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كلمة معالي مدير اجلامعة 

قاعدة  1438( على   -  1433( األوىل  االسرتاتيجية  ببناء خطتها  قامت جامعة جنران بشراكة مؤسسية وجمتمعية وعاملية 

اجلامعات  جتارب  مستلهمة   ، حاضرها  بها  استكشفت  اليت  املختلفة  اإلحصائية  والعمليات  والبحوث  الدراسات  من  راسخة 

باململكة  الناشئة يف منطقة جنران  للجامعة  واعد  ملستقبل  أجل رسم صورة  واحمللية من  واإلقليمية  منها  العاملية  العريقة 

العربية السعودية.

لقد أبت اجلامعة الواعدة اليت مل ميض على إنشائها سوى ست سنوات إال أن تتقدم إىل املستقبل خبطى مدروسة وبرؤية 

و جهازنا  التدريس وطالبنا وطالباتنا  أعضاء وعضوات هيئة  اجلامعة من  فيها مبشاركة مجيع منسوبي  التزمت  واضحة 

اإلداري ، ومؤسسات اجملتمع احلكومية واخلاصة وأرباب العمل وأولياء األمور.

لقد توافقت مجيع األطراف على رؤية ورسالة اجلامعة وأهدافها االسرتاتيجية خلمس سنوات مقبلة ومبشروعات تطويرية حتقق أولويات اجملتمع وتعرب عنها 

وفق مناذج منطقية تضمن مشوهلا وتناسقها وقابليتها للتطبيق وفاعليتها يف حتقيق األهداف املرجوة.

إن إعداد اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران بسواعد وعقول وطنية خالصة وخبربة عاملية مرموقة هي خطوة مهمة وضرورية على طريق بناء قدرات 

مؤسسية و إدارية واعدة يف جامعة جنران ويف جمال التعليم العالي باململكة العربية السعودية.

وختامًا يسرنا أن نقدم خطتنا االسرتاتيجية األوىل جلميع مؤسسات التعليم العالي على اتساع العامل ، وعلى خمتلف املستويات الوطنية واإلقليمية أمنوذجًا 

نرجو أن يضيف إىل اإلدارة االسرتاتيجية آفاقًا من التطوير ، والتزامًا منا بشراكة معرفية واعدة توافقنا عليها يف صدر رؤية جامعتنا الواعدة.

أ. د/ حممد بن إبراهيم احلسن
مدير  اجلامعة

املشرف العام على فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية
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احلمد هلل رب العاملني ، وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلني ، حممد بن عبد اهلل ، وعلى آله وأصحابه أمجعني ، أما بعد ...

– 1438«، اليت متثل  » اخلطة االسرتاتيجية األوىل جلامعة جنران 1433  الكلمات يف مقدمة وثيقة  أكتب هذه  أن  فيسعدني 

خارطة طريق مستقبلية للجامعة الفتية. ويف هذه املرحلة املبكرة من عمر جامعة جنران ، تتجه اإلدارة العليا يف اجلامعة إىل 

تبين مشروع إعداد اخلطة االسرتاتيجية للجامعة استشعارًا منها ألهمية هذا املشروع يف إنطالقة اجلامعة - بإذن اهلل - حنو آفاق 

التميز العلمي والبحثي وصواًل إىل حتقيق األهداف والغايات اليت بنيت اخلطة على أساسها؛ إضافة إىل قيام اجلامعة بدورها يف 

خدمة اجملتمع وحتقيق طموحاته والوفاء مبتطلباته. 

إن وثيقة اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران قد أعدت لتكون واقعية ومتجددة ، كما أنها تتسم باملرونة اليت جتعل من تنفيذها أمرًا ممكنا وعمليًا. فلقد 

اسرتاتيجي  التعاقد مع شريك  ، ومت  اململكة وخارجها  العالي من داخل  التعليم  االسرتاتيجي يف  التخطيط  باستقطاب خرباء  إعداد هذه اخلطة  العمل يف  بدأنا 

خارجي ممثاًل يف جامعة برونيل باململكة املتحدة ليقوم هذا الشريك مبراجعة مراحل إعداد اخلطة وحتكيمها باعتباره جهة حمايدة. 

وختامًا ، فإنين أتطلع إىل أن حتقق هذه اخلطة أهدافها لتصبح جامعة جنران مركز جذب للكفاءات املتميزة ، ومنرب علٍم ومعرفة يشار إليه بالبنان ، وأن تسهم 

اخلطة يف حتسني الكفاءة الداخلية للجامعة ، وحتقيق جودة املخرجات ، واستيفاء متطلبات االعتماد األكادميي على املستويني احمللي والعاملي. 

وأشكر يف اخلتام كل من ساهم يف إعداد اخلطة من الزمالء والزميالت واملوظفني واملوظفات والطالب والطالبات وجمتمع جنران واملسؤولني يف القطاعات 

احلكومية واألهلية. 
    واهلل ولي التوفيق ،،

أ. د/ سعيد بن علي أبو عشي املالكي
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

وكيل جامعة جنران للتطوير واجلودة ، نائب املشرف العام،
                                                                                                                                                                                                                                                                       

الرئيس التنفيذي لفريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية

كلمة سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 
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مقدمة
ظهر العديد من املناهج واألساليب اليت ميكن من خالهلا التخطيط لتغيري املؤسسات تغيريًا إجيابيًا يهدف إىل التطوير ، ويف طليعة املؤسسات 

اليت يستهدفها التطوير املستمر مؤسسات التعليم العالي ؛ ومن أساليب التطوير املناسبة للتطبيق يف جمال تطوير منظمات ومؤسسات التعليم 

، وإدارة  ، وإدارة املعرفة  ، واإلدارة يف الوقت املناسب  ، واإلدارة باألهداف  ، وإعادة هندسة العمل ، وتنمية املنظمة  إدارة اجلودة الشاملة  العالي 

اإلبداع واالبتكار ، والتخطيط االسرتاتيجي. ويعد األسلوب األخري من أفضل مداخل التطوير ملؤسسات التعليم العالي ، فقد تستخدم كل األساليب 

السابقة أو بعضها ، حسب احلاجة ومقتضى احلال ، على اعتبار أنها اسرتاتيجيات فرعية للتطوير.

 ويف هذا السياق  تستشرف جامعة جنران وهي واحدة من أحدث اجلامعات الناشئة باململكة العربية السعودية مستقبلها باستخدام التخطيط 

االسرتاتيجي كأداة فاعلة يف دراسة واقعها الراهن ، وحتديد خارطة الطريق إىل املستقبل الذي ينشده قادتها ومنسوبوها وشركاؤها من املستفيدين. 

وهي بذلك تواجه نفس التحديات الصعبة اليت تواجهها مؤسسات التعليم العالي باململكة بصفة عامة ، رغم التطور املتسارع وامللموس يف هذه 

األهلية على واملؤسسات  اجلامعات  ، وبني  بينها  فيما  احلكومية  اجلامعات  حقيقية بني  منافسات  وجود  التحديات يف  هذه  وتكمن  	املؤسسات. 

الصعيد الداخلي من جهة ، وفيما بينها وبني اجلامعات على املستوى االقليمي والعاملي من جهة أخرى. إضافة إىل أن صناعة الريادة والتميز يف 

جمال التعليم والتعلم متثل حتديًا آخر يتطلب من اجلامعة السعي الدؤوب يف مواكبة التطورات الكبرية يف جماالت التعليم املختلفة ، وخباصة 

التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد.
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نحن واآلخرون ..

)الفصل األول(

املنهجية -  الدراسة املرجعية 

• مقدمة.	
• مكانة جامعة جنران يف التصنيفات العاملية.	
• منهجية الدراسة.	
• حتليل اجلامعات املرجعية جلامعة جنران.	
• خارطة الطريق إىل التميز من خالل الدراسات السابقة.	
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مقدمة 
االقتصادية واالجتماعية  التحديات  العلم واملعرفة ملواجهة  السعودية رهانها على بناء جمتمع  العربية  باململكة  العليا  القيادة      لقد وضعت 

، متثل حوالي 26% من  )150( مليار ريال  2011 حوالي  لعام  املالية  امليزانية  العاملة يف  القوى  التعليم وتدريب  لقطاع  . حيث خصص  باململكة 

النفقات املعتمدة بامليزانية ، وبزيادة نسبتها 8% عن ما مت ختصيصه مبيزانية العام املالي السابق 2009/ 2010م ، وتعد هذه النسبة هي األعلى 

على مستوى العامل فيما خيصص للتعليم والتدريب.

   كما جتدر اإلشارة إىل دور حكومة اململكة اليت تصنع بتوجهاتها فرصًا ملؤسسات التعليم العالي تواجه بها حتدياتها املستمرة مثل برنامج خادم 

احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي الذي يعد منوذجًا لالستثمار يف الكفاءات البشرية - وخاصة يف جمال الدراسات العليا -  حيث يقوم بابتعاث 

الطالب والطالبات السعوديني إىل أفضل اجلامعات العاملية يف خمتلف دول العامل ملواصلة دراساتهم يف كافة التخصصات اليت ختدم توجهات خطط 

التنمية وسوق العمل يف اململكة . وبالنظر إىل عدد السكان فإن اململكة هي األوىل يف نسبة املبتعثني بني مجيع دول العامل ، وذلك ملواجهة التحدي 

العالي اجلامعي يف تطوير اقتصاديات املعرفة اليت متثل االقتصاد املبين بشكل مباشر على إنتاج ونشر واستخدام  التعليم  احلقيقي ملؤسسات 

املعرفة واملعلومات يف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية املختلفة.

الزاخر بالتحديات والفرص يقتضى توجهًا اسرتاتيجيًا يقوم على خطة اسرتاتيجية  املستقبل  أن مواجهة هذا  السابقة لتؤكد  التوطئة  إن     

حمكمة ملعرفة وضع اجلامعة من حيث نقاط قوتها ومن ثم استثمارها وحتسني عوامل الضعف واالستفادة من الفرص املتاحة وجتاوز العقبات 

الذي يركز على تقويم  الرباجمي  ، وعلى املستوى  الوظيفي  التنظيمية وأدائها  املتوقعة. يتم ذلك كله على مستوى املؤسسة من حيث بنيتها 
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األقسام األكادميية والوحدات التشغيلية ، واخلطط التفصيلية املعدة لتحقيق جناح أداء هذه الوحدات ، مستلهمة الكثري من البيانات والتقوميات 

واملعلومات من التقويم الذاتي جلامعة جنران 1431 هـ بشقيه املؤسسي والرباجمي.

إبراهيم احلسن يف 1432/1/18هـــ  بتشكيل فريق إلعداد اخلطة  الدكتور / حممد بن  البداية مع قرار معالي مدير اجلامعة األستاذ  وقد كانت 

االسرتاتيجية للجامعة متضمنًا مخس فرق رئيسية وعشر فرق فرعية ، مهمتها إعداد اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران )1433- 1438(. واسندت 

رئاسة الفريق لألستاذ الدكتور / سعيد بن علي أبو عشي املالكي وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة. وقد ضمت فرق العمل هذه 75 عضوًا ميثلون 

التدريس  بأعضاء وعضوات هيئة  الفريق منذ تشكيله يف فرتات متقاربة ومنتظمة  أعضاء  التقى  واإلدارات. وقد  والعمادات  الكليات  خمتلف 

واإلداريني والطالب والطالبات ، فضاًل عن مشاركني من القطاع احلكومي واألهلي. وتعاون اجلميع يف دراسة البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة 

الداخلي  املستويني  على  اجلامعة  ستواجه  اليت  الرئيسية  والتحديات  احلقيقية  الفرص  وأهم  الضعف  ومكامن  القوة  لنقاط  واقعية  بصياغة 

واخلارجي خالل السنوات املقبلة متهيدًا إلعداد اخلطة االسرتاتيجية.
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مكانة جامعة جنران يف التصنيفات العاملية للجامعات

1-  التصنيف األسباني »ويبومرتيكس« )2011م( :

احتلت جامعة جنران املركز الثالث و العشرين عربيًا يف هذا التصنيف.

واحتلت املركز السادس على مستوى اململكة العربية السعودية.
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2-التصنيف األسرتالي )2011م( :

احتلت جامعة جنران املركز السابع على مستوى اململكة العربية السعودية.

أما يف تصنيف شنغهاي و تصنيف التاميز ألفضل اجلامعات عامليًا ، 

فلم تدرج جامعة جنران ضمن اجلامعات العاملية.
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  منهجية الدراسة :

ُيعد مشروع إعداد اخلطة االسرتاتيجية للجامعة أحد مشروعات وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة اليت كان هلا األولوية يف التنفيذ ، حيث 

قام مستشارو وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة  بتوجيهات من سعادة األستاذ الدكتور / سعيد بن علي أبو عشي املالكي - وكيل اجلامعة للتطوير 

واجلودة - بوضع خطة لتنفيذ مشروع إعداد اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران وذلك على أسس علمية واضحة روعي فيها املبادئ التالية :

التخطيط . 1 خرباء  مع  يتعاون  االسرتاتيجي  التخطيط  جمال  يف  عاملي  اسرتاتيجي  شريك  وجود  وضرورة   ، السليم  العلمي  	التخطيط 

برونيل جامعة  على  االختيار  وقــع  وقــد  االسرتاتيجية.  اخلطة  إعـــداد  مــن  املختلفة  املــراحــل  يف  ــران  جن جبامعة  االسرتاتيجي       	

            Brunel University باململكة املتحدة ملا هلا من مسعة عاملية يف هذا الشأن.

واإلداريات . 2 واإلداريــني  التدريس  هيئة  وعضوات  وأعضاء  واإلداريــة  األكادميية  القيادات  من  جنران  جامعة  منسوبي  مجيع  	مشاركة 

           والطالب والطالبات يف األنشطة واملراحل املختلفة املتعلقة بإعداد اخلطة االسرتاتيجية.

ــداد . 3 إع يف  واخلـــاص  احلكومي  القطاع  يف  التوظيفية  اجلــهــات  ومــســؤولــي  اجملـــاورة  واملــنــاطــق  جنـــران  جمتمع  ممثلي  	مشاركة 

            اخلطة االسرتاتيجية.

املتابعة الفاعلة يف مجيع مراحل إعداد اخلطة االسرتاتيجية.. 4
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وقد صدر قرار معالي األستاذ الدكتور/ حممد بن  إبراهيم احلسن ، مدير جامعة جنران باملوافقة على اهليكل التنظيمي لفريق إعداد اخلطة 
االسرتاجتية للجامعة والذي يتفرع بدوره إىل فرق فرعية على النحو التالي :

• فريق إعداد وثيقة الرؤية والرسالة. 	

• فريق الدراسة املرجعية. 	

• فريق إعداد التحليل البيئي ويتضمن الفرق الفرعية التالية :	

فريق حتليل األداء املؤسسي من خالل نتائح التقويم الذاتي املؤسسي للجامعة.   «

فريق حتليل  األداء الرباجمي من خالل نتائج التقويم الذاتي الرباجمي للجامعة. «

فريق حتليل املوارد واالحتياجات اجملتمعية ملنطقة جنران. «

فريق حتليل القدرة التنافسية للجامعة وجماالت التميز. «

• فريق إعداد األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية.	

• فريق إعداد اخلطة التنفيذية.	



اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 الفصل األول املنهجية - الدراسة املرجعية

22

اهليكل التنظيمي لفريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  
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ويالحظ أن التشكيل السابق يعطي إشارات على منهجية العمل املتبعة يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية للجامعة منذ البداية وحتى مرحلتها النهائية 

واليت ميكن تلخيصها كما هو مبني يف اخلطوات التالية : 
دراسة وحتليل مناذج من اخلطط االسرتاتيجية لعديد من اجلامعات احمللية واإلقليمية والعاملية.. 1

دراسة نتائج التقويم الذاتي األولي والرباجمي جلامعة جنران ، والذي مت حتت إشراف وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.. 2

نشر الوعي خبصوص أهمية وطرق التخطيط االسرتاتيجي بطرق خمتلفة يف مجيع وحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية.. 3

تكوين جمموعات عمل جلمع معلومات عن عوامل البيئة الداخلية واخلارجية املؤثرة على كافة أنشطة جامعة جنران.. 4

	تكوين جمموعات عمل لتحليل البيانات املتعلقة بعوامل البيئة الداخلية واخلارجية ، وصياغة نقاط القوة والضعف ، والفرص . 5

           والتهديدات.

استخدام نتائج استطالعات الرأي لكل منسوبي ومنسوبات اجلامعة :. 6

• أعضاء وعضوات هيئة التدريس.	

•  اإلداريون واإلداريات.	

• الطالب والطالبات.	

استخدام نتائج املقابالت الشخصية متضمنة جمموعة من األسئلة املفتوحة مع املسؤولني من اجملتمع.. 7

استخدام الدراسات املسحية للمواقع الرمسية يف اململكة واملنطقة فيما خيص بيانات وتقارير التنمية.. 8
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عقد جلسات العصف الذهين واللقاءات املفتوحة مع املستفيدين من داخل وخارج اجلامعة.. 9

برونيل . 10 جامعة  فريق  بها  قام  اليت  االسرتاتيجى«  والتخطيط  »القيادة  عن  العمل  ورش  فعاليات  ضمن  العمل  ورش  نتائج  	استخدام 

            مع قيادات ومسؤولي اجلودة جبامعة جنران. 

استخدام نتائج الدراسة االستطالعية فيما خيص الصورة الذهنية للطالب والطالبات عن جامعة جنران.. 11

نائب . 12 وكذلك  الفرق  رؤســاء  قبل  من  متابعتها  متت  اليت  واالستطالعية  املسحية  الدراسات  إليه  خلصت  وما  والنتائج  	التقارير 

            رئيس اخلطة االسرتاتيجية للمتابعة ، واللجنة االستشارية العليا.

