها
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تحليل نقاط الضعف

الوصف نقاط الضعف

إن إتساع النطاق الجغرافي الذي تقدم فيه جامعة امللك خالد خدماتها التعليمية، باإلضافة لعدم توافر مدن جامعية لسكن الطالبات، 

وكذلك عدم توفر العدد الكافي من وسائل نقل الطالبات، كل هذه األسباب تسبب الكثير من اإلزعــاج للطالبات وأولياء أمورهن؛ مما 

ينعكس سلبيا على العملية التعليمية للطالبات.

محدودية املواصالت وعدم توفر السكن للطالبات

تعد املكتبات من أهم مصادر التعلم للطلبة، ومع ذلك ال توجد سوى مكتبة مركزية واحدة باملركز الرئي�سي للجامعة بأبها، باإلضافة إلى 

عدم توفر مكتبات بكليات الجامعة؛ مما يصعب على الطالبات خاصة والطالب عامة االطالع أو استعارة املراجع العلمية إلنجاز البحوث 

والدراسات التي تساعدهم في العملية التعليمية.

ضعف مصادر التعلم )املكتبات( 

بالرغم من صياغة الرؤية ورسالة الجامعة ونشرهما على املوقع اإللكتروني للجامعة إال أن الوعي بأهمية الرؤية والرسالة وتسويقها بين 

فريقي العمل اإلداري والتدري�سي ال ترقى إلى مستوى تنفيذها.
ضعف الوعي بالرؤية والرسالة

تضم جامعة امللك خالد عـــدًدا مــحــدوًدا مــن تخصصات بــرامــج الــدراســات العليا )املاجستير والــدكــتــوراة(؛ يتم طرحها مــن قبل خمس 

كليات فقط بالجامعة، هي: كليات الشريعة، والتربية، والعلوم، والعلوم اإلنسانية، والعلوم اإلدارية واملالية، وال يتعدى بعضها مرحلة 

املاجستير، حيث يتم طرح برامج الدكتوراة في تخصصات كليتي التربية، والشريعة ، بالرغم من وجود كفاءات مميزة من أعضاء هيئة 

التدريس قادرة على تقديم برامج الدراسات العليا في العديد من التخصصات العلمية.

محدودية تخصصات البرامج األكاديمية للدراسات 

العليا
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يهدف هذا الجزء إلى تطبيق العديد من أدوات التحليل االستراتيجية بغرض الوقوف على نتائجها، واالستفادة منها في تحديد شكل وماهية التوجهات االستراتيجية املستقبلية للجامعة، 

والــوصــول إلــى أنسبها؛ بحيث تتالءم مع طبيعة أنشطة الجامعة وخدماتها. كما يتضمن هــذا الجزء نتائج التحليل الرباعي، وتحديد الوضع االستراتيجي، باإلضافة إلــى تحليل القضايا 

قة في هذا الجزء : االستراتيجية، وفيما يأتي تعريف موجز باألدوات االستراتيجية املطبَّ

جدول )4-5( يوضح أداة التحليل االستراتيجي والهدف من تطبيقها

ج- خالصة التحليل االستراتيجي 

الهدف من تطبيقها أداة التحليل االستراتيجي

.)IFE Matrix( تقييم نقاط القوة والضعف للجامعة بشكل عام، من خالل مصفوفة تحليل العوامل الداخلية

.)EFE Matrix( تقييم الفرص والتحديات التي تواجه الجامعة بشكل عام، من خالل مصفوفة تحليل العوامل الخارجية

 )IE Matrix( تحديد التموضع االستراتيجي والتوجه املستقبلي للجامعة باستخدام

مصفوفة التحليل الداخلي / الخارجي

تحديد أبرز نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية.

تحديد أبرز الفرص والتحديات في البيئة الخارجية.

تحديد أبرز االستراتيجيات من خالل استقراء هذه العناصر )القوة، والضعف، الفرص، والتحديات(.

 )SWOT Matrix( مصفوفة التحليل الرباعي

تحديد القضايا االستراتيجية. 

تحديد محاور القضايا االستراتيجية وتحليلها.

تطوير املبادرات االستراتيجية الالزمة ملعالجة القضايا االستراتيجية. 

القضايا االستراتيجية
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د- مصفوفات التحليل الداخلي والخارجي

املحور األول: نتائج التحليل البيئي
60

تعد مصفوفة تحليل العوامل الخارجية من األدوات االستراتيجية الفعالة التي تسهم في تقييم أبرز عناصر البيئة الخارجية للمؤسسة عن طريق تحليل أبرز عناصر الفرص والتحديات، 

 لآلتي:
ً
وتحديد مدى تجاوب املؤسسة نحوها، وفقا

إعطاء وزن نسبي لكل عنصر من عناصر الفرص والتحديات )من 10 إلى 20 عنصًرا( وفًقا ألهميته، مقارنة ببقية العناصر.

ى له.
َ
ح لكل عنصر، من خالل ضرب وزن العنصر في التقييم العام املعط بعد ذلك يتم تحديد التقييم املرجَّ

تقييم كل عنصر من عناصر الفرص والتحديات وفًقا لقدرة املؤسسة على التجاوب مع هذه العناصر، وذلك طبًقا ملا يأتي: 

ا(، )التقييم 2: تجاوب متوسط(   )التقييم 1: تجاوب ضعيف جدًّ

 )التقييم 3: تجاوب فوق املتوسط(، )التقييم 4: تجاوب عال جدا(  

 ملا يأتي:
ً
ح لكل عنصر وفقا ح، فينُتج من خالل جمع التقييم املرجَّ أما إجمالي التقييم املرجَّ

إجمالي التقييم املرجح <5،2 )الوضع اإلجمالي ملدى تجاوب املؤسسة مع بيئتها الخارجية قوي( 

إجمالي التقييم املرجح >5،2 )الوضع اإلجمالي ملدى تجاوب املؤسسة مع بيئتها الخارجية ضعيف( 

مصفوفة تحليل العوامل الخارجية
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 جاءت نتيجة التقييم العام للبيئة الخارجية للجامعة على النحو اآلتي:

جدول )4-6( أبرز نقاط الفرص والتحديات 

التقييم املرجح تقييم العنصر وزن العنصر الفرص م

0.21 3 %7 املكتبة السعودية الرقمية. 1

0.18 3 %6 بنية تحتية تقنية قوية لدى الجامعة. 2

0.18 3 %6 فرص التعاون الدولي. 3

0.18 3 %6 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 4

0.18 3 %6 برنامج امللك عبدهللا لالبتعاث الخارجي. 5

0.18 3 %6 توجه وزارة التعليم لتبني الجودة وتطبيقها. 6

0.18 3 %6 توفر املوارد املالية على مستوى اململكة. 7

0.15 3 %5 جائزة التميز ألفضل مقرر إلكتروني. 8

0.15 3 %5 جائزة التميز في البحث العلمي في الجامعة. 9

0.15 3 %5 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. 10

0.15 3 %5 بيئة متميزة ملجاالت البحث في املجاالت العلمية املختلفة. 11
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التقييم املرجح تقييم العنصر وزن العنصر م  أبرز التحديات

0.21 3 %7 ضعف مخرجات التعليم ما قبل الجامعي. 1

0.21 3 %7 رفع املعايير واملتطلبات التي تحد من حضور/ مشاركة أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات العلمية الخارجية. 2

0.18 3 %6 عدم توفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات العلمية. 3

0.18 3 %6 التنافس في استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية. 4

0.10 2 %5  لطبيعة البيئة.
ً
بعد املسافة وصعوبة التواصل مع كليات البنات نظرا 5

1 تجاوب ضعيف جدا، 2 تجاوب متوسط، 3 تجاوب فوق املتوسط، 4 تجاوب عاًل جدا

2.89 %100 إجمالي التقييم املرجح

*تم التوصل لهذا التقييم من خالل ورشة عمل ضمت مجموعة من منسوبي الجامعة

وبناًء على نتيجة التقييم املرّجح العام لعوامل البيئة الخارجية ) 2.89 من 4( فإننا نستنتج أن قدرة الجامعة على توظيف إمكاناتها في االستفادة من الفرص ومواجهة التحديات تعدُّ 

جيدة. 
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ملزيد من تحليل عناصر البيئة الداخلية، فإن مصفوفة تقييم العوامل الداخلية تعد من األدوات االستراتيجية التي تسهم في تقييم أبرز عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة، عن طريق 

تقييم أبرز نقاط القوة والضعف، وتحديد مدى تأثيرها على املؤسسة، وفًقا لآلتي:

إعطاء وزن نسبي لكل عنصر من عناصر القوة والضعف )من 10الي 20 عنصًرا(، وفًقا ألهميته مقارنة ببقية العناصر.

ى له.
َ
بعد ذلك يتم تحديد التقييم املرّجح لكل عنصر، من خالل ضرب وزن العنصر في التقييم العام املعط

تقييم كل عنصر من عناصر القوة والضعف وفًقا ملدى كفاءة كل عنصر لدى املؤسسة، بحيث يكون التقييم وفًقا ملا يأتي:

نقاط القوة: )التقييم3 : يمثل مستوى منخفض من القوة(، )التقييم4: يمثل مستوى عاٍل من القوة( .

نقاط الضعف: )التقييم1 : يمثل مستوى عاٍل من الضعف(، )التقييم 2 : يمثل مستوى منخفض من الضعف( .

ح لكل عنصر وفًقا ملا يأتي: ح، فينُتج من خالل جمع التقييم املرّجِ أما إجمالي التقييم املرجَّ

إجمالي التقييم املرجح <2،5 الوضع اإلجمالي الداخلي قوي.

إجمالي التقييم املرجح >2،5 الوضع اإلجمالي الداخلي ضعيف.  

مصفوفة تحليل العوامل الداخلية:
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نتيجة التقييم العام للبيئة الداخلية للجامعة على النحو اآلتي:

جدول )4-7( أبرز نقاط القوة والضعف

التقييم املرجح تقييم العنصر وزن العنصر القوة م

0.32 4 %8 خدمات تعليمية إلكترونية فّعالة. 1

0.28 4 %7 سمعة عالية وخبرات متراكمة. 2

0.28 4 %7 تنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس. 3

0.21 3 %7 برامج تعاون دولي فّعالة. 4

0.21 3 %7 مشاركة مجتمعية نشطة. 5

0.18 3 %6 الخدمات الطبية 6

الضعف

0.16 2 %8 محدودية القدرة على استبقاء أعضاء هيئة التدريس املتميزين. 1

0.14 2 %7 قدرة استيعابية ضعيفة مقارنة بعدد الطلبة. 2

0.14 2 %7 ضعف الوعي بالرؤية والرسالة. 3

0.12 2 %6 محدودية املواصالت وعدم توفر السكن للطالبات. 4
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 في إمكانات البيئة الداخلية للجامعة؛ مما يستدعي العمل على تطوير مختلف 
ً
 بسيطا

ً
بناًء على نتيجة التقييم املرجح العام للبيئة الداخلية )2.59من 4( نستنتج أن هناك ضعفا

عناصر البيئة الداخلية وباألخص املؤثرة منها.

التقييم املرجح تقييم العنصر وزن العنصر الضعف م

0.12 2 %6 محدودية مصادر التعلم )املكتبات(. 5

0.08 1 %8 محدودية الدعم للبحث العلمي. 6

0.08 1 %8 محدودية تخصصات البرامج األكاديمية للدراسات العليا. 7

1 مستوى عاًل من الضعف، 2 مستوى منخفض من الضعف
 3 مستوى منخفض من القوة ،4 مستوى عاًل من القوة

2.59 %100 إجمالي التقييم املرجح

*تم التوصل لهذا التقييم من خالل ورشة عمل ضمت مجموعة من منسوبي الجامعة
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الة في تحديد التوجه االستراتيجي للجامعة، من خالل تحليل عوامل البيئة الداخلية )IEF(، وتحليل عوامل البيئة الخارجية  تعدُّ مصفوفة التحليل الداخلي والخارجي من األدوات الفعَّ

 ملا يأتي:
ً
)EEF( وفقا

ا محدًدا، طبًقا ملا يأتي: يتم تقسيم املصفوفة إلى ثالث مناطق، بحيث تمثل كل منطقة توجًها استراتيجيًّ

تتمركز أبــرز التوجهات االستراتيجية حــول تقديم أنشطة وبرامج أكاديمية جديدة، والتكامل الــرأ�ســي واألفــقــي، أو تنويع األنشطة الداخلية والخارجية وزيادتها، مع التركيز على 

مخرجات الجامعة واألنشطة الحالية من أجــل تغطية االحتياجات التنموية ملنطقة عسير، وكذلك اإلسهام في معالجة التحديات التي تواجه الوضع االجتماعي واالقتصادي 

للسكان.