إعداد رؤية ورسالة وقيم جامعة جنران.. 13

اليت . 14 الندوات  توصيات   على  بناًء  وكذلك   ، السابقة  املراحل  نتائج  على  بناًء   ، جنران  جامعة  غايات  لتحديد  عمل  جمموعة  	تكوين 

مستشارو  عقدها  ــيت  ال العمل  جلسات  وتــوصــيــات   ، جنـــران  جامعة  منسوبي  مــن  كبري  ــدد  ع وحضرها  الــشــأن  ــذا  ه يف  عــقــدت       	

          وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.

تكوين جمموعة عمل للقيام بتحليل الفجوة ، وذلك بإجراء دراسة مقارنة بني الوضع احلالي والغايات اليت تنشدها اجلامعة.. 15

تكوين جمموعة عمل لتحديد االجتاهات والسياسات االسرتاتيجية املختلفة.. 16

تكوين جمموعة عمل لصياغة األهداف االسرتاتيجية.. 17

تكوين جمموعة عمل لوضع خطة تنفيذية للخطة االسرتاتيجية للجامعة.. 18

تكوين جمموعة عمل لوضع آلية لتحديث اخلطة االسرتاتيجية للجامعة. . 19
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وميكن تلخيص خطوات العمل يف الشكل التالي : 
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                       وقد قام الفريق بالتالي :  
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حتليل اجلامعات املرجعية جلامعة جنران :

قام فريق العمل املسؤول عن حتليل اجلامعات املرجعية جلامعة جنران بتحديد منهجية العمل وتقسيم املهام مع وضع املخطط الزمين للتنفيذ، 

وتركزت املنهجية على اآلتي :

)آفاق(. العالي  للتعليم  السعودية واخلطة االسرتاتيجية  العربية  للمملكة  التاسعة  التنمية  	•••االطالع على خطة 

على  بناءًا  واإلقليمية  الوطنية  اجلامعات  اختيار  مت  وقد  والعاملي  واإلقليمي  احمللي  النطاق  متثل  اليت  اجلامعات  من  جمموعة  اختيار  • •	

مسعتها ومكانتها يف بعض التصنيفات العاملية كما مت اختيار جمموعة من اجلامعات املثيلة على النطاق الوطين واإلقليمي وبالتالي مت اختيار 

10 جامعات ما بني وطنية وإقليمية. بينما اعتمد االختيار فيما يتعلق باجلامعات العاملية على تصنيف شنغهاي على أن متثل اجلامعات املختارة 

النطاق األمريكي واألوروبي واألسرتالي ، وبالتالي مت اختيار 22 جامعة عاملية.  
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وقد قام فريق العمل جبمع أفضل املمارسات يف هذه اجلامعات ومتت االستفادة منها يف صياغة رؤية ورسالة اجلامعة ، ويف اإلعداد للخطة 
االسرتاتيجية ، وفيما يلي وصف موجز ملا تناولته خطط اجلامعات اليت متت دراستها:

أواًل: اجلامعات احمللية باململكة العربية السعودية 
وتضم هذه اجملموعة 5 جامعات - منها جامعة ناشئة )جامعة اجملمعة( وأخرى هلا ترتيب يف التصنيف العاملي وهي جامعة امللك سعود.

  1- جامعة امللك سعود

متيزت جامعة امللك سعود يف تشخيص أدائها احلالي وفقًا للمعايري املتفق عليها من حيث املخرجات واملدخالت ، ومت عرض 

أبرز نقاط القوة والضعف يف كل بعد من أبعاد متيز املخرجات )مسعة املؤسسة -  كفاءة التعليم -  كفاءة البحث( ، واملدخالت )الفرد -  التدريس 

والتعلم -  البحث -  احلوكمة واإلدارة( ، ومتتد اخلطة االسرتاتيجية للجامعة ملدة 20 عامًا.

نتج عن الدراسة التشخيصية للجامعة تسعة أهداف اسرتاتيجية تدعم رسالة ورؤية اجلامعة ، حيث مت تقسيم األهداف إىل :
• 4  أهداف لتطوير األساس )بيئة تعليمية داعمة -  مستقبل مستديم -  املرونة واملساءلة -  تنظيم إداري داعم(.		

• 4 أهداف لتطوير الدعائم )أعضاء هيئة تدريس متميزون - الكيف وليس الكم - تعزيز قدرات اخلرجيني - بناء جسور التواصل(.	

• هدف القمة )اإلجادة يف مجيع اجملاالت والتميز يف جماالت حمددة(.	
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 2- جامعة القصيم

من  جمموعة  هدف  ولكل   ، أهداف  مثانية  اجلامعة  وضعت  حيث   ، سعود  امللك  جامعة  ملنهجية  مشابهة  منهجية  القصيم  جامعة  نهجت 

اسرتاتيجيات التنفيذ ، ولكل اسرتاتيجية عددًا من املشاريع اليت حتققها. كما قامت اجلامعة بتحديد أهم اجملاالت العلمية اليت تسعى للتميز 

فيها خالل سنوات اخلطة يف مجيع الكليات والتخصصات . وأخريًا وضعت اجلامعة خطتني مخسيتني لتحقيق التميز يف اجملاالت العلمية اليت 

تسعى إليها ، وحددت الركائز األساسية لضمان تنفيذ خطة اجلامعة.

3- جامعة الدمام

أما فيما يتعلق جبامعة الدمام فقد عرضت اجلامعة رؤيتها ورسالتها وقيمها ، ثم عرضت املرامي االسرتاتيجية األحد عشر جلامعة الدمام ، 

والقائمة على األحد عشر معيارًا املوضوعة من قبل اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي . ومت رصد األولويات العاجلة للجامعة وهي 9 

أولويات تركزت يف األساس على العملية التعليمية والبحثية واخلدمة اجملتمعية ، ووضحت اجلامعة ما أمسته بآفاق التخطيط ورصدت جمموعة 

من مؤشرات األداء األساسية ، ثم معامل االسرتاتيجية املتعمقة ثم تطوير ما جمموعه ثالثة وستون هدفًا فرعيًا للمرامي األحد عشر.
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4- جامعات وطنية أخرى 

ومبراجعة ما نشر حول اخلطط االسرتاتيجية جلامعيت اإلمام حممد بن سعود واجملمعة تبني اختاذهما خطوات التخطيط والتحليل البيئي 

والقيام بالدراسات السابقة ، وإن مل تنته اجلامعتان من صياغة ونشر خطتهما االسرتاتيجية وقت كتابة هذا التقرير.

ثانيًا: بعض اجلامعات اإلقليمية 
مت متثيل هذه اجملموعة عن طريق 5 جامعات مصرية ،  منها اثنتان ناشئتان وثالث جامعات عريقة.

1- جامعة القاهرة  

ُتعد أقدم هذه اجلامعات جامعة القاهرة فقد وضعت اجلامعة حماور خطتها االسرتاتيجية واألهداف العامة للتطوير بناءًا 

على دراسة نتائج التحليل البيئي )SWOT( ويف ضوء رؤيتها ورسالتها. ثم وضحت يف خطتها 6 غايات اسرتاتيجية و 12 هدفًا لتحقيق الرؤية 

والرسالة ، حيث غطت هذه الغايات اجلوانب التالية )التطوير املؤسسي -  تطبيق معايري اجلودة -  رفع القدرة التنافسية للطالب -  تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس -  تطوير البحث العلمي -  تدعيم الشراكة اجملتمعية وتنمية البيئة( ، وأنهت اجلامعة خطتها بوضع 19 مؤشرًا لألداء 

واإلجناز ورصد مصادر التمويل.
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2- جامعة اإلسكندرية

أما جامعة اإلسكندرية فقد وضعت حماور خلطتها االسرتاتيجية للتطوير تضمنت :
• نظام ضمان اجلودة واالعتماد .	

• التعليم والتعلم )الرباجمي(.	

• حتسني اجلودة )خطط التدريب(. 	

• نظام تكنولوجيا املعلومات.	

• اجملتمع احمللي وسوق العمل.  	

3- جامعات عني مشس

قامت جامعة عني مشس بصياغة الغايات واألهداف االسرتاتيجية بناءًا على رؤية ورسالة اجلامعة ونتائج التحليل البيئي )SWOT( بصورة 

عامة لتشمل مجيع جوانب العملية التعليمية والبحثية واخلدمة اجملتمعية ، ومتت صياغة أربع غايات رئيسة ،  انبثق من كل منها عدد من 

األهداف اليت يتم حتقيقها عن طريق عدد من اخلطط والربامج تتم متابعتها من خالل خمطط زمين مدته 5 سنوات ، وأخريًا مت سرد بعض 

الضمانات والتوصيات اليت ترى اجلامعة أن تنفيذ اخلطة مرهوٌن بها.
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4- جامعات إقليمية أخرى

  أما جامعة املنيا وجامعة بنها فقد تباينت املنهجية اليت اتبعتها اجلامعتان الناشئتان ، حيث استخدمت جامعة املنيا معايري اهليئة القومية 

والفاعلية  املؤسسية  القدرة  اهليئة يف حموري  لتحقيق متطلبات  19 هدفًا  ، حيث وضعت اجلامعة  التعليم واالعتماد مبحوريها  لضمان جودة 

التعليمية من خالل بعض األنشطة التنفيذية ومتابعة األداء عن طريق مؤشرات األداء. 

أما جامعة بنها فقد قامت بتوضيح منهجية العمل أثناء مراحل صياغة وتنفيذ ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية بصورة واضحة ، ووضع 

، ثم  املراجعة على مستوى اجلامعة  الكليات مرورًا بلجان  ارتكزت على جلان على مستوى  اليت  املؤسسي إلعداد اخلطة االسرتاتيجية  اهليكل 

جلنة إعداد اخلطة االسرتاتيجية برئاسة رئيس اجلامعة. مت رصد نقاط القوة والضعف من خالل التحليل البيئي الذي مشل مجيع جوانب 

أنشطة اجلامعة من حيث العملية التعليمية ، والبحثية ، واخلدمة اجملتمعية باإلضافة إىل الشق اإلداري ، وإمكانات وموارد اجلامعة . ثم قامت 

اجلامعة بصياغة أهدافها االسرتاتيجية على ضوء رؤيتها ورسالتها والركائز االسرتاتيجية هلا ومشلت األهداف االسرتاتيجية الرئيسية 9 أهداف 

حتقق مجيع متطلبات النهوض باجلامعة وتطويرها يف مجيع اجملاالت التعليمية والبحثية واخلدمية جبانب تنمية املوارد البشرية واملادية. 

ثم وضعت اجلامعة جمموعة من القيم ، ومت حتديد 7 أبعاد اسرتاتيجية للخطة وأنبثق منها عدد من األهداف الرئيسية لكل بعد من األبعاد 

االسرتاتيجية ثم متت صياغة األنشطة التنفيذية ، وقامت اجلامعة بعدئذ بصياغة ثالث سيناريوهات للخطة وهي :
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خطة اسرتاتيجية لضمان احلد األدنى من التحسني والتطوير يف اجلامعة وكلياتها. •	

خطة اسرتاتيجية للسماح بالتوسع يف أنشطة حمددة يف مجيع األبعاد لضمان قدر متوسط من التطوير )مقبولة لكن أقل من املنشود(. •	

األبعاد. التطوير يف مجيع  إىل مستوى مرضي من  خطة اسرتاتيجية للوصول  •	

من  كل  حالة  يف  املطلوب  التمويل  ملصادر  تصور  وضع  وكذلك   ، سنوات  مخس  مدار  على  األنشطة  لتنفيذ  الزمين  املخطط  وضع  مت  كما 

السيناريوهات الثالثة.
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ثالثًا : بعض اجلامعات العاملية 
  مشلت هذه اجملموعة 22 جامعة ، منها 6 جامعات شغلت مراكز ضمن املئة األوىل يف تصنيف شنغهاي و 10 جامعات شغلت مراكز ضمن 101 - 

300 و 6 جامعات يف املراكز من 301 إىل 500 يف التصنيف نفسه. وقد روعي التنويع يف اختيار اجلامعات العاملية حبيث تعكس االجتاهات املختلفة 

لدوهلا حيث ضمت اجلامعات جمموعة من الدول األوروبية واألمريكية واألسرتالية ، وفيما يلي موجز ملا تناولته خطط بعض هذه اجلامعات : 

: Adelaide - Australia   1- جامعة أديليد - أسرتاليا
   للجامعة ثالثة أهداف عامة )تطوير البحث والتدريب البحثي -  تطوير العملية التعليمية -  تطوير املوارد والبنية التحتية( ولكل هدف 

وضعت اجلامعة جمموعة أهداف فرعية حمددة ثم وضعت عددًا من االسرتاتيجيات لتحقيق هذه األهداف .

   وقد بنت اجلامعة طموحها لبناء جامعة حبثية عظيمة عن طريق االرتقاء بالبحث والعملية التعليمية بها ، مما ينعكس على مشاركتها 

املميزة للمجتمع . كما أوضحت اجلامعة مفهومها املفصل للتميز البحثي ومتطلبات التميز يف كل من املدخالت والعمليات واملخرجات.

  وقد وضعت اجلامعة 10 أهداف لتحقيق غايتها يف التميز البحثي وما يربطه بالعملية التعليمية واخلدمة اجملتمعية ، عن طريق التعاون 

مع القطاع احلكومي والصناعة واجملتمع بصفة عامة ، عن طريق إجراء أحباث مشرتكة أو متويل دراسات ملشكالت اجملتمع ووضع احللول هلا. 

ثم قدمت اجلامعة 13 اسرتاتيجية للنهوض بالبحث العلمي سعيًا للتميز ، وحددت اجلامعة اجتاهها االسرتاتيجي فيما يتعلق بالعملية التعليمية 
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حيث إن املناهج والتدريس تتأثر باألحباث ، ويتم تطويرها وتقدميها بواسطة مدرسني مميزين ، كما حددت اجلامعة سياستها يف حتقيق 

التميز يف العملية التعليمية عن طريق جذب العناصر املميزة من أعضاء هيئة التدريس ، واحلفاظ عليها وتنميتها بصورة مستمرة مع استخدام 

التكنولوجيا يف ظل نسبة منخفضة من أعداد الطالب إىل أعداد أعضاء هيئة التدريس . وحددت اجلامعة اهلدف األساسي هلا فيما يتعلق بالعملية 

حمليًا  للعمل  اجملتمع  حيتاجها  اليت  املواصفات  مجيع  اخلريج  لدى  يكون  أن  بهدف  وذلك  للطالب  اجلودة  عالي  تعليم  تقديم  وهو  	التعليمية 

أو إقليميًا أو عامليًا ، وبالتالي نشر مسعة اجلامعة لتكون االختيار األول للطالب والعاملني بها. كما تهدف اجلامعة إىل تشجيع الطالب على التفكري 

النقدي وتنمية مهاراتهم يف بيئة حبثية غنية.

وأوضحت اجلامعة أهدافها )Targets( فيما يتعلق جبوانب تطوير العملية التعليمية للسنوات من 2007م حتى 2012م لكل من طالب املرحلة 

اجلامعية وطالب الدراسات العليا ، وقد قدمت اجلامعة 17 اسرتاتيجية للتميز يف العملية التعليمية.
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: Cornell- USA   2- جامعة  كورنل - الواليات املتحدة األمريكية
   أوضحت اجلامعة غاياتها اخلمس )Umbrella goals( وملخصها :

تعليم متميز.. 1

حبث علمي رائد.. 2

أعضاء هيئة تدريس متميزون.. 3

تفاعل بناء مع اجملتمع.. 4

هيكل وعمليات داعمة للتميز األكادميي.. 5

وذكرت اجلامعة اشرتاكها مع باقي اجلامعات املماثلة يف هذه الغايات إال أن ما مييز اجلامعة هو )التعليم املتفرد ،  قيادة العامل ، متيز أعضاء 

هيئة التدريس ، التفاعل مع اجملتمع(. وقد حددت اجلامعة طموحاتها يف أن تكون من أفضل 10 جامعات حبثية يف العامل وأن تكون منوذجًا 

للتناغم بني العلوم التقليدية والعملية ذات العالقة مبشاكل اجملتمع والعامل. 

ثم عرضت اجلامعة التحديات االسرتاتيجية اليت تواجه اجلامعة واليت تتلخص يف :-
التدريس. القوية حول أعضاء هيئة  •املنافسة  •	

الطالب. القوية حول  •املنافسة  •	
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الطالب. •حمدودية فرصة زيادة املصروفات على  •	

التحتية. البنية  •زيادة تكاليف  •	

الدعم والتمويل احلكومي. •نقص  •	

املتاحة. املوارد  القصوى من  األكادميية داخل اجلامعة لتحقيق االستفادة  الوحدات  اليت تواجه متويل  التعقيدات  •	

التوجهات االسرتاتيجية العامة ملواجهة التحديات :
• الرتكيز.	

• التأقلم.	

• الرتابط.	

• الكفاءة.	

وأوضحت اجلامعة أنها ملواجهة التحديات االسرتاتيجية يف الفرتة القادمة حتتاج إىل مشاركة جدية لدعم الالمركزية يف اختاذ القرارات ، حيث 

إن أغلب القرارات االسرتاتيجية سوف يكون على الوحدات والكليات حتديدها وفقًا لظروف كل كلية وقسم.
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: Tennessee - USA  3- جامعة تينيس - الواليات املتحدة األمريكية
حددت اجلامعة أولوياتها لتحقيق الرسالة اليت تبنتها فيما يلي :

قبول وجناح الطالب.. 1

األحباث والتطوير االقتصادي.. 2

التمدد والعاملية. . 3

حتقيق رسالة اجلامعة من خالل االستخدام األمثل والفعال لإلدارة واإلمكانات واملوارد املالية واملادية والتواصل.. 4

: Georgia state - USA  4- جامعة  والية جورجيا - الواليات املتحدة األمريكية
  ركزت اجلامعة يف خطتها االسرتاتيجية حتى 2013م على حتقيق موقع ما بني أفضل 100 جامعة حبثية أمريكية . كما أوضحت اجلامعة يف 

رسالتها توجهاتها يف االستفادة من نقاط قوتها لتحقيق التميز يف برامج املرحلة اجلامعية والدراسات العليا والربامج املهنية ، مع الرتكيز على 

الربامج اليت حتقق التميز احمللي والعاملي وختدم الوالية. ومن ثم تناولت اجلامعة كل مدخالت العملية التعليمية لتحديد اجلوانب اليت ميكن 

تطويرها للوصول إىل التميز املنشود عن طريق حتديد عدد من الغايات لكل جانب وفقًا للمثال التالي :
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: Brunel - UK   5- جامعة برونيل - اململكة املتحدة
فإن  الرؤية  حتقيق  طريق  على  واملرشد  املوجه  تعترب  القيم  أن  حني  يف  أنه  وأوضحت   ، حتمية  اسرتاتيجيات  مخس  اجلامعة  وضعت 

االسرتاتيجيات احلتمية حتدد اجملاالت اليت جيب الرتكيز عليها ، وهي الرابط بني التطلعات واألنشطة اليومية للجامعة.

وأوضحت اجلامعة يف خطتها لكل من االسرتاتيجيات اخلمس أهم النقاط اليت تندرج حتتها كاآلتي :

تشجيع ودعم جمتمع حبثي حيوي : 	)1

• تكثيف األحباث.	

• اإلبداع والتكامل.	

• التناغم مع العامل ككل.	

تعزيز خربة الطالب : 	)2

• الرتكيز على احتياجات الطالب.	

• تطوير الثقة واملوهبة وتعدد املهارات.	

التنافس عامليًا : 	)3

•  التعاون والشراكة.	

• تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب أن يكونوا مواطنني عامليني.	
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تعزيز ثقافة املؤسسة : 	)4

• تشجيع الوعي بالتجارة وسوق العمل.	

• التوسع يف أنشطة نقل وتبادل املعلومات.	

توفري مناخ داعم : 	)5

• تقدير مساهمات أعضاء هيئة التدريس والتمسك بهم وتطوير قدراتهم .	

• توفري مناخ داعم للعمل وباٍن للثقة.	

• توفري بيئة جامعية آمنة وجذابة.                                     	

• احلفاظ على البيئة.	

• متويل متجدد.	

•  إحساس قوي باجملتمع.	
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: University of Manchester   6- جامعة مانشسرت - اململكة املتحدة
للبشرية  العامة  املنفعة  ״حتقيق  جمتمعها  حميط  يف  به  القيام  اجلامعة  تود  الذي  احليوي  الدور  مانشيسرت  جبامعة  اخلاصة  الرؤية  تظهر 

واجملتمع״  ويتحقق ذلك عن طريق :
• إخراج 	 من  متكنهم  اليت  احلديثة  باملهارات  وتزويدهم  والطالب  للعاملني  ومتطورًا  جذابًا  تعليميًا  مركزًا  اجلامعة  جعل 
	

                        أقصى طاقتهم اإلبداعية. 

• مصلحة 	 أجل  من  بالعلم  غنية  بيئة  خلق  على  وقــادرًا   ، العامل  مستوى  على  للبحوث  رياديًا  مركزًا  اجلامعة  تصبح  أن 
	

                        البشرية.

• أن تصبح اجلامعة مركزًا لإلبداع.	

• املشاركة على نطاق واسع مع اجملتمع.	

• أن تصبح اجلامعة مسؤولة عن إفادة اجملتمع من الناحية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية. 	

كما نصت الرسالة على أن تصبح جامعة مانشيسرت إحدى اجلامعات املرموقة على مستوى العامل )من أول 25 جامعة على مستوى العامل( 

بنهاية عام 2015م ، وأن تتسم بالريادة من حيث جودة التعليم الذي تقدمه وتأثري البحوث على املستوى العاملي ، كما تساهم يف حتقيق التطور 

االقتصادي واالجتماعي والثقايف والبيئي يف احلياة على مستوى العامل.
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األهداف الرئيسية :

جودة البحوث.. 1

جودة التعليم والتعلم.. 2

املسؤولية االجتماعية.. 3

كما حددت اجلامعة طموحاتها فيما يلي :   

• اللجان 	 قبل  من  للتقييم  اجلامعة  من  أحباث   5 ترشيح  خالل  من  البحوث  جمال  يف  واجلودة   الريادة  تتحقق  2015م  عام  	حبلول 

                         املسؤولة عن جائزة نوبل للبحوث.

• 80% من البحوث اليت قام بها أعضاء هيئة التدريس باجلامعة يتم تقييمها على مستوى العامل. 	

• 80% من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة لديهم رضا عن أدائهم باجلامعة.	
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: University of  Leeds  7- جامعة  ليدز - اململكة املتحدة

 ارتكزت توجهات اجلامعة يف تطويرها على النواحي التالية : 

• مكانة اجلامعة بني جامعات العامل.	

• اإلجادة يف جمال البحوث ومدى تأثريها.	

• حث الطالب على تطوير طاقتهم اإلبداعية.	

• االرتقاء مبستوى اجلامعة حبيث تنتقل من املستوى اإلقليمى إىل املستوى العاملي.	

• حتسني جودة فاعلية األنظمة داخل املؤسسات.	

• امليزانية.	

• تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس واإلداريني.	
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: University of Bergen  8- جامعة  بريجن - النرويج

ارتكزت خطة اجلامعة على تطوير اجلوانب الرئيسيه التالية : 
أواًل- البحوث واشتملت على ما يلي :

البحوث كأساس ألنشطة اجلامعة .. 1

جودة البحوث وامليزانية املخصصة هلا .. 2

تدريب وتشجيع الباحثني .. 3

مدى جودة البحوث وتأثريها على املستوى العاملي .. 4

املنح الدراسية ونتائج البحوث .. 5

اجملالت العلمية .. 6

االبتكار يف البحوث .. 7

االستثمار اهلائل للبنية التحتية واألجهزة واملعدات .. 8

األولويات األكادميية واألهداف البحثية  - وتضمنت النقاط التالية : . 9

• تركيز البحوث على املوضوعات ذات األهمية والنظريات احلديثة يف طرق التدريس .	

• احملافظة على تطوير حدود البحث وموضوعاته .	
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• توفري بيئة مالئمة للبحوث .	

• الدخول يف مشاركات حبثية طويلة املدى مع كل مؤسسات اجملتمع.	

• أن تصبح مخسة حبوث على األقل من حبوث اجلامعة رائدة عامليًا حسب التخصصات املختلفة بنهاية اخلطة االسرتاتيجية.	

ثانيًا - التعليم ويتضمن اآلتي :
التعليم والتعلم.. 1

الربامج الدراسية واملنح التعليمية.. 2

بيئة التعلم وشروط قبول الطالب.. 3

تشجيع الطالب على استكمال الدراسات العليا.. 4

ضمان اجلودة.. 5

الوصول إىل العاملية.. 6

التعليم عن بعد ، والتعليم املستمر.. 7

ثالثًا - الريادة على املستوى احمللي ويتضمن اآلتي :
• أهمية الوصول للريادة على املستوى احمللي.	

• الرتكيز على القيم واألهداف.	

• متابعة اإلجناز ، وحتديد املهام التنفيذية. 	
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: University of Graz  9- جامعة جراز  - النمسا

حددت اجلامعة أهدافها الرئيسية يف تطوير النواحي التالية :
• التعليم والتعلم.	

• األحباث واالستكشافات.	

•  اإلدارة.	

• املصادر والدعم.	

• حتسني املدخالت.	

    ثم مت وضع أهداف فرعية لكل هدف رئيسي ،  ومثال ذلك اهلدف األول الذي ينص على »التعليم والتعلم« :
فلتحقيق هذا اهلدف ، فإن اجلامعة ملتزمة بتقديم نوع فريد من اجلودة لطالب املرحلة اجلامعية ، وكذلك طالب الدراسات العليا والذي 

يشجع على اإلبداع وممارسة األنشطة غري املنهجية ،  كما أن اجلامعة ملتزمة بإعدادهم للتعلم مدى احلياة ليواجهوا التحديات العاملية يف جمتمع 

يتسم بالعاملية.
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: University  of  Oxford   10- جامعة أكسفورد - اململكة املتحدة

وضعت اجلامعة أهدافها االسرتاتيجية على النحو التالي :

الريادة يف البحوث الدولية. . 1

البارزين  . 2 العلماء  الوثيق بني  االتصال  العليا ودعم  الدراسات  اجلامعية و طالب  املرحلة  لكل من طالب  املتميز  التعليم  	توفري 

                        والطالب. 

حتسني األداء األكادميي هليئة التدريس. . 3

دعم أفضل للطالب على املستوى احمللي والدولي.                                                                                                                                                                       . 4

تقديم إسهامات ذات قيمة للمجتمع على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.     . 5

تقديم تسهيالت متميزة وخدمات فعالة لصاحل املوظفني والطالب.   . 6
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: University of  Liverpool   11- جامعة ليفربول - اململكة املتحدة

حددت اجلامعة أولوياتها على النحو التالي :     

حتسني األداء يف مستوى البحوث.. 1

حتسني مكانة اجلامعة بني اجلامعات العاملية املرموقة.. 2

القيادة يف التغيري املعريف واالبتكاري العاملي.. 3

إثراء جتربة الطالب.. 4

توسيع نطاق املشاركة اجملتمعية. . 5

عرضت اجلامعة الطموحات الرئيسية هلا واشتملت على اثين عشر)12( هدفًا رئيسًا كان أبرزها أن حتتل جامعة ليفربول بنهاية املدة الزمنية 

خلطتها االسرتاتيجية مكانة مرموقه من ) 1 - 75( يف تصنيف شنغهاي.  
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: University of  Exeter   12- جامعة إكسرت - اململكة املتحدة

حددت اجلامعة السمات الرئيسية ألعماهلا وأنشطتها من أجل التميز فيما يلي : 

كثافة ومتيز البحوث واالعرتاف بها دوليًا.                 . 1

تقديم برامج تتالءم مع كل املستويات ، وتتسم باجلاذبية والتنوع حسب البيئات املختلفة للطالب.  . 2

حتسني خربة الطالب وإعداده مهنيًا وحياتيًا.                . 3

توفري خدمات عالية اجلودة باحلرم اجلامعي من حيث البيئة التعليمية واالجتماعية. . 4

االلتزام بتقديم تأثريات اجيابية ومتميزة للمجتمع ولعب دور رئيسي يف املنطقة اجلنوبية الغربية من بريطانيا. . 5

أن تصبح اجلامعة يف مكانة مرموقة وذات تأثري.  . 6
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: University of  California-Berkeley  13- جامعة كاليفورنيا - بريكلي

اشتملت اخلطة على مسارات عريضة للوصول لألهداف والتميز : 

املناخ الصحي التفاعلي يف احلرم اجلامعي. 1

التجاوب مع البحث العلمي.. 2

التعليم و اخلدمة العامة.. 3

   وعلى ضوء هذه املسارات حددت اجلامعة املخرجات املتوقعة لعام 2020م و تناولت عدة جوانب على النحو التالي : 

• مكانة اجلامعة البحثية و التعليمية و اخلدمية.	

• معارف و مهارات أعضاء هيئة التدريس. 	

• التوظيف و معدالت التخرج يف الدراسات اجلامعية و الدراسات العليا.    	

• مدى توافر هيئة التدريس )التوظيف – اإلعارة(. 	

• تعزيز املوارد الستدامة املنافع.	
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: Emory University  14- جامعة  إموري - الواليات املتحدة األمريكية

حددت اجلامعة األطر اليت سوف تسري عليها أهدافها االسرتاتيجية وتضمنت عدة جوانب على النحو التالي : 
االلتزام بتحقيق األهداف من خالل )التعليم و اإلرشاد ، والتفاعل بني أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملني(.. 1

فتح اجملال أمام التعليم التكاملي ، البحث ، و املنح الدراسية.. 2

تناولت أهداف اجلامعة )هيئة التدريس - الطالب - البيئة االجتماعية واملادية واملكانة التعليمية والبحثية للجامعة(.. 3

مشلت التوجهات االسرتاتيجية للجامعة ما يلي :
تعزيز متيز هيئة التدريس.. 1

إعداد علماء متفاعلني.. 2

خلق منظمة متفاعلة  مع اجملتمع.. 3

مواجهة التغريات يف الظروف احلياتية للبشر.. 4

اكتشاف حدود جديدة يف العلوم و التقنية.. 5
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كما حددت اجلامعة القضايا اليت ينبغي اتباعها لتحقيق الرؤية البعيدة وهي :

1 .	 االعرتاف احمللي و الدولي للجامعة.	

االهتمام بأعضاء هيئة التدريس.. 2

التوظيف و االستبقاء.	             	. 3

احلاجة إىل برامج الدراسات العليا.. 4

5 .	 التفاعل إجيابيًا مع تكلفة الوصول إىل جودة التعليم العالي.	

معاجلة احلواجز اليت تعرتض الربامج التعاونية.. 6

7 .	 االهتمام بتعزيز البنية التحتية.	

املشاركة االسرتاتيجية مع اجملتمع احمللي.. 8

9 .	 تعزيز دائرة احلياة االجتماعية.	

خلق الثقافة اخلريية.. 10
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: Georgia Tech  15- معهد جورجيا للتقنية - الواليات املتحدة األمريكية

حدد املعهد طريقه إىل التميز من خالل توقعات مستقبلية  متثلت فيما يلي : 

قاعدة جذب الطالب و أعضاء هيئة التدريس على السواء.. 1

أن يتبوأ مكانة بارزة يف البحث العلمي.. 2

أن يصبح املعهد مقصدًا ملتخذي القرارات العامليني.. 3

سالسة الرؤية لتصميم املستقبل و ليس مواجهته.. 4

السعي لالمتياز.. 5

توفري أفضل جماالت التميز.. 6
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: Drexel  University  16- جامعة دركسل - الواليات املتحدة األمريكية

ركزت اجلامعة على  قوة التعليم التجرييب بالتوافق مع الرتكيز على األحباث وعليه حددت أهدافها على النحو التالي :

إثراء التجربة التعليمية.. 1

تعزيز ثقافة البحث و املنح الدراسية.. 2

حتسني و تطوير هيئة التدريس.. 3

تعزيز ثقافة املشاركة الطالبية.. 4
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 خارطة الطريق إىل التميز من خالل الدراسة السابقة  
التعليمية،  العملية   : وهــي  متكاملة  اجتــاهــات  ثالثة  يف  التميز  على  االسرتاتيجية  خططها  ــة  دراس متت  الــيت  اجلامعات  ركــزت 

واألفقي،  الرأسي  والنمو  التمدد  على  العمل  مع   )diversity( للتنوع  كبريًا  اهتمامًا  اجلامعات  هذه  وأولت   . اجملتمع  مع  والتفاعل   ، والبحثية 
	

وفيما يلي أهم املمارسات والتوجهات االسرتاتيجية هلذه اجلامعات :
• تركز اجلامعات العاملية يف خططها على فتح آفاق جديدة لزيادة إقبال الطالب على الدراسة يف املرحلة اجلامعية والدراسات العليا.	

• تركز اجلامعات األجنبية على عوملة املقررات لفتح آفاق جديدة خلرجييها وللعملية البحثية.	

• حترص اجلامعات العاملية على دمج علوم احلاسب ونظم املعلومات يف مجيع املقررات واإلدارة ملواكبة متطلبات العصر احلديث.	

• مؤسسات 	 باقي  مع  والتعاون  باجلامعة  التخصصات  خمتلف  بني  الداخلي  والتفاعل  التعاون  تأكيد  على  العاملية  اجلامعات  	حترص 

           اجملتمع وفتح آفاق تعاون عاملي.

• بني 	 ترتيبها  حيث  من  اخلطة  مدة  نهاية  يف  حتقيقة  إىل  تسعى  ما  االسرتاتيجية  خططها  يف  بدقة  العاملية  اجلامعات  أغلب  	حددت 

           اجلامعات يف التصنيفات الداخلية والعاملية .

• اعتبار اسرتاتيجية املتابعة املستمرة للجودة ، والتواصل والتقييم والتطوير ركائز أساسية للتميز ، وتقليل الكلفة ، وحتقيق احملاسبية.	
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• القرارات 	 الختــاذ  األساسية  املرجعيات  هي  امللحة  اجملتمع  ملتطلبات  واالستجابة  والتنوع  اجلامعة  رسالة  وحتقيق  التميز  	اعتبار 

             املتعلقة بتمويل األحباث أو املوافقة على استحداث برامج أو مقررات أو غريها من القرارات املتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.

• البيئة 	 علوم   - اجملتمع   - البشري  )السلوك  مثل  عامة  جماالت  يف  إلزامية  مقررات  نيوجريسي  جامعة  مثل  اجلامعات  بعض  	أدخلت 

جتعلهم  اليت  باملعلومات  مزودين  خرجيني  إعــداد  يف  رسالتها  حتقيق  بهدف  وذلــك   ، اجملتمع(  جتاه  املسئوليات   - التواصل  مهارات   -        	

           مواطنني مسؤولني ومنتجني ومساهمني بذكاء يف اجملتمع على اختالف ختصصاتهم. 

• اعتربت اجلامعات األجنبية التميز البحثي ، وتطوير املعايري األكادميية احملرك األساسي للنهوض باجلامعة.	

• ركزت اجلامعات األجنبية على حتقيق االستفادة القصوى من مجيع مواردها.	