تتمركز أبرز التوجهات االستراتيجية حول التركيز على مخرجات الجامعة واألنشطة الحالية، من خالل العمل على تطوير اإلمكانيات الداخلية للجامعة وقدراتها، واالرتقاء بها؛ 

بحيث تسهم في زيادة جودة أداء الجامعة وعوملتها، كما يمكن أن تشمل هذه املنطقة تقديم برامج أكاديمية جديدة توجه إلى املنافسة والتميز على املستوى الوطني والدولي.

مصفوفة التحليل الداخلي والخارجي

 )I،II،IV( منطقة النمو والتوسع

 )III،V،VII( منطقة التركيز والتطوير
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ــه نحو عــدم قــبــول طلبة جدد  تتمركز أبـــرز التوجهات االستراتيجية حــول العمل على تقليص أنشطة الجامعة املختلفة؛ للتقليل مــن املــصــاريــف التشغيلية، إضــافــة إلــى الــتــوجُّ

بالجامعة.

يتم تحديد موقع الجامعة في إحدى املناطق الثالث، من خالل رسم إحداثيات الجامعة )إجمالي التقييم املرّجح للبيئة الداخلية، وإجمالي التقييم املرّجح للبيئة الخارجية( على 

مصفوفة التحليل الداخلي والخارجي.

بناًء على نتائج التقييم املوضح في الشكل)4-1(، نستنتج أن الوضع االستراتيجي للجامعة هو في منطقة التركيز والتطوير، وهذا يدل على ضرورة تعزيز إمكانات الجامعة للتجاوب مع العوامل 

واملتغيرات الخارجية الذي يستلزم التوجه نحو تطوير قدراتها وإمكاناتها وزيادة كفاءتها، بحيث تسهم في زيادة جودة أدائها، ومن ثم التوسع وتقديم خدمات جديدة على نطاق واسع، وهذا 

يدل على أن الجامعة ليست في طور التوسع خالل السنتين القادمتين على األقل، لكن ذلك ال يعني عدم استثمار الفرص املتاحة حاليا للجامعة بشتى الوسائل املمكنة.

 )VI،VIII،IX( منطقة االنكماش والتصفية

شكل) 4-1( نتائج التحليل الداخلي والخارجي 
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تهدف مصفوفة التحليل الرباعي إلى اقتراح عدد من املبادرات والتوجهات االستراتيجية للجامعة؛ وذلك من خالل ربط نقاط القوة والضعف مع الفرص والتحديات لتطوير أربعة أنواع 

من املبادرات االستراتيجية؛ وهي:

كما هو مبين في الجدول التالي:

 )SWOT Matrix( مصفوفة التحليل الرباعي

1

3 2

4
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استراتيجيات االستفادة من نقاط القوة في استغالل 
.SO Strategies الفرص املتاحة

اســتــراتــيــجــيــات اســتــغــالل الـــفـــرص للتغلب عــلــى نقاط 
.WO Strategies الضعف

استراتيجيات استخدام نقاط القوة لتجنب املخاطر 
.ST Strategies

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات دفـــــاعـــــيـــــة، تـــــهـــــدف إلـــــــى تـــقـــلـــيـــل نقاط 
.WT Strategies الضعف، ومحاولة تجنب املخاطر
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 )SWOT Matrix( مصفوفة التحليل الرباعي

التحديات الفرص

العوامل البيئية الخارجية مقابل الداخلية

ضعف مخرجات التعليم ما قبل الجامعي.

رفــــع املــعــايــيــر واملــتــطــلــبــات الـــتـــي تــحــد مـــن حـــضـــور/ مشاركة 

أعضاء الجامعة في املؤتمرات.

عدم توفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس املؤهلين 

في بعض التخصصات العلمية.

الــتــنــافــس فــي اســتــقــطــاب أعــضــاء هــيــئــة تــدريــس ذوي كفاءة 

عالية.

ضعف الدعم التقني.

بعد املسافة وصعوبة التواصل مع كليات البنات.

املكتبة السعودية الرقمية.

بنية تحتية تقنية قوية لدى الجامعة.

فرص التعاون الدولي.

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

برنامج امللك عبدهللا لالبتعاث الخارجي.

توجه وزارة التعليم )التعليم العالي ســابــًقــا( لتبّني الجودة 

وتطبيقها.

ر املوارد املالية على مستوى اململكة.
ُّ
توف

جائزة التميز ألفضل مقرر إلكتروني.

جائزة التميز في البحث العلمي في الجامعة.

هيئة تقويم التعليم.

بيئة متميزة ملجاالت البحث في املجاالت العلمية. 

11

22

3

3 4

4

5

5

6

6

7

8

9

10

11

جدول )4-8( مصفوفة التحليل الرباعي

باقى جدول ) 4- 8 (
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القوة / التحديات القوة/الفرص نقاط القوة

التوجه نحو تفعيل املشاركة العلمية واألكاديمية الخارجية 

ألعضاء هيئة التدريس.

تــوفــيــر بــيــئــة نــفــســيــة ومـــاديـــة وبــحــثــيــة تــنــافــســيــة ألعـــضـــاء هيئة 

التدريس.

التواصل الفّعال مع الجهات العلمية واألكاديمية الخارجية.

التوجه نحو الشراكات البحثية.

التوجه نحو استقطاب املوارد البشرية املتميزة. 

االســتــفــادة مــن سمعة الجامعة فــي زيـــادة الــدعــم املالي 

والبحثي لها.

دعم التطوير املنهي واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس.

التكامل بين الكليات املختلفة.

التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

تفعيل التقنية وتطوير البيئة التقنية في الجامعة.

استغالل فرص التعاون الدولي الخارجي.

االســــتــــفــــادة الــــقــــصــــوى والـــفـــعـــالـــة مــــن املــــــــــوارد املالية 

للجامعة.

خدمات تعليمية إلكترونية فّعالة.

سمعة عالية وخبرات متراكمة.

تنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس.

برامج تعاون دولي فّعالة.

مشاركة مجتمعية نشطة.

الخدمات الطبية.