• ركزت جامعة نيوجريسي على دعم وتطوير الربامج اليت جتمع الطالب واألستاذ معًا داخل وخارج قاعات الدرس.	

• 	اعتمدت جامعة نيوجريسي برناجمًا لتحسني اجلودة والتواصل لتطوير وتقييم األسس النظرية والعملية يف التعليم العالي والربنامج 	

            يقدم املساندة الفنية لدعم تطوير اخلدمات للطالب والكليات.

• التدريسي 	 التميز يف كل من اجلانب  أنه حيقق  التدريس يف خطتها االسرتاتيجية ورأت  	ركزت جامعة كورنيل على متيز أعضاء هيئة 

            واجلانب البحثي.

• سعود، 	 امللك  جامعة  مثل  الوطنية  اجلامعات  وبعض   ، كورنيل  وجامعة  جورجيا  واليــة  جامعة  مثل  اجلامعات  بعض  	شرحت 

           خطوات التخطيط االسرتاتيجي وتكوين فرق العمل.
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• أن بعض اجلامعات وضعت خططًا اسرتاتيجية 	 العلم  	كانت اخلطط االسرتاتيجية ألغلب اجلامعات مخسية )ملدة مخس سنوات( مع 

            مدتها 10 سنوات وبعضهم وضع خطة ملدة 20 سنة.

• من 	 غريها  أو   ....، الطب   ، اجملتمع  علوم   ، احلياة  علوم   ، اهلندسة  مثل  األكادميية  التخصصات  بعض  على  العاملية  اجلامعات  	تركز 

ختصصات  فتح  حنو  والتوجه  التخصصات  باقي  تطوير  على  احلرص  مع  العاملية  لسمعتها  الفقري  العمود  تعتربها  اليت  التخصصات         	

           أخرى مبا يتناسب مع موارد اجلامعة وتوجهات اجملتمع احمللي والعاملي.

• 	أشارت اجلامعات العاملية يف خططها االسرتاتيجية إىل أهمية إجياد مصادر لتمويل األحباث لتعويض النقص يف الدعم املالي احلكومي، 	

وحبثية  علمية  ومراكز  مؤسسات  مع  التعاون  اتفاقيات  طريق  عن  وكذلك  املدني  اجملتمع  ومنظمات  الشركات  طريق  عن  وذلــك       	

          على املستوى اإلقليمي والعاملي.

• وأهداف 	 أكادميية  اسرتاتيجية  ثم   )Academic strategy( ككل  للجامعة  أكادميية  اسرتاتيجية  بربيطانيا  إسيكس  جامعة  	وضعت 

                   )Objectives( وطرق تنفيذ لكل كلية من كلياتها.

• املخاطر 	 ذات  املوضوعات  على  أحباثها  يف  ركزت  كما   ، أهدافها  كأحد  للطالب  الذاتي  التعلم  على  بربيطانيا  اكسرت  جامعة  	ركزت 

            العالية للتميز فيها.
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• بها 	 تفخر  اليت  التميز  أوجه  أو   ، أنشطتها  االسرتاتيجية حملات مضيئة عن  برونيل يف كل صفحة من صفحات خطتها  	أعطت جامعة 

وأضافت  بها.  العاملني  أو  الطالب  أو  التدريس  هيئة  أعضاء  أو  املتميزين  خرجييها  من  بعض  بــآراء  االستعانة  مع  اجملــاالت  مجيع  يف         	

            اجلامعة صورًا معربة للجامعة وأنشطتها وصورًا شخصية لبعض األعضاء املميزين.

• املرونة يف وضع وتنفيذ اخلطة من حيث الزمن )جامعة أكسفورد ، جامعة إسكس(.	

• ربط التحديات مبؤشرات األداء الرئيسية يف اخلطة )جامعة النكسرت ، جامعة إكسيرت (.	

• وضع جمموعة من  األنشطة التنفيذية حتى يسهل حتويل األفكار إىل عمل )جامعة النكسرت ، جامعة أكسفورد (.	

• وضع جمموعة من الطموحات الرئيسية اليت تطمح اجلامعة يف الوصول إليها بنهاية اخلطة االسرتاتيجية )جامعة ليفربول (.	

• احمللية 	 اجلهات  من  االعتماد  متطلبات  حتقيق  فلك  يف  الدراسة  مشلتها  اليت  العربية  للجامعات  االسرتاتيجية  اخلطط  أغلب  	تدور 

مع  الشراكة  وتعزيز  العلمي  بالبحث  االرتقاء  على  األجنبية  اجلامعات  تركز  بينما   ، التعلم  ومصادر  التعليمية  العملية  على  وتركز        	

           اجملتمع وسوق العمل كسبيل لالرتقاء بقدرات ومهارات طالبها وخرجييها.
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تشرتك اجلامعات األجنبية يف استخدام كلمات مفتاحية فيما ميكن اعتبارها وصفة التميز هلذه اجلامعات وهي :                 
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أين نحن اآلن ؟

)الفصل الثاني(
حتليل األداء احلالي للجامعة

)اإلطار املؤسسي( 

• نشأة جامعة جنران.	
• تقويم األداء وفقًا ملعايري االعتماد املؤسسي للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي.	
• فرع اجلامعة مبحافظة شرورة.	
• مصفوفة التحليل البيئي )SWOT( - اإلطار املؤسسي.	
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إن الغرض من هذا التحليل هو الوقوف على نقاط القوة ، ونقاط الضعف وفق نتائج التقويم الذاتي املؤسسي ، وكذلك تقييم الوضع املؤسسي 
الراهن جلامعة جنران.

أواًل: نشأة جامعة جنران :

• – بتأسيس جامعة 	 	صـدر التوجيه السـامي الكـريم من خـادم احلرمني الشريفني امللك عبـد اهلل بن عبد العزيز - حفظه اهلل 

                         جنران يف 1427/10/10هـ  وكانت حينئذ تتكون من أربع كليات فقط.

• 	تضم اجلامعة اآلن ثالث عشرة كلية تشمل التخصصات العلمية والرتبوية والطبية واهلندسية ، باإلضافة إىل تسع عمادات مساندة 	

                         يف كل من مدينة جنران ، وفرع للجامعة مبحافظة شرورة.

• يضم فرع اجلامعة مبحافظة شرورة كلية العلوم واآلداب للبنات والبنني باإلضافة إىل فرع لعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر.	
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اهلدف من إنشاء اجلامعة :

• العالي باملنطقة اجلنوبية من اململكة بصفة عامة ومنطقة جنران بصفة خاصة عن 	 التعليم  	تلبية احتياجات الطلب على 

                        طريق إنشاء الكليات اجلديدة والتوسع يف قبول الطالب والطالبات.

• واخلطط 	 الربامج  وتطوير  والتطبيقية  العلمية  الكليات  إنشاء  يف  بالتوسع  وذلك  والتعليمية  العلمية  باملخرجات  	النهوض 

                        الدراسية مبا حيقق معايري اجلودة.

• العمل على التوافق مع متطلبات سوق العمل من حيث التخصصات وأعداد اخلرجيني.	

• 	املساهمة يف رفع معدالت النمو والتطور يف كثري من اجملاالت االقتصادية واالجتماعية مبنطقة جنران كأحد اآلثار املباشرة 	

                        إلنشاء اجلامعة باملنطقة.

• بالكليات 	 القبول  يف  بالتوسع  وذلك  املقبولني  أعــداد  يف  النوعي  التغيري  مراعاة  مع  والطالبات  الطالب  قبول  يف  	التوسع 

                        العلمية والتطبيقية وبدء تقليص أعداد املقبولني بالكليات النظرية.        
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ثانيًا: تقويم األداء وفقًا ملعايري االعتماد املؤسسي للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي 

املعيار األول : الرسالة والغايات واألهداف

• مت إعداد رؤية ورسالة للجامعة ومت عرضها على املستفيدين متهيدًا العتمادهما.	

•   مت إعداد التحليل البيئي جلامعة جنران.	

• مت وضع الغايات االسرتاتيجية كما مت وضع أهداف اجلامعة وذلك على ضوء نتائج  التقويم الذاتي األولي والتحليل البيئي.	

 أولويات التحسين للمعيار األول

        إشراك املستفيدين من مجيع القطاعات يف صياغة غايات وأهداف اجلامعة.
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املعيار الثاني : السلطات واإلدارة
اهليكل اإلداري : 

يرأس جملس اجلامعة معالي األستاذ الدكتور / خالد بن حممد العنقري وزير التعليم العالي ، وينوب عنه يف رئاسة اجمللس معالي األستاذ    

الدكتور / حممد بن ابراهيم احلسن مدير اجلامعة ، ويضم اجمللس تسعة عشر عضوًا.

اهليكل التنظيمي 



اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 الفصل الثاني اإلطار املؤسسي

68

الهيكل التنظيمي لجامعة نجران 
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درجة رضا أعضاء هيئة التدريس واإلداريني عن العناصر الرئيسية يف اهليكل التنظيميى للجامعة : 
• أبدى أعضاء هيئة التدريس واإلداريني قبواًل ضعيفًا للهيكل التنظيمي من حيث املرونة ، حيث عرب 56% , 48% على الرتتيب 	
	

                         عن رضاهم.

• 	أظهرت النتائج عدم الرضا عن كفاية الوحدات اإلدارية باهليكل التنظيمي حيث بلغت درجة الرضا 42%  هليئة التدريس 	

                        و 35% لإلداريني.

• أظهرت النتائج عدم الرضا عن نظام تفويض السلطات حيث بلغت درجة الرضا 37% هليئة التدريس و 41%  لإلداريني.	

درجة كفاءة اجلهاز اإلداري :

أظهرت نتائج استطالع الرأي عن كفاءة اجلهاز اإلداري توافقا بني أعضاء هيئة التدريس واإلداريني على مايلي:
• رأى 45% من أعضاء هيئة التدريس و53% من اإلداريني أن اجلهازاإلداري باجلامعة يتمتع بالكفاءة.	

• أبدى 22% من أعضاء هيئة التدريس و30% من اإلداريني قبواُل حمدودًا لدرجة الرضا عن كفاءة اجلهاز اإلداري.	

• 	أقر حوالي ثلث أعضاء هيئة التدريس ومخس اإلداريني بأن اجلهاز اإلداري حيتاج إىل الكثري من اجلهد لتطوير مهاراته وقدراته 	

                        ملواكبة تطور اجلامعة.

آراء أعضاء هيئة التدريس واإلداريني عن كفاءة اجلهاز اإلداري
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               درجة رضا أعضاء هيئة التدريس واإلداريني عن العناصر الرئيسية يف اهليكل التنظيمي للجامعة :
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 درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن مدى كفاءة اجلهاز اإلداري باجلامعة : 



اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 الفصل الثاني اإلطار املؤسسي

72

                درجة رضا اإلداريني عن مدى كفاءة اجلهاز اإلداري باجلامعة : 
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أولويات التحسين للمعيار الثاني 
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املعيار الثالث :  إدارة ضمان اجلودة وحتسينها
• اجلامعة 	 وكـــالء  وعــضــويــة  اجلــامــعــة  مــديــر  معالي  بــرئــاســة  األكــادميــي  واالعــتــمــاد  لــلــجــودة  الــدائــمــة  اللجنة  تشكيل  مت   	

ــيت ختتص بوضع  وال واملوظفني  التدريس  ــؤون هيئة  عــام ش ومــديــر  واملالية  اإلداريـــة  الــشــؤون  عــام  ومــديــر  الكليات  وعــمــداء                  	

واإلداري  األكــادميــي  للتطوير  وخطة  واإلداريــــة  األكادميية  اجلامعة  وحـــدات  مجيع  يف  اجلـــودة  معايري  لتطبيق  برنامج  وإقـــرار                	

                               لتحقيق االعتماد األكادميي للجامعة وبراجمها املختلفة على املستويني احمللي والعاملي. 

• مت تطوير مركز التقويم والتطوير األكادميي ليصبح عمادة للتطوير واجلودة.	

قامت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة باألنشطة اآلتية :
• املختلفة 	 ووحداتها  للجامعة  اإلسرتاتيجية  اخلطط  لوضع  األكادميي  واالعتماد  اجلودة  يف  متخصصني  مستشارين  مع  	التعاقد 

                        وتأهيلها لالعتماد األكادميي.

• إعداد اهليكل التنظيمى لوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.	

• 	اإلشراف على إعداد مشروع التقويم الذاتي األولي املؤسسي والرباجمي للجامعة والعمادات املساندة والكليات وفقًا ملعايري اهليئة 	

                        الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي ، والذي انتهى العمل به يف 1 حمرم 1432 هـ.

• إعداد اخلطة االسرتاتيجية لوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.	

• إنشاء وتأثيث وحدات لضمان اجلودة جبميع كليات اجلامعة.	
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• وضع رؤية ورسالة لوحدات ضمان اجلودة بالكليات.	

• إعداد اللوائح الداخلية واهلياكل التنظيمية لوحدات ضمان اجلودة بالكليات.	

• عمل اخلطط السنوية لوحدات اجلودة بالكليات.	

• إعداد املعايري األكادميية ملعظم الربامج بالكليات.	

• عمل خطط حتسني الربامج بالكليات.	

• البدء يف عمل اخلطط االسرتاتيجية للكليات والعمادات.	

• إعداد دليل االختبار اجليد ومعجم مصطلحات اجلودة وتوزيعه على كليات اجلامعة.	

• عقد ورش عمل ودورات تدريبية وحماضرات ختتص بضمان جودة التعليم يف مجيع كليات اجلامعة.	

أولويات التحسين للمعيار الثالث 
• ضرورة ضم وحدات اجلودة ضمن اهليكل التنظيمي للكليات ووضع اللوائح املنظمة للعمل بها وحتديد ميزانية هلا.	

• دمج عمليات التقويم الدوري والتخطيط للتحسني ضمن العمليات اإلدارية املعتادة جلميع وحدات وإدارات اجلامعة.	

• وضع آلية ملتابعة وتقييم التنظيمات اإلدارية للجودة ومستوى األداء لعمليات ضمان اجلودة.	

• اعتماد مؤشرات داخلية لألداء وتبين معايري مرجعية مناسبة ملقارنة األداء بها.	
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املعيار الرابع : التعليم والتعلم
•  مت اختيار ووضع املعايري األكادميية ملعظم الربامج بالكليات.	

• 	مت اإلنتهاء من توصيف مجيع الربامج واملقررات وفقًا ملتطلبات اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي مبعظم  برامج كليات	

                             اجلامعة.

أولويات التحسين للمعيار الرابع 
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املعيار اخلامس : إدارة شؤون الطالب ، واخلدمات املساندة 
    اإلدارة الطالبية وخدمات الدعم الطالبي  تتم من خالل ثالث عمادات جبامعة جنران :

• عمادة القبول والتسجيل.	

• عمادة شؤون الطالب.	

• عمادة شؤون املكتبات.	
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األنشطة الطالبية

األنشطة الرياضية 
• إقامة  2 دوري كرة القدم للطالب  مبشاركة )330( طالبًا. 	

• إقامة سباق اخرتاق الضاحية مبشاركة )120( طالبًا. 	

• إقامة اللقاءات الرياضية األسبوعية لطالب ومنسوبي اجلامعة مبشاركة  )600( طالب. 	

•  إقامة دوري كرة القدم اخلماسية للجامعات السعودية جبامعة امللك سعود مبشاركة )15( طالبًا.	

األنشطة االجتماعية  
• املشاركة يف األسابيع واملناسبات العامة  بعدد )750( طالبًا.	

• الرحالت والزيارات العلمية اشتملت  على )16( رحلة وزيارة ميدانية مبشاركة )350( طالبًا.	

•  إعداد وتنظيم الربنامج الثقايف حلفل التخرج وحفل تكريم الفائزين يف املسابقة الثقافية.	
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أنشطة التدريب وتنمية املهارات 
• أجنز هذا النشاط من خالل )45( فعالية لالهتمام بتنمية املهارات الشخصية والقدرات الذاتية لعدد )1640( طالبًا وطالبة  	

         يف جمال األحباث العلمية ، كما عقدت دورات لتطوير الذات والوعي الصحي واإلسعافات األولية. 

األنشطة الكشفية و إقامة املعارض 
• تأسيس عشائر جوالة جامعة جنران. 	

• تنظيم دورات للرتقي يف مراتب اجلوالة مبشاركة )50( طالبًا. 	

• تنظيم املعسكر الكشفي مبناسبة أسبوع الشجرة حبضور )90( كشافًا. 	

• املشاركة يف املخيم الدولي للكشافة بدولة كينيا بعدد )7( من اجلوالة. 	

• املشاركة يف اللقاءات الكشفية الداخلية باململكة بعدد )35( كشافًا. 	

• متثيل اجلامعة يف االحتفال الكشفي باليوم الوطين مبنطقة جنران مبشاركة )20( كشافًا. 	

• مشاركة العمادة يف معرض كن داعيًا. 	

• مت إقامة )10( معارض مبشاركة )1300( طالبة. 	
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األنشطة الثقافية  
• بلغ عدد األنشطة املنجزة خالل العام 1431هـ - 1432هـ )80( نشاطا مبشاركة )2450( طالبًا وطالبة مشلت املسابقات 	

         الثقافية والندوات واحملاضرات التثقيفية واللقاءات واملؤمترات العلمية.

أولويات التحسين للمعيار الخامس 

• وضع خطة لتقديم اخلدمات الطالبية وفقًا للمتطلبات احلقيقية للطالب.	

• وضع آليات ملتابعة وتقييم رضا الطالب عن اخلدمات املقدمة.	

• توفري الدعم املالي للخدمات واألنشطة الطالبية ودعم إقامة األنشطة للطالبات.	

• تفعيل اإلرشاد األكادميي وتوفري اإلرشاد النفسي والشخصي للطالب والطالبات.	
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حفل ختريج طالب جامعة جنران 

جوالة اجلامعة
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املعيار السادس : مصادر التعلم 

مكتبة اجلامعة املركزية :
ــض أوعـــيـــة املــعــلــومــات . 1 ــع ــة وب ــي ــب ــة مـــن الــكــتــب الــعــربــيــة واألجــن ــزي ــرك ــة امل ــع ــام ـــدد مــقــتــنــيــات مــكــتــبــة اجل 	بــلــغ إمجـــالـــي ع

     األخرى )40474( جملدًا متثل )12214( عنوانًا موزعة على مكتبات اجلامعة املختلفة ، كما يتضح من اجلدول التالي :
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	بلغ إمجالي عدد اجمللدات من الكتب واملراجع وأوعية املعلومات األخرى اليت مت تأمينها خالل العام الدراسي 1430 - 1431هـ  )122951( . 2

            من املقتنيات العربية واألجنبية املوضحة يف اجلدول التالي حسب تصنيفاتها الرئيسية ومصادر تأمينها :
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خدمات اإلعارة مبكتبات اجلامعة وأعداد املستفيدين خالل عام 1430 - 1431هـ : . 3

قامت اجلامعة  بتوفري خدمات اإلعارة للطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وغريهم من راغيب االستعارة من منسوبي اجلامعة . 4

، بينما بلغ عدد  الدراسي 1431/1430هـ )568( كتابًا  العام  املعارة خالل  الكتب  أو فئات اجملتمع األخرى ، حيث بلغ إمجالي عدد  أو من الطالب 

املستعريين )330( من الفئات املختلفة وفقًا ملا هو موضح تفصياًل عن الكتب وأوعية املعلومات املعارة والفئات املستفيدة.
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توجد مكتبة إلكرتونية متاحة للطالب وتشمل اجملاالت اآلتية :. 5

       القران الكريم ، الثقافة اإلسالمية ، مراجع طبية ، مراجع هندسية ، و مراجع يف احلاسب اآللي.

قواعد املعلومات املتاحة يف املكتبة :. 6

	• Proquest Science Jounrals

به أكثر من 660 دورية ، منها 540 دورية متاحة بالنص الكامل.

	• Proquest Biology Jounrals

به أكثل من 320 جملة منها 280 جملة بالنص الكامل.

	• Wilson Applied Science and Technonlogy

به 800 جملة ودورية مع النص الكامل ألكثر من 200 دورية.

	• Academic Search Premier

به 8300 دورية منها 4500 دورية حمكمة بالنص الكامل.

	• Dissertation And Thesis )Full Text(

تضم 2,4 مليون رسالة باإلضافة إىل 70000 رسالة جديدة كل عام.
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أولويات التحسين للمعيار السادس 

• وضع إجراءات للتأكد من أن املصادر واخلدمات املتاحة كافية ومناسبة لنوعية الربامج اليت تقدمها اجلامعة.	

• وضع آلية للمتابعة والتقويم الدوري لرضا املرتددين على املكتبة عن كفاية وكفاءة اخلدمة املقدمة.	

• تبين معايري مرجعية ملقارنة مدى كفاية وكفاءة مصادر التعلم املتاحة.	

• ضرورة متكني اجلانب النسائي من الطالبات وعضوات هيئة التدريس من االستفادة من املصادر واخلدمات املتاحة باملكتبة.	
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املعيار السابع : املرافق والتجهيزات 

 تقنية املعلومات واالتصاالت  :

    تسعى اجلامعة للتحول إىل التعامالت اإللكرتونية ولتحقيق ذلك اختذت مايلي :

• تعديل مسمى اإلدارة من إدارة تقنية املعلومات إىل اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت.	

• إنشاء برنامج لالتصاالت اإلدارية ميكن من خالله التخلص التام من التعامالت الورقية.	

• تشكيل جلنة التعامالت اإللكرتونية ملتابعة التحول إىل املعامالت اإللكرتونية.	

• استحدثت اجلامعة خوادم وشبكات اتصال على أحدث املواصفات.	

• تسعى اجلامعة لتوسيع برامج االتصاالت اإلدارية يف التعامل مع اجلهات احلكومية األخرى للتخلص من املعامالت الورقية	

• دونت اجلامعة أنظمة أكادميية وإدارية وعلمية ذات موثوقية ومصداقية عالية وقابلة لالتصال بها عن طريق الشبكة العنكبوتية.	
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موقع اجلامعة اإللكرتوني  :
    لدى اجلامعة موقٌع على الشبكة العنكبونية ) اإلنرتنت ( اإللكرتونية يقدم من خالله اخلدمات التالية :

• االتصاالت اإلدارية.	

• األنظمة األكادميية.	

• األنظمة اإلدارية واملالية.	

• خدمات للزائرين.	

• خدمات أكادميية للطالب والطالبات.	

جمال السالمة واألمن اجلامعي :
• السيارات 	 مواقف  لتنظيم  اجلامعة  ملنسوبي  وصرفها  اجلامعة  وشعار  اسم  حيمل  )ستكر(  سيارات  دخول  تصاريح  	تأمني 

                       ودخول السيارات إىل احلرم اجلامعي.

• تصميم وطباعة منوذج خاص بدخول وخروج املواد ونقلها بني مرافق اجلامعة.	

• مضخات 	 وصيانة  احلريق  طفايات  تعبئة  وإعادة  اجلامعة  وحدات  بعض  يف  الضرورية  السالمة  وسائل  بعض  وتركيب  	توريد 

                        وخراطيم املياه املوجودة.

• يوجد نظام إلكرتوني ملراقبة األصول والتجهيزات.	
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أولويات التحسين للمعيار السابع 

• وضع خطة طويلة املدى الستيفاء املتطلبات الفعلية للكليات من األجهزة والتجهيزات.	

• وضع آلية ملتابعة وتقييم كفاءة األجهزة والتجهيزات.	

• وضع خطة الستيفاء متطلبات األمن والسالمة يف املرافق.	

• وضع أنظمة ملراقبة وتنظيم االستخدام للمرافق قليلة االستخدام.	

• توفري آليات حلماية التجهيزات. 	

• وضع آلية ملتابعة وتقييم جودة اإلسكان الطالبي.	
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املعيار الثامن : التخطيط واإلدارة املالية 
يتضح من اعتمادات امليزانية لألعوام  املالية الثالثة األخرية املتتالية 1428 - 1429هــ ، 1430 -  1431هــ ، 1431 - 1432هـ  أن : 

    هناك منوًا يف االعتمادات األصلية وزيادة يف اإلضافات واملناقالت وكذلك املنصرف املالي الفعلي خالل السنوات األخرية كما هو موضح 

بالبيان التالي : 

اعتمادات أبواب امليزانية وما مت عليه من مناقالت واملنصرف للسنة املالية 1429/1428هـ
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اعتمادات أبواب امليزانية وما مت عليه من مناقالت واملنصرف للسنة املالية 1431/1430هـ

اعتمادات أبواب امليزانية وما مت عليه من مناقالت واملنصرف للسنة املالية 1432/1431هـ
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أولويات التحسين للمعيار الثامن 
• إنشاء نظام ملتابعة وتقييم خطط اإلنفاق وامليزانيات. 	

• إعادة النظر مع وزارة املالية بشأن نظام الرتحيل إلضافة مرونة على اخلطة املالية.	

• االستعانة بدراسات لتقييم املخاطر ووضع خطط للتعامل معها ضمن مجيع مقرتحات التمويل وإقرار امليزانيات.	

املعيار التاسع : عمليات التوظيف  
مت توفري الربامج التدريبية ووضع خمطط تدرييب ألعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة وفقُا ملتطلباتهم التدريبية. 

أولويات التحسين للمعيار التاسع 
• وضع سياسات وقواعد معتمدة ومعلنة حتكم عملية التوظيف.	

• وضع معايري معتمدة ومعلنة لشغل املناصب القيادية وللرتقيات.	

• وضع آلية ملتابعة وتقييم أداء املوظفني.	

• وضع آلية للتعامل مع تقارير األداء الوظيفي مبا يكفل السرية وحيقق التطوير الشخصي واملهين جلميع العاملني باجلامعة.	

• وضع آلية لتشجيع ومكافأة األداء املتميز للعاملني باجلامعة.	
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املعيار العاشر : البحث العلمي   
تطور إنتاج البحوث العلمية خالل عامي  1430 و 1431هـ :

حققت عمادة البحث العلمي عدداً من اإلجنازات أهمها مايلي  :
• تدشني كرسي األمري مشعل بن عبد اهلل يف جمال األمراض املستوطنة يف املنطقة.	

• استكمال جتهيزات معمل هندسة النانو واملواد املتقدمة ، ونشر ما يقارب 52 حبثًا يف جمالت حمكمة .	

• إنشاء مركز البحوث الصحية.	

• إنشاء مركز البحوث العلمية واهلندسية.	

• إنشاء مركز البحوث الرتبوية والشرعية واإلنسانية .	

• اإلشراف على املشاريع البحثية يف مرحلتها األوىل حيث مت نشر بعضها يف جمالت علمية دولية حمكمة.	

• إعداد النماذج املطلوبة للمشاريع البحثية اجلديدة وتوحيد اإلجراء يف املرحلة الثانية.	

• إصدار املوافقة النهائية على دعم ) 47 ( مشروعًا حبثيًا للمرحلة الثانية.	

• تصميم منوذج موحد لطلب السلف وطلب املكافآت واعتماده رمسيًا مما يسهل إنهاء اإلجراءات املالية للباحثني.	
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تطور إنتاج البحوث العلمية باجلامعة وفقًا للمجال البحثي عامي 1430-1431هـ :
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• مركز أحباث املواد املتقدمة وهندسة النانو :	
Center of Advanced Materials and Nano-Engineering )CAMNE(

  أنشأت اجلامعة معماًل متكاماًل لتقنية النانو إلجراء البحوث احلديثة يف هذا اجملال.

• 	مت نشر ما يقارب 52 حبثًا من األحباث اليت أجريت داخل املركز يف جمالت عاملية 	

	            حمكمة ذات معامل تأثري عالي )High Impact Factor( ، وهذا مؤشر قوي 

	             الداللة على نشاط املركز البحثي وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت نشر 16 حبثًا يف جمالت 

         علمية حمكمة  خالل العام اجلامعى 2010/2009م .

• متت املشاركة يف 31 مؤمترًا دوليًا يف جمال هندسة النانوتكنولوجى واملادة والطاقة.	

• 	مت انشاء املركز مع بدايات تأسيس جامعة جنران بفضل اهلل ليكون مساهمة من اجلامعة يف حتقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني 	

         جتاه تطوير البحث العلمي باململكة عمومًا ، وجتاه أحباث املواد املتقدمة وتقنية النانو خصوصًا.

• على	 تكلفتها  زادت  ــيت  وال  ، واحــد  سقف  حتت  تتوفر  قلما  الــيت  املتنوعة  العلمية  األجــهــزة  بأحدث  املركز  جتهيز  	مت 

	         35 مليون ريال. ومن أهم هذه األجهزة :TEM, SEM, XRD, Raman,…..etc والعديد من هذه األجهزة تقيس اخلواص 

         الفيزيائية والكيميائية للمواد عند حجم النانو مرت.

• 	مت استقطاب عدٍد من الباحثني املتميزين من ذوي اخلربة يف استخدام هذه األجهزة النوعية ، واخلرباء البارزين يف جماالت املركز 	

          البحثية.
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اجملاالت البحثية الرئيسة هي:	•

1 ..Electronic Devices and Sensors  أحباث املستشعرات اإللكرتونية

2 ..Renewable Energy أحباث الطاقة املتجددة

أحباث احلفازات وتطبيقاتها يف صناعة البرتوكيماويات . 3

 Catalysis and its applications in Petrochemical industry.

مت توقيع عدد من االتفاقيات البحثية يف جماالت املركز مع جامعات ومراكز حبثية عاملية ، وهي:	•

جامعة مشبوك الوطنية الكورية.. 1

جامعة غرناطة األسبانية .. 2

األكادميية الصينية للعلوم.. 3

املركز القومي املصري للبحوث.. 4

معهد أحباث كيمياء البرتول بأسبانيا )حتت التنفيذ(.. 5

إىل 	• البحثية وحتويلها  املركز  جماالت  أحد  دعم  ، عن طريق  ريال  مليون    10 العالي مببلغ  التعليم  وزارة  دعم من  على  املركز  	حصل 

             )مركز واعد( ضمن سلسلة املراكز الواعدة املدعومة من الوزارة. 

براءة إخرتاع واحدة على األقل يف طريقها لالعتماد خالل عام بإذن اهلل.	•
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امليزانية  :
	إمجالي تكلفة األجهزة املتوفرة حاليًا باملركز حوالي 35 مليون ريال. والزل املركز حباجة إىل أجهزة بقيمة 10 مليون ريال للسنتني 	•

             القادمتني .

	إمجالي تكلفة الكيماويات واملواد االستهالكية  حوالي 1 مليون ريال. وقيمة ما حيتاجه املركز من هذه املواد للعام القادم يقدر حبوالي 	•

            2 مليون ريال. 

التعاون الدولي :
حرصت اجلامعة على فتح أطر التعاون والتبادل العلمي والثقايف مع اجلامعات العريقة على مستوى العامل ووقعت فعليًا عددًا من          	•
	

	             عقود اخلدمات مع جامعات أسبانية وفرنسية وبريطانية وكورية وصينية يف جمال بناء معامل األحباث وخدمة طالب الدراسات العليا 

	            وتبادل الزيارات بني األساتذة والطالب. وستعمل اجلامعة على استمرار برناجمها يف التواصل مع اجلامعات العاملية املميزة وكل ذلك من 

            أجل نقل خالصة التجارب املميزة لتلك اجلامعات إىل جامعة جنران . 

	مت تفعيل هذه االتفاقيات من خالل مشاركة 6 من أعضاء هيئة تدريس من جامعة شنبوك الكورية ساهموا  مع املختصني يف اجلامعة 	•

             لبناء معامل يف علوم املواد وتقنية النانو. 
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أولويات التحسين للمعيار العاشر 
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املعيار احلادي عشر : العالقات مع اجملتمع 
خدمة اجملتمع :

• 	مت تنفيذ أحباث تطبيقية  خلدمة اجملتمع خالل العام اجلامعى 1432/1431هـ ، ثالثة منها يف جمال العلوم الطبية وحبثان يف 	

                         جمال العلوم اإلدارية وحبث يف جمال علوم احلاسب بإشراف كلية اجملتمع.

• مت التنسيق مع الشركات لتدريب خرجيي كلية اجملتمع.	

• مت التواصل مع الشركات وأصحاب العمل من خالل االستبيانات لتطوير التدريب والوقوف على مستوى خرجيي الكلية.	

• عقدت دورة ملدة 15 يومًا لألئمة واخلطباء مبحافظة شرورة بالتعاون مع املعهد العالي لألئمة واخلطباء.	

• أسهمت كلية العلوم واآلداب بشرورة يف إعداد مشروع - صنع يف بيتى-  بشرورة.	

• ثم تقديم دورات متنوعة ومتخصصة لكل من العامة وبعض اجلهات احلكومية : 	

	 قدمت عمادة خدمة اجملتمع عشرين دورة  متنوعة استفاد منها حوالي 700 شخص من منسوبي اجلامعة والطالب

ووزارة الصحة وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وسالح احلدود ومدراء اإلدارات احلكومية مبنطقة جنران ، كما 

عقدت ثالث دورات ملنسوبات اجلامعة بنجران استفاد منها 110 منتسبة ، ومثانية عشر دورة لطالب االنتساب استفاد 

منها 3400 طالب ، و9 دورات لطالبات االنتساب استفاد منها 1346 طالبة ، باإلضافة إىل منح عدد كبري من الدبلومات يف 

جمال الرتبية والتوجيه واإلرشاد النفسي واحلاسب اآللي بكل من جنران وشرورة.
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أولويات التحسين للمعيار الحادي عشر 
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ثالثًا : فرع اجلامعة مبحافظة شرورة 
الغربي  الطرف  ما يقارب360 كيلومرت، حيث تقع يف  إداريًا حيث تبعد عنها  إحدى حمافظات منطقة جنران وتتبعها  حمافظة شرورة 

البوابة اجلديدة للسعودية  الربع اخلالي(. ومتتاز مبوقعها اجلغرايف املميز حبيث تعترب  الربع اخلالي وتسمى )عروس  اجلنوبي من صحراء 

للقادمني عرب اجلمهورية اليمنية. ويقدر عدد سكانها بـ 85977 نسمة حسب إحصاء مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات لعام 1431هـ ، ويتبع 

حمافظة شرورة العديد من القرى واملراكز، منها الوديعة ، األخاشيم ، متاني ، قلمة سلطانة ، أم غارب ، أم غوير، محراء نثيل ، بهجة ، أم 

الرباميل ،  جمة ، والقراين.
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املقومات واخلدمات املوجودة مبحافظة شرورة :
• ، و منه يتفرع طريق إىل حمافظة اخلرخري )650 كيلومرتًا من 	 	ترتبط شرورة غربًا بطريق بري يصلها بنجران )350 كيلومرتًا( 

	                     شرورة( وآخر إىل وادي الدواسر )535 كيلومرتًا من شرورة( وجنوبًا طريق آخر يصلها مبدينة الوديعة )50 كيلومرتًا من شرورة( ومنها 

	              حتى املنفذ السعودي إىل اجلمهورية اليمنية. كما يتوفر بها مطار حملي تنطلق منه رحالت داخلية يومية إىل مدن الرياض وجدة 

                 ورحلتان يف األسبوع إىل أبها وجازان ورحلة أسبوعية إىل الطائف واملدينة ولكن ال توجد رحالت اىل مدينة جنران.