1

2

3

4

5

6

 )SWOT Matrix( مصفوفة التحليل الرباعي
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باقى جدول ) 4- 8 (
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الضعف / التحديات الضعف / الفرص نقاط الضعف

استهداف الكوادر املؤهلة.

التطوير اإلداري الداخلي والسعي نحو تيسير وتسهيل العمليات 

اإلدارية.

السعي نحو إيجاد املزيد من الحوافز وبرامج استبقاء أعضاء 

هيئة التدريس املتميزين.

السعي نحو قبول أفضل املتقدمين من خريجي التعليم ما قبل 

الجامعي.

اســـتـــكـــمـــال مـــديـــنـــة جــامــعــيــة ألعــــضــــاء هــيــئــة التدريس 

والطالبات.

زيادة فرص االبتعاث.

محدودية القدرة على استبقاء أعضاء هيئة التدريس املتميزين.

قدرة استيعابية ضعيفة مقارنة بعدد الطلبة.

قلة الوعي بالرؤية والرسالة.

محدودية املواصالت وعدم توفر السكن للطالبات.

محدودية مصادر التعلم )املكتبات(.

محدودية الدعم للبحث العلمي.

محدودية تخصصات البرامج األكاديمية للدراسات العليا.

1

2

3

4

5

6

7

 )SWOT Matrix( مصفوفة التحليل الرباعي
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املحور الثاني: القضايا االستراتيجية:

التحليل االستراتيجي »الداخلي/ الخارجي«، وتقييم نقاط القوة والضعف للجامعة بشكل عام من خالل مصفوفة تحليل العوامل الداخلية )IFE Matrix(، وتقييم الفرص 

 ) EFE Matrix ( والتحديات التي تواجه الجامعة بشكل عام، من خالل مصفوفة تحليل العوامل الخارجية

التحليل الرباعي SWOT Matrix ، وتحديد أبرز نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية، وتحديد أبرز الفرص والتحديات في البيئة الخارجية، واستقراء أبرز االستراتيجيات 

، وكذلك جلسات العصف الذهني من مجموعات العمل وتحديد املشاكل االستراتيجية التي تواجه الجامعة.

مراجعة الخطة املستقبلية للتعليم الجامعي » آفاق « 2029.

مراجعة رؤية اململكة 2030 وما ينبثق عنها من برامج. 

نتائج املــقــارنــات املرجعية ) والــتــى بــرز مــن خــالل مراجعة الجامعات املرجعية حاجة الجامعة ملزيد مــن الجهود فــي الجانب البحثي ودعــم النشر العلمي فــي املــجــالت العاملية ، 

وإستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزون (.

وقد تمثلت القضايا االستراتيجية في اآلتي: 

اعتمدت املنهجية الحالية في استخالص وتحديد القضايا االستراتيجية على املرجعيات التالية:

72
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املحور الثاني: القضايا االستراتيجية

القضية األولى: الطلبة

1- وصف القضية:

عنى هذه القضية بزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز جداراتهم وتحفيزهم، وذلك من خالل العديد من البرامج واألنشطة.
ُ
ت

2- محاور القضية:

التحفيز.

تنمية املهارات.

رعاية املتفوقين واملوهوبين.

رعاية الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

رعاية الطلبة الوافدين.

1

3

2

4

5
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املحور الثاني: القضايا االستراتيجية

74

القضية الثانية: البرامج األكاديمية

1- وصف القضية:

عنى هذه القضية باالرتقاء باملحتوى التعليمي، وأساليب التعليم والتعلم، وأنماط التقويم، مع االبتكار والتنوع، واألخذ بعين االعتبار مستوى مخرجات التعليم ما قبل الجامعي، باإلضافة 
ُ
ت

إلى تعزيز جودة البرامج األكاديمية، والحصول على االعتماد األكاديمي املحلي والعالمي.

2- محاور القضية:

املحتوى التعليمي.
التنوع في البرامج التى تلبي 

احتياجات املجتمع.

تنوع طرق التدريس.

تنوع طرق التقويم.

ضمان الجودة.

1

5

2

3

4
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القضية الثالثة: أعضاء هيئة التدريس

1- وصف القضية:

2- محاور القضية:

عنى هذه القضية بأسس اختيار أعضاء هيئة التدريس، وتقييم أدائهم، وتحقيق نسب متوازنة ألعداد الطلبة إلى هيئة التدريس تتفق مع املعدل العام للممارسات املثلى العاملية، وزيادة 
ُ
ت

نسبة حملة الدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس، وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم، واستبقائهم بما يشمل املتميزين من أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين، وقياس الرضا الوظيفي لهم، 

والحرص على زيادته، كما تركز هذه القضية على استقطاب املزيد من أعضاءهيئة التدريس املؤهلين.

املحور الثاني: القضايا االستراتيجية
75

أعداد أعضاء هيئة التدريس.

تحفيز أعضاء هيئة التدريس.

إنتاجية أعضاء هيئة التدريس.
كفاءة أعضاء هيئة التدريس.

توزيع أعضاء هيئة التدريس.

1

3
4

5

2
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القضية الرابعة: البحوث واالبتكارات

1- وصف القضية:

2- محاور القضية:

ثلى مع التركيز على االبتكارات وجودة األبحاث.
ُ
عنى هذه القضية بالوصول إلى املعدالت العاملية من الباحثين واإلنفاق على البحوث بما يتناسب مع املعدالت العاملية امل

ُ
ت

املحور الثاني: القضايا االستراتيجية
76

جودة البحوث.

التوسع في إنشاء وتطوير املكتبات 

الرقمية املتكاملة.

رعاية ودعم االبتكار وبراءات االختراع.

نشر البحوث.

1

3

4

2
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املحور الثاني: القضايا االستراتيجية

77

القضية الخامسة: املجتمع 

1- وصف القضية:

عنى هذه القضية بتعزيز دور الجامعة في التفاعل مع املجتمع واإلسهام في التغلب على التحديات التي تواجهه، وفرص التنمية املتاحة.
ُ
    ت

2- محاور القضية:

ارتفاع نسبة العنوسة، والطالق، واملرأة املعيلة 

باملجتمع.

مـــــــن التخصصات  مـــنـــخـــفـــضـــة  نــــســــبــــة  وجـــــــــــود 

الصحية إلى إجمالي عدد السكان.

وجود صناعات وأنشطة سكانية ال يتوافر لها 

برامج أكاديمية تغطيها.

1

3

2
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القضية السادسة: البنية التحتية

1- وصف القضية:

عنى هذه القضية برفع كفاءة البنية التحتية، واالستمرار في تطويرها وتحديثها، وتوفير البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحثية، خاصة لكليات الجامعة بالفروع .
ُ
ت

2- محاور القضية:

املحور الثاني: القضايا االستراتيجية
78

التطوير املستمر.املالءمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

الكفـــــــــــــــــــــــــــــــاءة.الكفايـــــــــــــــــــــــــــــة.

14

23
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القضية السابعة: القبول واالستيعاب

1- وصف القضية:

عنى هذه القضية بزيادة الطاقة االستيعابية والكفاءة الداخلية والخارجية، تماشًيا مع حاجة املجتمع لقبول املزيد من الطالب.
ُ
ت

2- محاور القضية:

املحور الثاني: القضايا االستراتيجية
79

القبول والتبادل الطالبي.الطاقة االستيعابية.

األداء األكاديمي.متطلبات سوق العمل.

14

23
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عنى هذه القضية بتنويع مصادر التمويل الالزمة للتميز في جوانب التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع وغيرها من األنشطة، وذلك من خالل فهم متطلبات التمويل وتلبيتها.
ُ
ت

املحور الثاني: القضايا االستراتيجية
80

القضية الثامنة: املوظفون

1- وصف القضية:

2- محاور القضية:

عنى هذه القضية بدعم شاغلي الوظائف اإلدارية املساندة، واالرتقاء بأدائهم، وزيادة مؤهالتهم، وتطوير مهاراتهم، باإلضافة إلى التأكد من مالءمة املؤهالت للمنصب الوظيفي.
ُ
ت

تحفيز املوظفين.
اســــتــــقــــطــــاب وتـــــأهـــــيـــــل قـــــيـــــادات 

الصف الثاني من املوظفين.

تنمية مهارات املوظفين. مستوى املؤهالت.

نوع املؤهالت.

3

4

5 2

1
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القضية التاسعة: التمويل

1- وصف القضية:

عنى هذه القضية بتنويع مصادر التمويل الالزمة للتميز في جوانب التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع وغيرها من األنشطة، وذلك من خالل فهم متطلبات التمويل وتلبيتها.
ُ
ت

2- محاور القضية:

املحور الثاني: القضايا االستراتيجية
81

دعم الوقف الجامعي.مصادر التمويل.

استثمار موارد الجامعة.متطلبات التمويل.

14

23
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الفصل الخامس
ُمكونات الخطة االستراتيجية

تمهيـــــــــــــــد.

الرؤيــــــــــة.

الرسالــــــــــــــة.

القيـــــــــــــــــم.

األهداف االستراتيجية.

وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء الرئيسة.
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تمهيـــد:

يستعرض هذا الفصل الرؤية، والرسالة، والِقَيم، واألهداف االستراتيجية التي تم التوصل إليها بعد القيام بعملية التحليل االستراتيجي، واستخدام مجموعة من أدوات التحليل؛ 

والتي رسمت توجه الجامعة خالل املرحلة املقبلة، ومن الجدير بالذكر أن فريق إعداد الخطة االستراتيجية قام بعمل استطالع رأي حول الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية 

للجامعة شمل طالب و أعضاء هيئة تدريس، وإداريين، وأولياء أمور، وجهات مجتمعية، وأشارت نتائج االستطالع إلى مالئمة الرؤية والرسالة واألهداف من حيث الدور واألهمية 

والوضوح، ويتضح في شكل) 5-1( نسبة التوافق على الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية:  

شكل)5-1( نسبة توافق منسوبي الجامعة وأصحاب املصلحة على الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية

كما روعي في بناء الخطة االستراتيجية لجامعة امللك خالد دعم تحقيق الخطط الوطنية مثل: رؤية اململكة العربية السعودية)2030(، والبرامج الداعمة لتحقيق رؤية اململكة)2030(، 

 لكل هدف 
ً
والخطة املستقبلية للتعليم الجامعي )آفاق 2029(، ومعايير هيئة تقويم التعليم، باإلضافة إلى معايير تصنيف الجامعات العاملية، ويتناول هذا الفصل وصًفا مفصال

استراتيجي واملبادرات التابعة له وجهات التنفيذ ومؤشرات قياس األداء.
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عد قيم املؤسسة بمثابة امليثاق األخالقي الــذي يجب ترسيخه لــدى منسوبي الجامعة وتفعيله في كافة املمارسات األكاديمية واإلداريـــة، وهــي بمثابة الدعامة 
ُ
ت

للوصول إلى الغايات االستراتيجية، بوصفها املوجهات الداخلية التي ترتقي باإلجراءات واملمارسات، وهي:

األمانة: نلتزم بالقيم اإلسالمية واملبادئ األخالقية ونسعى إلنجاز أعمالنا على أكمل وجه.

االلتزام: : نلتزم بقواعد العمل واملسؤولية تجاه الجامعة والوطن.

قدر جهود اآلخرين.
ُ
رحب بالنقد البناء ون

ُ
االحترام والتقدير: نلتزم باالحترام املتبادل ونتقبل الرأي اآلخر ون

التميز والجودة: نلتزم بمعايير التميز والجودة املحلية والعاملية في ممارساتنا األكاديمية واإلدارية.

بتكرة التي تعالج التحديات والقضايا املجتمعية.
ُ
دعم األفكار واألنشطة امل

ُ
االبتكار: ن

الشفافية: تلتزم الجامعة بالوضوح في التعامل مع كافة املسؤولين واملستفيدين، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة واملصداقية واملساءلة املؤسسية.