• 	يوجد بشرورة خدمات حكومية ممثلة يف  حمافظة شرورة - بلدية احملافظة - شرطة احملافظة - شعبة مرور - مكتب األحوال املدنية 	

	               - مكتب جلوازات األجانب - مركز أمن الطرق - مكتب ملديرية املياه - مكتب لوزارة املالية - مكتب لوزارة الزراعة - مكتب فرع بنك 

	              التسليف السعودي - مكتب الرتبية والتعليم للبنني والبنات - املكتبة العامة بشرورة - مكتب التنمية اإلجتماعية ، ونوادي رياضية 

	             وميدان الوديعة لسباقات اهلجن. ويتوفر بشرورة مستشفى عام شامل 70% من التخصصات الطبية األساسية ويف طور التحديث كما 

	                يتبعها مركز لطب األسنان ومركز لغسيل الكلى وثالث مراكز للرعاية األولية. كما يوجد خدمات االتصاالت والكهرباء ، وفرع للغرفة 

	                   التجارية الصناعية بنجران كما تتوفر بها العديد من األسواق التجارية والصيديات ومستودعات األغذية بكافة أنواعها و سوق للسيارات 

               واملطاعم والبنوك املصرفية ومكاتب السفر والسياحة. 
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النمو السكاني : 
• وتعداد 	 هـ   1425 لعام  السكاني  التعداد  بني  الزيادة  فرق  متثل    %  3,3 حوالي  اململكة  سكان  يف  السنوية  الزيادة  نسبة  	معدل 

                         عام 1431هـ .

• )505652 نسمة 	 17% من سكان منطقة جنران  1431هـ  حواىل  85,977  نسمة ميثلون  تعداد  	يبلغ عدد سكان شرورة حسب  

                         عام 1431هـ(.

• ، إال حمافظة شرورة تبعد 	 املسافة 100 كلم عن جنران  	كل حمافظات جنران قريبة جدًا من مدينة جنران حيث  التتجاوز 

                        350 كلم وحمافظة اخلرخري) سكانها 4 آالف نسمة( وتبعد 800 كلم عن جنران.

• تعترب حمافظة شرورة من أكرب حمافظات جنران وأكثرها إحتياجًا للتوسع يف ختصصات فرع اجلامعة.	

• 	عدد اجلامعيني من جنران 12540 تقريبًا يف العام 1431هـ ، واملتوقع أن إمجالي اجلامعيني واجلامعيات من حمافظة شرورة : 	

                        )17%( = 2131 جامعي وجامعية تقريبًا.

• الفئات العمرية األصغر هي األكرب حجمًا يف تعداد السكان باململكة ، أي أن أعداد امللتحقني بالدراسة سيكون أكثر مستقباًل 	
	

                        مبا يف ذلك حمافظة شرورة أيضًا. 

• التوجد بيانات إحصائية عن أعداد الطالبات من بنات شرورة الالتي يدرسن يف جامعات اململكة األخرى.	
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التعليم : 
• تتوفر بشرورة  العديد من املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية )38 مدرسة للبنني و 46 مدرسة للبنات( . 	

• إمجالي عدد  طالب املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبحافظة شرورة لعام 1431 - 1432 هـ = 11409 طالبًا.	

• إمجالي عدد  الفصول االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبحافظة شرورة لعام 1431 - 1432 هـ = 425 فصاًل دراسيًا.	

• أعداد طالب الثانوية  بلغ 1824 طالبًا. 	

• أعداد الطالبات يف مراحل التعليم املختلفة هلذا لعام 1431 - 1432 هـ  بلغ  10811 طالبة.	

• أعداد طالبات الثانوية لعام 1431 - 1432 هـ بلغ 1649 طالبة.	

•  من البحث اإلحصائي  عن طالب شرورة  الذين يدرسون يف جامعات خارج جنران يتضح اآلتى :	

»  )%21( العلوم  وكلية   )%30( اهلندسة  كليات  يف  معظمهم  طالبًا   23 يبلغ  سعود  امللك  جامعة  يف  الدارسني  الطالب  	أعداد 

                                     وكلية العلوم الطبية )13%( وكلية اآلداب )13%( ثم الصيدلة والرتبية.

الدارسني يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يبلغ 55 طالبًا معظمهم يف كليات الشريعة وأصول  « 	أعداد الطالب 

                                     الدين والدعوة )%73(.

أعداد الطالب الدارسني يف جامعة القصيم يبلغ 35 طالبًا معظمهم يف كلية الشريعة )%71 (. «

• 	مت افتتاح فرع جلامعة جنران بشرورة يشمل كلية للعلوم واآلداب للطالب والطالبات ، وفرعًا لعمادة خدمة اجملتمع  والتعليم 	

املستمر. 	 	
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من التحليل السابق يتضح اآلتي : 
• 	أن سكان حمافظة شرورة سوف يتضاعف خالل عشرين سنة تقريبًا ، وبالتاىل فإنه خالل اخلطة اخلمسية جلامعة جنران 	

	                        1438/1433 هـ ميكن أن يصل سكان حمافظة شرورة إىل  ما يزيد عن  101 ألف نسمة مما يرتتب عليه زيادة يف أعداد املتخرجني 

                       من التعليم الثانوي وامللتحقني بالتعليم اجلامعى.

• أن معظم الدارسني باجلامعات خارج جنران يدرسون بكليات الشريعة وأصول الدين. 	

• ال 	 الطالبات  خصوصُا  الثانوية  خرجيي  معظم  فان   ، والتقاليد  املعيشة  وظروف  شرورة  حملافظة  اجلغرايف  للبعد  نظرًا 
	

                        يتمكنون من السفر إلكمال دراساتهم اجلامعية خارج شرورة .

االسرتاتيجيات املقرتحة : 
• 	ضرورة أن ينمو فرع جامعة جنران مبحافظة شرورة ويتم التوسع يف افتتاح الربامج والكليات حسب حاجة جمتمع احملافظة 	

	                    على أن يبدأ ذلك بافتتاح كلية للشريعة وأصول الدين خالل اخلطة االسرتاتيجية احلالية باإلضافة إىل افتتاح بعض برامج 

العلوم الصحية )بنات( والتى يقبل عليها الطالبات حسب استطالع رأي اجملتمع يف  	                  كلية الرتبية وكذلك افتتاح فرع لكلية 

                        نفس اخلطة.
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 )SWOT(  مصفوفة التحليل البيئي

)احملور املؤسسي(
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)الفصل الثالث(

حتليل األداء احلالي للجامعة
)اإلطار الرباجمي( 

أين نحن اآلن ؟

)الفصل الثالث(
حتليل األداء احلالي للجامعة

)اإلطار الرباجمي( 

• الربامج العلمية باجلامعة.	
• تطور أعداد الطالب والطالبات واخلرجيني واخلرجيات جبامعة جنران.	
• أعضاء هيئة التدريس .	
• التحليل العام لنتائج  التقويم الذاتي والرأي املستقل للربامج األكادميية جبامعة جنران.	
• مصفوفة التحليل البيئي )SWOT( - اإلطار الرباجمي.	
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الربامج العلمية باجلامعة 
• 	تضم جامعة جنران 13 كلية منها اثنتا عشرة كلية فى مدينة جنران بينما يوجد للجامعة فرع مبحافظة شرورة به كلية واحدة 	

            هي كلية العلوم واآلداب. 

• 	حتتوي كليات اجلامعة على 34 برنامج - وقت إعداد التقويم الذاتي األولي ، وقد مت افتتاح حوالي مثانية برامج جدد حاليًا  - 	

	             يتوزعون  على  13 كلية باإلضافة إىل السنة التحضريية ، وكذلك ثالثة برامج للتعليم املستمر منها برناجمني فى جنران والثالث 

            يف فرع اجلامعة بشرورة.

• 	ونظرًا حلداثة اجلامعة فقد خترج فيها دفعات من الطالب والطالبات يف مخسة عشر برنامج فقط وذلك بكليات العلوم واآلداب 	

            وكلية الرتبية ، وكلية اجملتمع ، بينما ال تزال بقية برامج اجلامعة يف املستويات من الثاني حتى السادس.

• 	أجرت اجلامعة مشروع التقويم الذاتي األولي على مجيع برامج اجلامعة عام 1431 هـ وذلك وفقًا ملعايري اهليئة الوطنية للتقويم 	

            واالعتماد األكادميي. 

• 	تسعى اجلامعة من خالل وكالتها للتطوير واجلودة إىل جتهيز مثانية برامج للحصول على االعتماد األكادميي الدولي يشرتك فيها 	

           كليات اهلندسة وعلوم احلاسب اآللي والعلوم واآلداب واجملتمع.

• 	ومبساعدة وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة جيري اآلن  جتهيز مجيع الربامج لالعتماد األكادميي من اهليئة الوطنية للتقويم 	

            واالعتماد األكادميي باململكة العربية السعودية.
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تابع
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تطور أعداد الطالب والطالبات واخلرجيني واخلرجيات جبامعة جنران :
              تطور أعداد الطالب والطالبات املقيدين واجلدد واخلرجيني جبامعة جنران عامي 1431/1430 هـ و 1432/1431 هـ  

• 	بلغ عدد الطالب والطالبات  اجلدد عام 1432 هـ  4365 طالبًا  وطالبة بزيادة قدرها 9,56% عن العام املاضي حيث كان عدد الطالب 	

             والطالبات اجلدد 2782 طالباًًًً وطالبة.

• 	بلغ عدد الطالب والطالبات املقيدين للعام 1432هـ 16633 طالبًا وطالبة بزيادة قدرها 4,77 % حيث كان عدد الطالب والطالبات 	

           املقيدين عام 1431 هـ  9377 طالبًا وطالبة .

• 	اقرتب عدد اخلرجيني واخلرجيات من الضعف عام1432 هـ مقارنة مبثيله عام 1431 هـ حيث بلغت نسبة الزيادة 7,90% ، فقد بلغ عدد 	

           اخلرجيني واخلرجيات عام 1431 هـ 1501 خرجيًا وخرجية.
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أعداد الطالب والطالبات اجلدد واملقيدين واخلرجيني جبامعة جنران عام 1431هـ مقارنة بعام 1432هـ
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بيانات أعداد الطالب والطالبات املقبولني واملقيدين واخلرجيني للعام الدراسي 1431/ 1432هـ . 
اجلدول التالي يوضح إمجالي أعداد الطالب والطالبات املقبولني واملقيدين واخلرجيني للعام الدراسي 1431 /1432هـ  حسب العمادات والكليات : 
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بلغ إمجالي أعداد الطالب والطالبات اخلرجيني من اجلامعة للعام الدراسي 1431/ 1342هـ )1501( طالبًا وطالبة موزعني كما يلي: 
• )282( طالبًا وطالبة خترجوا يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي وهو ماميثل )18,78%( من إمجالي اخلرجيني.	

• )1219( طالبة خرجية خترجن يف مرحلة البكالوريوس وهو ماميثل )81,22%( من إمجالي اخلرجيني.	



الفصل الثالث اإلطار الرباجمياخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 

117

واجلدول التالي يوضح أعداد اخلرجيني من اجلامعة للعام الدراسي 1431/ 1432هـ حسب املرحلة والكلية واجلنس واجلنسية : 
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 بلغ إمجالي أعداد الطالب والطالبات املستجدين باجلامعة للعام الدراسي 1432/1431هـ )4365( طالبًا وطالبة موزعني كما يلي :
• )451( طالبًا وطالبة مستجدون مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي وهو ما ميثل )10,7%( من إمجالي املستجدين.	

• )3681( طالبًا وطالبة مستجدون مبرحلة البكالوريوس وهو ما ميثل )87,5%( من إمجالي املستجدين.	

• )63( طالبًا وطالبة مستجدون يف الدبلوم العام وهو ما ميثل )1,5%( من إمجالي املستجدين.	

• )10( طالبات مستجدات يف املاجستري وهو ما ميثل )3%( من إمجالي املستجدين.	
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واجلدول التالي يوضح توزيع الطالب والطالبات املستجدين باجلامعة للعام الدراسي 1431 / 1432هـ حسب الكلية واجلنس واجلنسية :
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أعضاء هيئة التدريس :
يوضح اجلدول التالي أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب الدرجة الوظيفية واجلنسية للعام الدراسي 1431 – 1432هـ :
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يتضح من اجلدول السابق والذي يبني توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة الوظيفية واجلنسية احلقائق التالية :

• بلغ إمجالي أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 730 عضوًا وعضوة ومن ثم فتبلغ نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب  1: 23. 	

• أستاذ 	 )حماضر/  وظائف  يف  وخباصة  املتعاقدين  إىل  بالنسبة  السعوديني  من  التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة  يف  الشديد  اخللل  	يقع 

            مساعد( ، يف حني بلغت نسبة السعوديني يف وظائف أستاذ وأستاذ مشارك ربع إمجالي الوظائف.

• تربز نسبة السعودة يف وظيفة معيد بنسبة 100%  التزامًا بقوانني العمل السعودية.	

• العلمية والدراسات 	 البحوث  التدريس يف وظيفة أستاذ وأستاذ مشارك مما يؤثر على اإلشراف على  	اخنفاض نسبة أعضاء هيئة 

	          العليا وإن كان االحتياج إىل هذه الوظائف سيزيد يف السنوات املقبلة مع وجود خرجيني يف كليات الرتبية واهلندسة وعلوم احلاسب 

	          والكليات الصحية والعلوم اإلدارية باإلضافة إىل أن  بعض الربامج يف كلية العلوم واآلداب ليس فيها خرجيون حتى اآلن ولكن يتوقع 

           أن يكون هناك خرجيون يف غضون سنتني إىل أربع سنوات.
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التحليل العام لنتائج  التقويم الذاتي والرأي املستقل للربامج األكادميية جبامعة جنران   

    إن الغرض من هذا التحليل هو الوقوف على نقاط القوة ، ونقاط الضعف وفق نتائج التقويم الذاتي األولي للجامعة والذي أجري وفقًا 

الكليات من الطالب  إىل االستعانة بنتائج االستبانات ملنسوبي  ، باإلضافة  الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي عام 1431 هـ  ملعايري اهليئة 

والطالبات وأعضاء وعضوات هيئة التدريس واإلداريني واإلداريات. 

املعيار األول : الرسالة والغايات واألهداف 
• 	انتهت غالبية الربامج من وضع رسالتها وغاياتها وأهدافها ولكنها مل  تطبق مجيع املمارسات الالزمة من ناحية العرض على 	

                        منسوبي الربامج.

• 	أسست إدارة الربامج خطط التحسني  بناًء على ما جاء يف التقويم الذاتي األولي الذي أجرته اجلامعة مبساعدة وكالة اجلامعة 	

                        للتطوير واجلودة.

املعيار  الثاني : إدارة الربنامج 
يعترب دور الربامج فيما يتعلق مبسائل التخطيط واختاذ القرارات ضعيف ، وتتميز بعض الربامج بوجود بعض املشاركة واالستشارات 

بينما تنعدم املشاركة يف اختاذ القرارات واملشاركة يف أعمال ووضع وتصحيح االمتحانات وغريها من أعمال اإلدارة. كما أن العالقة والتنسيق 

بني إدارة األقسام يف القسمني الرجالي والنسائي ضعيفة.
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املعيار الثالث : إدارة ضمان جودة الربنامج 
تطبق املمارسات املتعلقة بهذا املعيار بشكل مقبول ، حيث أنه مت مشاركة معظم منسوبي الكليات يف عملية التقويم الذاتي للربامج ، كما 

مت إنشاء وحدات للتطويرواجلودة يف كل كليات اجلامعة وربطها بعمادة التطوير واجلودة بهدف إنشاء أنظمة داخلية للجودة ، كما يتم نشر 

ثقافة اجلودة بشكل مستمر ومتجدد من قبل وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة ممثلة يف عمادتها للتطوير واجلودة ، وكذلك من وحدات اجلودة 

إىل منسوبي الكليات. وتتطلب عملية التطوير ضرورة إنشاء وحدات لضمان اجلودة بباقي وحدات اجلامعة اإلدارية والعمادات مع وضع نظام 

متكامل للجودة الشاملة وتدريب وتأهيل العاملني يف وحدات اجلودة ، وكذلك إدراج حتسني اجلودة كأولوية يف خطة اجلامعة االسرتاتيجية مع 

وضع مؤشرات أداء دقيقة ومرتبطة باألهداف. ويتم استخدام أدوات استطالع الرأي كأداة تقوميية لضمان جودة الربنامج.

املعيار الرابع : التعلم والتعليم
انتهت الربامج من تصميم املعايري األكادميية ، وكذلك توصيف الربامج وجاري تنفيذ خطط التحسني لتطويرها ، حيث أنه ال تتم عمليات 

تقويم الربامج ومراجعتها حسب املعايري ، أما عمليات تقييم الطالب والطالبات فإن آليات التقييم ال تتناسب مع أمناط التعلم املطلوبة وال 

تقيس نواتج التعلم املستهدفة ، كما أنه ال يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق التقييم الفاعلة. أما بالنسبة للمساعدات التعليمية 

املتميزين ومساعدة  والطالبات  الطالب  التعلم ودعم  األكادميي  وتقويم مصادر  اإلرشاد  إىل تدعيم يف جمال  فإنها حتتاج  والطالبات  للطالب 

املتعثرين منهم. 