84

الرسالــــــة:

القيـــــــــــــــــــــــم:

ا بحلول عام 2030م « » جامعة امللك خالد ضمن أفضل 200 جامعة عامليًّ

» نوفر بيئة أكاديمية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي واإلسهام املجتمعي بالتوظيف األمثل ملواردنا «

تمهيـــد:

الرؤيـــــــــــــــــة:
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األهداف االستراتيجية:

قام فريق إعداد الخطة االستراتيجية من خالل ورش عمل تفاعلية مع عدد كبير من قيادات ومنسوبي الجامعة واملستفيدين من خدماتها بصياغة األهداف االستراتيجية للجامعة، 

وذلك من خالل النظر إلى الرؤية والرسالة الخاصة بالجامعة، والكيفية التي من خاللها يتم حل القضايا االستراتيجية، وبالتكامل بين جميع تلك املحددات، قام فريق إعداد الخطة 

االستراتيجية بالتعاون مع مجموعات العمل سالفة الذكر، بصياغة األهداف االستراتيجية للجامعة كالتالي:

تطوير جودة التعليم والتعلمالهدف األول

توفير بيئة أكاديمية جاذبة

تعزيز الشراكة الفاعلة مع املجتمع

دعم البحث العلمي وتطويره

تطوير الدراسات العليا

تطوير األداء املؤس�سي

تنمية املوارد املالية

الهدف الثاني

الهدف الثالث

الهدف الرابع

الهدف الخامس

الهدف السادس

الهدف السابع
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وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء الرئيسة:

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية جهة اإلسناد الرئيسة   تطوير جودة التعليم والتعلم األول الهدف االستراتيجي1

يعنى هذا الهدف بتطوير  جودة مدخالت وأنشطة ومخرجات عمليات التعليم والتعلم واملتمثلة في »البرامج االكاديمية، الطلبة، أعضاء هيئة التدريس« من خالل 

السعي نحو رفع مستوى جودة البرامج األكاديمية بتطوير ها واعتمادها أكاديمًيا في ضوء املعايير واملتطلبات املحلية والعاملية، وموائمتها مع احتياجات املجتمع الحالية 

 عن تقديم خدمات إرشادية متنوعة للطلبة ًتلبي احتياجاتهم األكاديمية واالجتماعية والنفسية وُتهيئهم للدخول لسوق العمل من خالل إكسابهم 
ً
واملستقبلية، فضال

املهارات العلمية واملهنية التي يحتاجونها، وحتى تتحقق جودة التعليم والتعلم فالبد من استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزون والعمل على رفع كفاءتهم املهنية 

بما يدعم جودة التعليم والتعلم، والعمل على تحفيزهم بوسائل متعددة مثل جوائز التميز في التدريس واملشاركات العلمية في املؤتمرات والندوات، ودعم أبحاثهم 

ومشاريعهم التي تدعم تطوير  جودة العملية التعليمية. 

وصف الهدف

ضعف التمويل املالي.

ضعف تعاون جهات التوظيف والتدريب امليداني.
املخاطر املتوقعة

86
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 املستهدف
النهائي

مستوى اإلنجاز
 خط

األساس
تصنيف 
املؤشر3

مؤشرات األداء الرئيسة2 السنة الثالثةالرمز
2020/2019م

السنة الثانية
2019/2018م

السنة األولى
2018/2017م

**
متوسط درجات طالب الجامعة في االختبارات التخصصية الوطنية نسبة إلى خريجي بقية 

الجامعات. 
1

**

نسبة البرامج األكاديمية ملرحلة البكالوريوس املعتمدة:

ا. وطنيًّ

ا.  دوليًّ

2

** نسبة طالب البكالوريوس الذين أتموا دراستهم في املدة املحددة. 3
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جهات التنفيذ املبادرات * الرمز

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية إكساب الطالب املهارات العملية واملهنية. 1-1

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية تطوير البرامج األكاديمية. 2-1

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
)عمادة القبول والتسجيل(

تطوير معايير قبول الطالب. 3-1

وكالة الجامعة للتطوير والجودة
)مركز القياس والتقويم(

إنشاء بنك أسئلة إلكتروني. 4-1

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية تقويم مخرجات البرامج األكاديمية. 5-1

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية تحسين األداء األكاديمي للطالب. 6-1

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
+ وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

تعزيز مجاالت التعاون األكاديمي. 7-1

وكالة الجامعة للتطوير والجودة
 )عمادة التطوير األكاديمي والجودة(

+ عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين
رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية    8-1

وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء
88
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وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء

89

جهات التنفيذ املبادرات الرمز

وكالة الجامعة للتطوير والجودة
 )عمادة التطوير األكاديمي والجودة(

تحفيز أعضاء هيئة التدريس. 9-1

وكالة الجامعة للتطوير والجودة
 )عمادة التطوير األكاديمي والجودة(

ا. ا ودوليًّ اعتماد البرامج األكاديمية وطنيًّ 10-1

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
+ عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين

استقطاب أعضاء هيئة التدريس متميزين واستبقائهم. 11-1

 * للمزيد من اإلطالع يمكن مراجعة دليل الخطط التنفيذية  ) ملحق 5 (.
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وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية جهة اإلسناد الرئيسة  توفير بيئة أكاديمية جاذبة الثاني الهدف االستراتيجي

 يعنى هذا الهدف بتحسين وتطوير ورفع كفاءه البيئة األكاديمية بما يجعلها ُمحفزة لجميع منسوبي الجامعة من طالب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين  إداريين ودعمهم 
نحو إنجاز أعمالهم بسهولة ويسر وجودة عالية، ويتحقق ذلك من خالل تحسين جودة مصادر التعليم والتعلم »املكتبات والكتب والدوريات ومراكز مصادر التعليم 
وقواعد املعلومات والعينات املعملية «، وتطوير البيئة التقنية املالئمة من شبكات ووسائل اتصال مع التوسع في التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد، وتوفير نظم 

وخدمات أمن وسالمة متطورة، مع الحرص على تقديم الخدمات األكاديمية لكافة الفئات الطالبية وتقديم دعم ورعاية خاصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

وصف الهدف

عدم كفاية املوارد املالية. املخاطر املتوقعة

 املستهدف
النهائي

مستوى اإلنجاز
 خط

األساس
مؤشرات األداء الرئيسة السنة الثالثةالرمز

2020/2019م
السنة الثانية

2019/2018م
السنة األولى

2018/2017م

* ا. عدد املقررات بالجامعة في التعلم اإللكتروني إلى إجمالي عدد املقررات بالجامعة سنويًّ 1

***

عدد الطالب الدوليين بالجامعة في مرحلة:

البكالوريوس.