أما من ناحية جودة التدريس فإن أعضاء هيئة التدريس يف حاجة إىل التدريب على ماهية نواتج التعلم ، وكذلك اسرتاتيجيات التدريس 
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وإعداد خطط تدريس املقررات. باإلضافة إىل تدريب أعضاء هيئة التدريس يف جمال استخدام التقنيات اجلديدة واملتطورة ، وتنمية املهارات 

األكادميية. وفيما يتعلق مبؤهالت هيئة التدريس وخرباتهم فيتوافر لدى هيئة التدريس املؤهالت واخلربات املناسبة للمقررات كما أنهم 

يشاركون يف األنشطة العلمية والبحثية يف جماالتهم ولكن ال توجد يف الربامج املهنية خربات من سوق العمل . كما أن برامج الدراسات العليا 

باجلامعة حمدودة  يف الوقت احلالي ، باإلضافة إىل أن نسبة األستاذ إىل الطالب ال تتوافق يف بعض الربامج مع املعايري القياسية. ويشري التقويم 

اخلاص بأنشطة اخلربة امليدانية إىل أن أغلب الربامج مل خترج دفعات كون اجلامعة ناشئة ، وإىل أن برامج اخلربة أو التدريب امليداني تكون 

يف املستويات األخرية من الدراسة وحتى اآلن مل يتم حتديد نواتج التعلم املستهدفة من اخلربة امليدانية. أما بالنسبة لرتتيبات الشراكة مع 

مؤسسات أخرى فتوجد شراكة يف برنامج السنة التحضريية وبرنامج دبلوم احلاسب اآللي بواسطة شركات خاصة ولكن ال توجد شراكة أو 

توأمة يف تقديم الربامج مع مؤسسات عاملية.

املعيار اخلامس : إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة 
بالنسبة لقبول الطالب والطالبات  فإنه يتم حتديد قواعد القبول بوضوح يف معظم الربامج ، ويتم تقديم معلومات كافية عن الربامج 

أما  آمنة.  بطريقة  سجالتهم  حفظ  يتم  بأنه  والطالبات  الطالب  بسجالت  اخلاص  التقويم  ويشري  للجامعة.  اإللكرتوني  املوقع  خالل  من 

بالنسبة إلدارة شؤون الطالب والطالبات فإنه ال توجد آلية لتظلماتهم ومقرتحاتهم وشكاواهم وذلك يف معظم الربامج ولكن توجد إجراءات 

مناسبة للتعامل مع سوء السلوك األكادميي. أما خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي فال يتم تقدميها بصورة جيدة يف معظم الربامج ، وال 

توجد آلية ملتابعة ضمان الرعاية الطالبية واملساعدة يف حل مشكالت الطالب والطالبات الشخصية أو الدراسية أو املالية أو الصحية ، وال يتم 

استطالع آرائهم عن نوعية جودة اخلدمات املقدمة هلم . كما ال توجد أماكن حمددة لتقديم اخلدمات الطالبية بالكليات.
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املعيار السادس : مصادر التعلم 
توجد مكتبة مركزية متميزة باجلامعة بها )40474( كتابًا عربيًا وأجنبيًا ودوريات علمية متثل )12214( عنوانًا . ويشري التقويم اخلاص 

بالتخطيط والتقويم  ملصادر التعلم أنه ال توجد سياسات أوإجراءات واضحة حنو استطالع آراء  أعضاء  هيئة التدريس والطالب والطالبات  يف 

مدى كفاية وحداثة مصادر التعلم ، كما أن خدمات مصادر التعلم ضعيفة جدًا حيث ال توجد مكتبات يف معظم كليات اجلامعة خصوصًا يف  

اجلانب النسائي. وهذا يعكس ضعف التنظيم اخلاص بربط الطالب والطالبات مبصادر التعلم.

البحث للوصول  أو عمليات  أو تدريبية للطالب والطالبات  إرشادية  التقويم اخلاص بدعم املستخدمني بأنه ال يتم تنظيم برامج  ويشري 

إىل املعلومات وال توجد أنظمة إلكرتونية للوصول إىل مصادر التعلم. وعلى الرغم من وجود مكتبة بكلية العلوم واآلداب بنجران وكلية العلوم 

واآلداب بشرورة وكذلك كلية اجملتمع إال أنها غري مستوفية للمراجع املطلوبة للربامج. أما بالنسبة للمرافق والتجهيزات اليت تسهل االستخدام 

التعلم واملواد املرجعية فإنها غري  الوصول إىل مصادر  أو اجلماعي واستخدام أجهزة احلاسوب والربجميات احلديثة اليت تدعم عملية  الفردي 

متوفرة بالربامج أو الكليات.

املعيار السابع : املرافق والتجهيزات 
من  والكليات  الربامج  واحتياجات  توجد خطط معتمدة الستيفاء متطلبات  ال  بأنه  والتخطيط  العامة  بالسياسة  اخلاص  التقويم  يشري   

ال  حيث  الكليات  من   %60 يف  متوافقة  غري  فهي  والتجهيزات  املرافق  جلودة  بالنسبة  أما  هلا.  الدورية  الصيانة  ومتطلبات  واملرافق  التجهيزات 
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توجد بها  آلية  للحصول على تغذية راجعة من املستخدمني حول جودة املرافق )سعة قاعات التدريس - جتهيزات املعامل - احلواسب اآللية 

والربجميات - جتهيزات البحث العلمي - مرافق ذوي االحتياجات اخلاصة - أماكن االستذكارللطالب والطالبات واحلصول على االستشارات( 

ومدى كفايتها للربامج وال تتم مقارنتها مرجعيًا مع املؤسسات األخرى املماثلة . ويشري التقويم اخلاص بالشؤون اإلدارية للمرافق واألجهزة 

بأنه ال توجد قاعدة بيانات أو قوائم بالتجهيزات اخلاصة بالتدريس أو البحث العلمي املستخدمة يف الربامج ، وال توجد خطط لتقييم حالة 

التجهيزات أو صيانتها ، وال أنظمة لضمان السالمة أو تنظيم االستخدام املشرتك يف معظم الربامج. أما بالنسبة لتقنية املعلومات فإنه يوجد 

نظام جيد وإدارة متميزة لتقنية املعلومات تقدم الدعم الفين ملستخدمي أجهزة احلاسوب والربجميات ، كما توجد أنظمة حلماية خصوصية 

املعلومات من الفريوسات ، كما يتم االلتزام بقواعد السلوك اليت تتعلق باالستخدام املناسب لإلنرتنت. أما أجهزة احلاسب املتاحة ألعضاء هيئة 

التدريس والطالب والطالبات فهي حمدودة ، كما يتطلب األمر تقديم دورات للتدريب على االستخدام الفعال ألجهزة احلاسب والربجميات يف 

جمال التدريس وتقييم الطالب والطالبات والشؤون اإلدارية. 

املعيار الثامن : التخطيط واإلدارة املالية 
يشري التقويم اخلاص بالتخطيط املالي وإعداد امليزانية أنه ال توجد خطط حتدد توقعات تكلفة الربامج على املدى القريب واملتوسط أو 

تكلفة إدراج برامج جديدة وال توجد موارد ذاتية حمددة للربامج ، وال يتم مقارنة تكاليف الربامج مع الربامج املماثلة يف مؤسسات أخرى. 

أما بالنسبة لإلدارة املالية فإنه ال توجد صالحيات إنفاق مالي للقائمني على الربامج ولكن يتم ذلك عن طريق تقديم مقرتحات وتوصيات 

الصرف إىل اإلدارات العليا باجلامعة مركزيًا كما يوجد أيضًا نظام حماسبة مركزي ملراقبة امليزانيات ، واإلنفاق ، وقواعد ترحيل امليزانيات.
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ونظرًا ألن مجيع املمارسات واألنشطة املتعلقة باإلدارة املالية وشؤون التخطيط املالي وامليزانية تتم بشكل مركزي فإن معظم الربامج أقرت 

بأن هذا املعيار الفرعي جبميع ممارساته ال ينطبق. 

املعيار التاسع : عمليات التوظيف
فيما يتعلق باملمارسات املتعلقة بالتوظيف )التعيني( فهي تقع حتت نطاق ومسؤولية إدارة التوظيف ، وهي إدارة مركزية  باجلامعة وال 

تتبع إدارة الربامج ، ولكن يتم التحقق من خربات هيئة التدريس ومساتهم الشخصية من خالل جلان من الكليات قبل التعيني ويتم تزويد 

شؤون املوظفني مبعلومات كافية عن مهامهم الوظيفية والتوقعات املرتبطة بالعمل ويتم التحقق من مصداقية املؤهالت والتوصيات املرجعية. 

والطالبات  للطالب  واإلرشاد  العملية  النصيحة  لتقديم  املعنية  املهن  يف  الناجحة  اخلربات  ذوي  من  متخصصني  املهنية  الربامج  يف  يتوافر  وال 

حول متطلبات جهات العمل ، كما أن نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب غري مناسبة يف بعض الربامج . أما فيما خيص التطوير الشخصي 

والوظيفي فإنه يتم تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس )تقييم املقرر، واألداء( بغية تقويم األداء وحتسينه و هذا التقييم متاح ألعضاء هيئة 

التدريس إلبداء مالحظاتهم وسوف يتم تقدير األداء األكادميي املتميز ولكن هذا الشق غري مطبق على اإلداريني. وبالنسبة لتنمية القدرات 

واملهارات فيعطى كل من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني فرصًا عادلة للتطوير الشخصي والوظيفي من خالل الدعم والتشجيع على حضور 

لعمل هذه  أكفاء  التطوير واجلودة دورات تدريبية من خالل مدربني  اجلامعة من خالل وكالة  ، كما توفر  واملهارات  القدرات  دورات تنمية 

الدورات داخل اجلامعة. 
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املعيار العاشر : البحث العلمي 
لوحظ عدم مشاركة هيئة التدريس والطالب والطالبات يف البحث العلمي بدرجة كبرية يف معظم الربامج ، وال توجد بالكليات سياسات 

أوخطط واضحة للبحث العلمي ،  وإن كان هناك قدر مقبول من النشر الدولي حيث بلغ عدد البحوث اجلارية باجلامعة يف العام اجلامعي 

1432/1431 هـ 61 حبثًا موزعة على اجملاالت العلمية املختلفة نشر منها 52 حبثًا . ويتم تقديم الدعم املالي للمشروعات البحثية ، إال أنه التوجد 

دراسات عليا يف معظم الربامج وبالتالي فإن مشاركة طالب الدراسات العليا يف األحباث العلمية واملشروعات البحثية ضعيفة .  كما أنه ال يتم 

استثمار خربة إجراء البحوث يف تقديم خدمات تطويرية للمجتمع احمللي وتوفري عائدات مالية للجامعة.  ويشري التقويم اخلاص باملرافق 

والتجهيزات البحثية بأنه ال تتوافر املرافق والتجهيزات وامليزانيات  اليت تفي  مبتطلبات البحث العلمي  يف معظم الربامج.

 املعيار احلادي عشر : العالقات مع اجملتمع 
يشري التقويم اخلاص بالسياسات حول العالقات مع اجملتمع بأنها غري موجودة يف مجيع الربامج ، حيث ال توجد آلية لتحديد احتياجات 

اجملتمع ، وكذلك ال يتم استغالل مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس بالربامج مبا ميكنهم من اإلسهام يف تقديم خدمات للمجتمع . أما 

بالنسبة للتفاعل مع اجملتمع فإنه بدأ مع مراحل إعداد التقويم الذاتي ، ومت تدعيم هذا الدور من خالل وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة يف 

التحليل البيئي ملعرفة تطلعات واحتياجات اجملتمع من اجلامعة ويتم تشجيع هيئة التدريس على املشاركة يف الندوات اليت تناقش قضايا 

	اجملتمع . كما حتتاج الربامج إىل توطيد عالقاتها بالقطاع الصناعي احمللي وأرباب العمل واملؤسسات التعليمية وكذلك اخلرجيني واخلرجيات ، 

 و ضرورة أن تتم االستفادة من الفرص املتاحة لطلب الدعم املالي من مؤسسات اجملتمع إلجراء األحباث العلمية اليت تعود بالنفع على اجملتمع.
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الممارسات الجيدة البارزة

• الشروع يف إنشاء نظام داخلي إلدارة التطوير واجلودة بالربامج والكليات.	

• إنشاء وحدات للتطوير واجلودة بكل كليات اجلامعة وعماداتها املساندة )17 وحدة(.	

• وضع لوائح داخلية وهياكل تنظيمية لوحدات التطوير و اجلودة بالكليات )يف طور املراجعة واالعتماد( مشتملة على : 	

توصيف وحتديد مهام اللجان التنفيذية بوحدات التطوير واجلودة.. 1

وضع رؤية ورسالة لوحدات التطوير واجلودة بالكليات والعمادات املساندة.. 2

• دعم 	 وحــدة  أعدتها  اليت  اجلــودة  دعم  خطة  مع  متوافقة  بالكليات  ــودة   واجل التطوير  لوحدات  السنوية  اخلطط  	إعــداد 

                        اجلودة بالكليات والعمادات املساندة بعمادة التطوير واجلودة.

• 	.)Benchmarks( وضع املعايري األكادميية جلميع برامج اجلامعة باإلضافة إىل نقاط املقارنة املرجعية

• االنتهاء من تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات على توصيف الربامج واملقررات.	

• االنتهاء من تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات على التخطيط االسرتاتيجي.	

• عمل التحليل البيئي لغالبية كليات اجلامعة وعماداتها املساندة متهيدًا لتصميم خططها االسرتاتيجية.	
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نظام الشكاوى واملقرتحات : 
   بدراسة درجة رضا الطالب والطالبات عن نظام الشكاوى واملقرتحات بكليات اجلامعة تبني ما يلي :

الرضا 	• عــدم  من  عامة  حالة  هناك   

آلية  لغياب  الشكاوى  الطالبي عن نظام 

شكاوى  لتلقي  الكليات  داخل  معتمدة 

ذلك  كان  وان  معها،  والتعامل  الطالب 

القيادات  من  تفاعل  ــود  وج ينفي  ال 

الكلية  وإدارة  الربامج  بإدارة  األكادميية 

قواعد  توجد  كما  الطالب  شكاوى  مع 

للتعامل مع سوء السلوك األكادميي.



اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 الفصل الثالث اإلطار الرباجمي

134

نظام الدعم واخلدمات الطالبية : 
   أظهرت نتائج استطالع رأي الطالب والطالبات عن درجة رضاهم عن اخلدمات الطالبية الرئيسة ) الرعاية الصحية – والسكن الطالبي ( 

وجود حالة من عدم الرضا بني الطالب والطالبات يف غالبية الكليات على النحو التالي :

والطالبات 	• الطالب  رضا  نسبة  تراوحت   

عن خدمات  الرعاية الصحية مابني )صفر 

بكلية اجملتمع و 41% بالكليات الصحية(.

 تراوحت نسبة رضا الطالب والطالبات عن 	•

خدمات  السكن الطالبي مابني )صفر بكلية 

اجملتمع و 52% بالسنة التحضريية(.
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األنشطة الطالبية : 
 أظهرت درجة رضا الطالب  والطالبات عن األنشطة الطالبية حالة من القبول لدى غالبية كليات اجلامعة حيث تراوحت درجة رضا الطالب 	•

والطالبات عن األنشطة الطالبية مابني 71% بالسنة التحضريية و51% بكلية العلوم واآلداب بشرورة.

اخنفاضًا 	• النتائج  أظــهــرت  حــني  يف   

عن  والطالبات  الطالب  رضا  يف  ملحوظًا 

األنشطة الطالبية يف كلية اجملتمع. 
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اإلرشاد األكادميي : 
أظهرت درجة رضا الطالب والطالبات عن اإلرشاد األكادميي حالة من التباين بني كليات اجلامعة على النحو التالي :- 

 حققت درجة الرضا نسبًا مقبولة يف بعض 	•

الرتبية  كلية  الكليات حيث تراوحت مابني 

79% والكليات الصحية %55 . 

رضا 	• درجة  كليات  ثالث  أظهرت  حني  يف   

متدنية تراوحت مابني )39% يف كلية العلوم 

اإلدارية و29% يف كلية اجملتمع(.
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درجة رضا الطالب والطالبات عن استخدام اسرتاتيجيات التعلم  احلديثة : 
 أظهرت درجة رضا الطالب والطالبات عن مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل )التعلم الذاتي 	•

رضا  درجة   ).. والنشط  والتعاوني 

اجلامعة  كليات  كافة  يف  منخفضة 

بالسنة   %43( بــني  مــا  وتــراوحــت 

التحضريية ، و12% بكلية اجملتمع(. 
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االختبارات : 
أظهرت درجة رضا الطالب والطالبات عن  وضوح وعدالة نظم االختبارات والتقويم درجة رضا متباينة  بني كليات اجلامعة على النحو 

التالي :

نظم 	• وضوح  عن  الرضا  درجة  تراوحت   

بكلية    %68( بني  ما  والتقويم  االختبارات 

علوم  بكلية   %28 و  بنجران  واآلداب  العلوم 

احلاسب اآللي(.

نظم 	• عدالة  عن  الرضا  درجة  تراوحت   

االختبارات والتقويم ما بني )63% بالكليات 

الصحية و 27% بكلية اجملتمع(.
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درجة رضا الطالب والطالبات عن حسن العالقة بينهم وبني أعضاء وعضوات هيئة التدريس : 
 أظهرت درجة رضا الطالب والطالبات عن حسن العالقة بينهم وبني أعضاء وعضوات هيئة التدريس تباينًا بني الكليات ، ففي حني حققت 	•

نسبة الرضا )76% بالسنة التحضريية( فقد اخنفضت إىل )31% بكلية اجملتمع(.
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درجة رضا الطالب والطالبات عن مصادر التعلم )  املكتبة – املعامل ( : 
أظهرت درجة رضا الطالب والطالبات عن مصادر التعلم  تباينًا بني الكليات على النحو التالي :

مابني 	• املكتبة  عن  الرضا  درجة  تراوحت   
العلوم  بكلية  و%15   ، الصحية  بالكليات   %63(

واآلداب بشرورة(.