الدراسات العليا.
2

*** معدل رضا املستفيدين عن جودة مصادر التعلم. 3

*** معدل رضا املستفيدين عن جودة املرافق والخدمات املقدمة لهم. 4

وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء
90
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وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء

91

جهات التنفيذ املبادرات الرمز

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية تحسين جودة مصادر التعلم. 1-2

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية تطوير البيئة التقنية. 2-2

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية التوسع في التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد. 3-2

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 )اإلدارة العامة لطالب املنح(
دعم طالب املنح. 4-2

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية تأسيس رابطة الخريجين. 5-2

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

)عمادة شؤون الطالب(
دعم ورعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة. 6-2

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 7-2

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

+ وكالة الجامعة
توفير مرافق وخدمات متميزة ملنسوبي الجامعة. 8-2

وكالة الجامعة للمشاريع استكمال مشروع املدينة الجامعية بالفرعاء. 9-2

وكالة الجامعة للمشاريع استكمال مشاريع إنشاء الكليات التابعة للجامعة باملحافظات. 10-2

وكالة الجامعة تطوير نظم وخدمات األمن والسالمة املهنية بالجامعة. 11-2
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وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء

وكالة الجامعة للتطوير والجودة جهة اإلسناد الرئيسة   تعزيز الشراكة الفاعلة مع املجتمع الثالث الهدف االستراتيجي

يعنى هذا الهدف بتعزيز دور الجامعة في خدمة املجتمع من خالل توفير قنوات التواصل بين الجامعة واملجتمع، واملساهمة في تنمية املجتمع من خالل تعزيز القيم 

اإلسالمية والوطنية والقيام بالدراسات والبحوث العلمية التطبيقية واالستشارية التي تدعم تنمية املجتمع. 
وصف الهدف

ضعف استجابة الجهات املجتمعية. املخاطر املتوقعة

92

 املستهدف
النهائي

مستوى اإلنجاز
 خط

األساس
 تصنيف
املؤشر

مؤشرات األداء الرئيسة السنة الثالثةالرمز
2020/2019م

السنة الثانية
2019/2018م

السنة األولى
2018/2017م

**** ا.  عدد البرامج املجتمعية املقدمة من الجامعة سنويًّ 1

*** معدل رضا الجهات املستفيدة من خدمات الجامعة.  2
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جهات التنفيذ املبادرات الرمز

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر(
تقديم خدمات مجتمعية متنوعة ومتميزة. 1-3

وكالة الجامعة للتطوير والجودة + املركز اإلعالمي تعزيز الهوية والسمعة املؤسسية للجامعة. 2-3

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

) عمادة البحث العلمي+ معهد البحوث والدراسات االستشارية (
استثمار البحوث والدراسات العلمية في خدمة املجتمع. 3-3

وكالة الجامعة للتطوير والجودة

)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر ( 

+ معهد البحوث والدراسات االستشارية

إبرام شراكات بين الجامعة واملؤسسات املحلية واإلقليمية والدولية 

لخدمة املجتمع.
4-3

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

+ وحدة التوعية الفكرية
تعزيز قيم املواطنة واالنتماء. 5-3

اإلدارة العامة للعالقات الجامعية

+   املركز اإلعالمي
تعزيز التواصل اإلعالمي بين الجامعة واملجتمع. 6-3

وكالة الجامعة للتطوير والجودة

)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر(
استحداث وتطوير برامج التعليم املستمر. 7-3

93
وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء
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جهات التنفيذ املبادرات الرمز

وكالة الجامعة للتطوير والجودة

)مركز املوهبة واإلبداع وريادة األعمال(
تطوير مركز املوهبة واإلبداع وريادة األعمال. 8-3

وكالة الجامعة للتطوير والجودة

+ وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
تقديم برامج مجتمعية لإلسهام في حل مشكالت وقضايا املجتمع. 9-3

94
وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء
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وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جهة اإلسناد الرئيسة   دعم البحث العلمي وتطويره الرابع الهدف االستراتيجي

ُيعني هذا الهدف بتطوير ودعــم البحث العلمي بالجامعة من حيث جاهزية املعامل البحثية ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتعزيز كفاءة الباحثين، والتوسع في 

 عن دعم وتحفيز البحث واإلنتاج العلمي واالبتكار بالجامعة.
ً
الشركات البحثية الفاعلة وإنشاء وتطوير املراكز والكرا�سي العلمية، فضال

وصف الهدف

عدم كفاية املوارد املالية. املخاطر املتوقعة
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وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء

 املستهدف
النهائي

مستوى اإلنجاز
 خط

األساس
 تصنيف
املؤشر

مؤشرات األداء الرئيسة السنة الثالثةالرمز
2020/2019م

السنة الثانية
2019/2018م

السنة األولى
2018/2017م

*** نسبة امليزانية املخصصة للبحث العلمي إلى إجمالي ميزانية الجامعة. 1

*
نسبة البحوث املنشورة في مجالت علمية ُمحكمة وُمصنفة في قواعد املعلومات إلى إجمالي 

ا.  عدد البحوث املنشورة سنويًّ
2
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جهات التنفيذ املبادرات الرمز

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
+ وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

) اإلدارة العامة للخدمات التعليمية (
تطوير املعامل البحثية. 1-4

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
) عمادة البحث العلمي (

دعم البحوث العلمية وتحفيز الباحثين. 2-4

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 ) عمادة البحث العلمي (

ا ونوًعا. رفع مستوي البحث العلمي كمًّ 3-4

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 ) عمادة البحث العلمي  +  إدارة التعاون الدولي (

ا   وإقليميًّ
ً
تفعيل الــشــراكــة مــع املـــراكـــز البحثية املتخصصة مــحــلــيــا

ا. وعامليًّ
4-4

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 ) عمادة البحث العلمي (

إنشاء مراكز /وحدات بحثية متخصصة. 5-4

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
) عمادة البحث العلمي (

إنشاء وتطوير قاعدة بيانات اإلنتاج العلمي. 6-4

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
) عمادة البحث العلمي (

إنشاء برنامج باحث املستقبل. 7-4

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
) وحدة املجالت العلمية (

التوسع في إنشاء وتطوير املجالت العلمية. 8-4

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي التوسع في برنامج الكرا�سي العلمية. 9-4

وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء
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وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جهة اإلسناد الرئيسة   تطوير الدراسات العليا الخامس الهدف االستراتيجي

يعني هذا الهدف بتطوير برامج الدراسات العليا بالجامعة من خالل استحداث برامج جديدة ومنافسة وبرامج مهنية وفًقا ألفضل املمارسات العاملية، وتطوير البرامج 

 عن التوسع في زيــادة أعــداد طالب وطالبات الــدراســات العليا وإيجاد آليات لدعمهم وتمويل املشاريع البحثية املتميزة الناتجة من برامج الدراسات 
ً
الحالية، فضال

العليا، مع توفير فرص لالبتعاث الداخلي والخارجي لطالب وطالبات الجامعة.

وصف الهدف

ضعف املوارد املالية املتاحة.

ضعف إقبال الطالب على االلتحاق بالبرامج املدفوعة. 
املخاطر املتوقعة

97
وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء

 املستهدف
النهائي

مستوى اإلنجاز
 خط

األساس
 تصنيف
املؤشر

مؤشرات األداء الرئيسة السنة الثالثةالرمز
2020/2019م

السنة الثانية
2019/2018م

السنة األولى
2018/2017م

*** ا. عدد برامج الدراسات العليا التي تم استحداثها سنويًّ 1

**
نسبة البحوث املنشورة من قبل طالب الدراسات العليا إلى إجمالي عدد البحوث املنشورة 

بالجامعة. 
2

***
نسبة الطالب الدوليين بالجامعة امللتحقين ببرامج الدراسات العليا إلى إجمالي عدد طالب 

ا.  الدراسات العليا سنويًّ
3
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جهات التنفيذ املبادرات الرمز

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

)إدارة االبتعاث(
التوسع في برامج االبتعاث الداخلي والخارجي. 1-5

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

)عمادة الدراسات العليا(
استحداث برامج دراسات عليا منافسة. 2-5

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

)عمادة الدراسات العليا(

االرتــــــقــــــاء بــــبــــرامــــج الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي رفــــــع تصنيف 

الجامعة.
3-5

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

)عمادة الدراسات العليا(
استحداث برامج دراسات عليا مهنية. 4-5

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

)اإلدارة العامة لطالب املنح( +

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي )عمادة الدراسات العليا(

استقطاب الطالب الدوليين في برامج الدراسات العليا. 5-5

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

)عمادة الدراسات العليا(
تعزيز مشاركة العنصر النسائي في برامج الدراسات العليا. 6-5

وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء
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معالي مدير الجامعة جهة اإلسناد الرئيسة   تطوير األداء املؤس�سي السادس  الهدف االستراتيجي

 للمعايير القياسية الوطنية واملواصفات الدولية، وبما 
ً
يعني هذا الهدف بتطوير هيكلة الجامعة ووحداتها ونظمها وعملياتها وإجراءاتها وحوكمتها وأتمتتها وفقا

 عن تطوير وتأهيل رأس املــال البشري للجامعة، وتوفير الدعم املالي الالزم 
ً
 على تحقيق رسالة ورؤيــة الجامعة وأهدافها االستراتيجية، فضال

ً
ينعكس إيجابا

لتنفيذ مبادرات ومشاريع الخطة االستراتيجية للجامعة.

وصف الهدف

ضعف املوائمة بين برامج ومبادرات ومشاريع الخطة االستراتيجية وميزانية الجامعة. املخاطر املتوقعة
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 املستهدف
النهائي

مستوى اإلنجاز
 خط

األساس
 تصنيف
املؤشر

مؤشرات األداء الرئيسة السنة الثالثةالرمز
2020/2019م

السنة الثانية
2019/2018م

السنة األولى
2018/2017م

***

****
ا. عدد األنظمة اإلدارية والفنية بالجامعة التي تم أتمتها إلى إجمالي عدد األنظمة سنويًّ 1

***
نسبة األنظمة املالية التي تم مواءمتها مع مبادرات وبرامج الخطة االستراتيجية للجامعة إلى 

إجمالي عدد األنظمة املالية
2

وصف األهداف االستراتيجية واملبادرات ومؤشرات األداء
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جهات التنفيذ املبادرات الرمز

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين تنمية املوارد البشرية بالجامعة. 1-6

وكالة الجامعة للتطوير والجودة

) وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية (

تــطــويــر الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي، وحـــوكـــمـــة الــعــمــلــيــات والـــنـــظـــم اإلداريــــــة 

والفنية بالجامعة.
2-6

وكالة الجامعة للتطوير والجودة استحداث مجالس استشارية للجامعة ووحداتها. 3-6

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية+ فرع الجامعة بتهامة ا.  ا وإداريًّ تمكين فروع الجامعة ماليًّ 4-6

اإلدارة العامة للتخطيط وامليزانية+ إدارة التخطيط االستراتيجي
مــــواءمــــة املـــيـــزانـــيـــة املـــالـــيـــة لــلــجــامــعــة مــــع مـــــبـــــادرات وبــــرامــــج الخطة 

االستراتيجية.
5-6
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معالي مدير الجامعة جهة اإلسناد الرئيسة   تنمية املوارد املالية السابع الهدف االستراتيجي

يعنى هذا الهدف بتفعيل وتطوير النظام املالي االستثماري للجامعة، بما ينعكس على زيادة عوائدها املالية ويقلل من االعتماد على التمويل الحكومي، وذلك من 

خالل استحداث وتفعيل وتسويق املوارد املادية والبشرية والوقفية واملشاريع االستثمارية املتنوعة بالجامعة.
وصف الهدف

استجابة ضعيفة من قبل الجهات الخارجية الراعية والداعمة.

النظم املالية السائدة.
املخاطر املتوقعة
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 املستهدف
النهائي

مستوى اإلنجاز
 خط

األساس
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***
 إجمالي ما تحصل عليه الجامعة من مصادرها املالية املتنوعة إلى ميزانية الجامعة 

ا.  سنويًّ
1

*** نسبة العائد السنوي من املشاريع االستثمارية إلى قيمة أوقاف الجامعة.  2

*** ا. معدل نمو أوقاف الجامعة سنويًّ 3
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أوقاف جامعة امللك خالد

)لجنة االستثمار بأوقاف الجامعة(
تطوير النظام املالي االستثماري بالجامعة. 1-7

أوقاف جامعة امللك خالد تفعيل أوقاف الجامعة. 2-7

اإلدارة العامة لالستثمار

+ أوقاف جامعة امللك خالد
تفعيل وتطوير املشاريع االستثمارية. 3-7

أوقاف جامعة امللك خالد تنويع املوارد املالية. 4-7

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

+أوقاف جامعة امللك خالد
دعم اقتصاد املعرفة. 5-7
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