مابني 	• املعامل  عن  الرضا  درجة  تراوحت   

بكلية  و%42   ، التحضريية  بالسنة   %95(

اهلندسة(.
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درجة رضا الطالب والطالبات عن أجهزة احلاسوب املتصلة باإلنرتنت : 
أظهرت درجة رضا الطالب والطالبات عن توافر أجهزة احلاسوب املتصلة باإلنرتنت اخنفاضًا ملحوظًا يف كليات اجلامعة ، حيث تراوحتنسبة 

الرضا ما بني )37% بكلية اجملتمع و 10% بالسنة التحضريية(.
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درجة رضا الطالب والطالبات عن نظام رعاية املبدعني واملتفوقني : 
أظهرت درجة رضا الطالب والطالبات عن نظم وسياسات رعاية املتفوقني واملبدعني تباينًا ملحوظًا بني كليات اجلامعة ، حيث تراوحت 

نسبة الرضا ما بني )72% بكلية علوم احلاسب 

و 38% بالكليات الصحية(.
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أعضاء هيئة التدريس :
تقييم أعضاء وعضوات هيئة التدريس ملهارات الطالب والطالبات يف العام الدراسي األول : 

• العام الدراسي األول قصورًا شديدًا يف مجيع كليات اجلامعة 	 أظهرت نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس ملهارات الطالب والطالبات يف 

باستثناء كلييت الشريعة وعلوم احلاسب وسوى 

ذلك فهناك اتفاق على ضعف املهارات املكتسبة 

للطالب والطالبات من التعليم ما قبل اجلامع 

بكلية   %70( بني  ما  النسبة  تراوحت  وقد   ،

الشريعة  و 29% بالسنة التحضريية(.
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تقييم أعضاء هيئة التدريس ملدى كفاية التجهيزات واملعامل : 
• مثل 	 الكليات  بعض  يف  مقبولة  رضــا  درجــة  واملعامل  التجهيزات  كفاية  مــدى  عن  التدريس  هيئة  أعضاء  تقييم  نتائج  	أظهرت 

         ) الكليات الصحية  وكلية علوم احلاسب وكلية اجملتمع( بنسبة رضا بلغت )88% ، 72% ، 69% ( على التوالي .

• عن 	 الــرضــا  عــدم  التقييم  أظهر  كما 

حيث  الكليات  بباقي  واملعامل  التجهيزات 

تراوحت النسبة ما بني ) 59% بالعلوم اإلدارية 

و27% بالسنة التحضريية(. 
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تقييم أعضاء هيئة التدريس لربامج تنمية القدرات واملهارات : 
• القدرات واملهارات درجة رضا مقبولة يف كلية واحدة هي )العلوم واآلداب 	 أظهرت نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس لربامج تنمية 

بنجران بنسبة بلغت %67(.

• الرضا 	 ــدم  ع النتائج  أظــهــرت  كما 

بباقي  واملهارات  القدرات  تنمية  برامج  عن 

الكليات حيث تراوحت النسبة ما بني )%62 

بالعلوم  واآلداب  ، و%16  اآللي  بعلوم احلاسب 

بشرورة(.
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اإلجراءات االسرتاتيجية للتحسني 
بناء ً على استطالع آراء أعضاء وعضوات هيئة التدريس 

والطــالب والطالبات

بالنسبة ألعضاء وعضوات هيئة التدريس
تطوير برنامج السنة التحضريية حتى تستطيع أن تضطلع 	•

بدورها يف  سد الفجوة بني التعليم ما قبل اجلامعي والتعليم 

اجلامعي.

ملتابعة 	• والتجهيزات  باملعامل  كلية معنية  إنشاء جلنة بكل 

تطوير املعامل وحتديثها وصيانتها حبيث متثل كافة الربامج 

العلمية بهذه اللجنة.

تفعيل دور وحدة  تنمية املهارات  بعمادة التطوير واجلودة 	•

بكيان ومقر رمسي منوط به تنمية قدرات ومهارات أعضاء 

هيئة التدريس باجلامعة.

عمل ميثاق شرف أخالقي ومهين ألعضاء هيئة التدريس.	•

بالنسبة للطـــــالب والطالبات
إنشاء آلية معتمدة ومعلنة عن نظام الشكاوى واالقرتاحات بالكليات.	•

إشراك ممثلني من الطالب ضمن اللجنة املشرفة على خدمات الرعاية 	•

الصحية والسكن الطالبي.

عمل دراسة عن االحتياجات التفصيلية للطالب من الرعاية الصحية 	•

والسكن.

تعيني مشرف / مشرفة أنشطة طالبية بكل كلية.	•

اجلامعة 	• مستوى  على  األكادميي  لإلرشاد  مكتمل  إداري  نظام  إنشاء 

وميتد بوحدات إدارية تابعة يف الكليات واألقسام العلمية.

عمل خطة لإلرشاد األكادميي.	•

إنشاء وتفعيل املكتبة الورقية والرقمية بكافة كليات اجلامعة.	•

إنشاء وحدة باجلامعة لرعاية الطالب والطالبات املتفوقني واملبدعني.	•

إعالن 	• عقب  اتباعها  الواجب  واألكادميية  اإلدارية  اإلجراءات  تفعيل 

نتائج استبيان تقييم الطالب والطالبات ألداء أعضاء وعضوات هيئة 

التدريس.
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ماذا يريد المجتمع من جامعة نجران ؟

)الفصل الرابع(

اجملتمع : موارده واحتياجاته 

• جنران.. اسرتاتيجية موقع وعراقة تاريخ.	
• سكان جنران.	
• أهم اخلصائص الدميوغرافية ملنطقة جنران.	
• املوارد واالحتياجات اجملتمعية.	
• مصفوفة التحليل البيئي )SWOT( - اإلطار اجملتمعي.	
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جنران.. اسرتاتيجية موقع وعراقة تاريخ 
تتميز منطقة جنران مبوقع فريد ، وتاريخ عريق ضارب يف أطناب الزمن وحبضارة أصيلة متتد آلالف السنني. وقد مسيت جنران 

بهذا االسم نسبة إىل امللك / جنران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ألنه أول من نزهلا وعمرها. ثم كانت بعدئذ حلقة 

الوصل بني أقطار اجلزيرة العربية املهمة : احلجاز وجند واليمن ، وإحدى احملطات الكربى اليت كانت تتوقف فيها قوافل التجارة املتجهة 

من اليمن إىل جند واحلجاز والشام ، وهلذا كان هلا تأثري سياسي واقتصادي وثقايف كبري على اجلزيرة العربية وما جاورها. 

العرب من مذحج  وهمدان  الديين والقبلي حيث سكنها طوائف شتى من قبائل  أما حضارة جنران فقد متيزت باألصالة والتنوع 

، وأديان مساوية متتالية. فقد  ، فكانت مهدًا حلضارات متنوعة  العقائد والديانات  ومحري و ربيعة وغريها. كما تعايش فيها خمتلف 

اعتنق أهل جنران اليهودية والنصرانية وكان بعضهم على احلنيفية وبعضهم على الوثنية ، ولعل من أسباب ذلك كونها مدينة مفتوحة 

، ومركز جذب اقتصادي وديين ، كما كانت سوقًا من أسواق العرب قدميًا ومركزًا هامًا يف جنوب اجلزيرة العربية. وقد عرف اليونانيون 

أما  اليونان.  إليها بعروض فارس ومنتجات  البخور وتعود  القوافل اليت حتمل عروض جتارة  جنران بوصفها سوقًا جتاريًا على طريق 

الرومانيون ، فقد قام القيصر أغسطس مابني  9 - 24  قبل امليالد بتجهيز محلة بقيادة قائده العسكري )إليوس جاليوس( للسيطرة على 

جنران و إخضاعها حتت حكمه.
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وقبل جميء اإلسالم كانت السيادة للنظام القبلي ، وكانت قبيلة بين احلارث بن كعب هي املسيطرة على املنطقة وخاصة بين عبد 

املدان منهم ، وكانت الديانات اليهودية والنصرانية والوثنية منتشرة ، إال أن النصرانية كانت أكثر الديانات انتشارًا. وقد ذكر املؤرخون 

أن آخر ملوك دولة سبأ وهو يوسف سار املشهور بذي نواس ، وكان يهوديًا ، قد قام سنة 518 ميالدية بغزو جنران و أراد أن جيرب أهلها على 

ترك النصرانية اليت يؤمنون بها - وكانوا على التوحيد على دين عيسى -عليه السالم- فلم يستجيبوا له ، فخدَّ هلم األخاديد وأوقد فيها النريان 

، وأحرق كل من مل يرجع عن النصرانية يف حادثة رهيبة خلدها القرآن الكريم يف سورة الربوج ، ووردت يف نصوص السنة النبوية اليت 

أشارت أيضًا إىل ادعائه األلوهية كما ورد يف حديث صحيح رواه اإلمام مسلم يف قصة الغالم. وقد أحرق حوالي عشرين ألفًا وقيل أربعني 

ألفًا ، وقد وجدت نقوش باخلط املسند مؤلفة من 12 سطرًا توثق هذه القصة وعدد القتلى والغنائم اليت استوىل عليها امللك ذونواس. ثم 

كان من نتائج هذه احملرقة احتالل احلبشة لبالد اليمن وإسقاطهم ملك ذي نواس. وما زال األخدود معلمًا أثريًا وسياحيًا شاهدًا على ثبات 

أهل جنران على التوحيد واإلميان وصربهم على االبتالء يف سبيل اهلل. 

وملا بعث النيب -صلى اهلل عليه وسلم- وجه دعاته وبعث رسله إىل اليمن والشام وفارس ، وإىل جنران كذلك . فأرسل سرية بقيادة خالد بن الوليد -رضي اهلل 

عنه- وصلت جنران يف شهر ربيع األول من العام العاشر اهلجري فأسلم عدد من بين احلارث بن كعب ممن كان على الوثنية ، وكان هذا أول دخول 

ألهل جنران يف اإلسالم ، ثم إنهم اختاروا وفدًا كبريًا من علمائهم وأساقفتهم ووجهائهم كالسيد والعاقب وكرز بن علقمة أخي رئيس الوفد 

الذي اشتهر يف التاريخ بوفد نصارى جنران ، وقد دارت بينهم وبني النيب -صلى اهلل عليه وسلم-مناقشات متعددة حول العقيدة النصرانية وألوهية 

عيسى  -عليه السالم- وأمه ، ونزل يف هذه احلادثة » 90 » تسعون آية من سورة آل عمران ومن ذلك قوله تعاىل ردًا على أسئلتهم عن عيسى  -عليه السالم- 
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ووالدته  } إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون  { إىل قوله تعاىل } فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 

العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اهلل على الكاذبني { وهي املعروفة بآية 

املباهلة ، ودعاهم النيب -صلى اهلل عليه وسلم- للمباهلة وخرج مع أهله ليباهلهم ولكنهم خافوا واعتذروا ، وصاحلوا النيب -صلى اهلل عليه وسلم- على دفع اجلزية 

وأن يبقوا على دينهم ، وطلبوا من النيب -صلى اهلل عليه وسلم- أن يرسل معهم أحد أصحابه قاضيًا بينهم فأرسل أمني هذه األمة أبا عبيدة عامر بن 

	اجلراح -رضي اهلل عنه- وبعدئٍذ توافد عدد من الصحابة -رضي اهلل عنهم-إىل جنران يف العهد النبوي والعهد الراشدي ومنهم كما تقدم خالد بن الوليد 

حرب  بــن  سفيان  وابـــو  شعبة  بــن  ــرية  ــغ وامل ــزم  ح بــن  وعــمــرو  طــالــب  ــي  أب بــن  علي  وكــذلــك  ـــراح  اجل بــن  عــامــر  عبيدة  	وأبـــو 

وعبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهم-أمجعني.

وكان ممن توىل إمرة جنران عدد من الصحابة بل من كبارهم ومشاهريهم -رضي اهلل عنهم-وبهم تفخر جنران وتارخيها أن وطئت أقدام هؤالء 

العظماء والصلحاء واألتقياء الربرة الذين قدموا إليها بأمر النيب -صلى اهلل عليه وسلم-مثل :

• الصحابي اجلليل علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه-: ملا بعثه النيب -صلى اهلل عليه وسلم- أسلمت على يديه كربى قبائل جنران وهي همدان فلما 	

بلغ اخلرب النيب -صلى اهلل عليه وسلم- خر ساجدًا هلل وقال )السالم على همدان ، السالم على همدان( وكان ذلك يف السنة العاشرة يف شهر 

رمضان.

• عمرو بن حزم  -رضي اهلل عنه- : من أوائل من عينه النيب  -صلى اهلل عليه وسلم- عاماًل على جنران. 	
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• أبو سفيان بن حرب  -رضي اهلل عنه- عينه النيب  -صلى اهلل عليه وسلم- أمريًا عليها ومات  -صلى اهلل عليه وسلم- وهو على إمرته.	

• أبو عبيده عامر بن اجلراح-رضي اهلل عنه- يف الصحيحني عن حذيفة بن اليمان ، قال “جاء أهل جنران إىل النيب-صلى اهلل عليه وسلم- فقالوا : 	

يا رسول اهلل ، ابعث إلينا رجاًل أمينًا ، فقال ألبعثن إليكم رجاًل أمينًا حق أمني ، فاستشرف هلا الناس ، قال : فبعث أبا عبيده 

عامر بن اجلراح -رضي اهلل عنه-.

• املغرية بن شعبة  -رضي اهلل عنه- : بعثه النيب  -صلى اهلل عليه وسلم- إىل أهل جنران فسألوه عن مسائل فأجابهم.	

اليوم  العهود اإلسالمية املتالحقة وإىل هذا  الدولة اإلسالمية وساد اإلسالم فيها وبقيت عليه طوال  وهكذا انضمت جنران إىل عقد 

وخرج منها عشرات العلماء والقضاة وأصحاب الفكر واألدب والعلم ممن كان هلم إسهامات كبرية يف حضارة اإلسالم. 

وجغرافيًا تقع منطقة جنران يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة العربية السعودية ، أي يف األطراف الشرقية ملنطقة الدرع العربي 

اليت متتد عرب املنطقة الواسعة حتى أقصى جنوب اجلزيرة وذلك على خط الطول 44,33 وخط العرض 17,5 تقريبًا .

    وتبلغ مساحتها حوالي 360,000 كم 2 أي ما يعادل 16% من مساحة اململكة العربية السعودية ، تغطي الصحراء جزءًا كبريًا من هذه 

	املساحة ، وهو اجلزء الذي متثله حمافظة شرورة التابعة إداريًا ملنطقة جنران . ويرتاوح منسوب املرتفعات يف منطقة جنران بني 900 

و 1800م عن سطح البحر وحييط مبنطقة جنران جبال من الشمال ومن اجلنوب بارتفاعات شاهقة تقلُّ كلما اجتهنا شرقًا إىل أن تغور يف 

رمال الربع اخلالي . 
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    وتقع جنران يف أرض منبسطة يتوسطها وادي جنران الذي خيرتق املنطقة من غربها إىل شرقها حيث ينتهي يف رمال الربع اخلالي يف 

ما يسمى بـ ”رملة يام”، أما مناخ منطقة جنران فهو قاري نوعًا ما حيث تبلغ درجات احلرارة يف متوسطها بني 14,6 درجة و 30,9 درجة 

مئوية ، أما األمطار فيبلغ متوسطها السنوي 83 ملم .

    وتقسم املنطقة إدارياًً إىل : إمارة منطقة جنران وسبع حمافظات هي : شروره ، حبونا ، بدر اجلنوب ، يدمة ، ثار ، خباش ، اخلرخري. 

  وتعد مدينة جنران عاصمة اإلقليم من كربيات املدن السعودية فهي ثالث أكرب مدن اململكة مساحة ، وترتكز أهمية املدينة على أنها 

العاصمة اإلدارية والتجارية واخلدمية للمنطقة .

   ولقد أشاد املؤرخون واجلغرافيون بهذه املنطقة املليئة بالثروات الزراعية خلصوبة أرضها ووفرة مياهها اجلوفية ، وبها سد وادي 

جنران ، الذي يعد من أكرب السدود املقامة يف السعودية إذ تصل طاقته التخزينية حلوالي 85 مليون مرتًا مكعبًا ، ويكثر فيها الـنخيل مما 

جعل هلا أهمية خاصة بني مناطق شبه اجلزيرة العربية ، فضاًل عن موقعها االسرتاتيجي كمنطقة حدودية مع دولة اليمن الشقيق ، 

ونستطيع أن نقول إن منطقة جنران جتمع بني عدة مزايا تضاريسية فهي منطقة زراعية ومنطقة جبلية ومنطقة صحراوية. ومن 

ثم فهي متتلك اقتصاديات الزراعة ، والصحراء ، واجلبال .

   وتعترب جنران من املناطق القدمية منذ عهود ما قبل امليالد فاملدينة زاخرة بالنقوش واآلثار اليت تضمنت النقوش اهلريوغليفية 

املصرية القدمية والنقوش الكوفية ، وأشهر آثارها املنطقة األخدودية اليت ورد ذكرها يف القرآن الكريم يف سورة الربوج . وال تزال آثار 
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األخدود قائمة تبهر زوارها من حميب التاريخ وفريق العاملني يف طيات اآلثار مما جعل من جنران منطقة جذب سياحي فضاًل عن 

مناخها املعتدل صيفا وشتاء ، كما أن املنطقة تزخر برتاث لغوي وأدبي متميز ، وخصوصية معمارية هلا طابعها اخلاص جبنوب شبه 

اجلزيرة العربية فضاًل عن التكوين الدميوغرايف القبلي فسكان منطقة جنران متمسكون بتقاليدهم القبلية .  
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سكان جنران 
تطور أعداد السكان ومعدالت النمو السنوي للسكان مبنطقة جنران خالل الفرتة من ) 1992 - 2010م(.

     * املصدر : اجلدول من حساب فريق العمل استنادًا على بيانات مصلحة اإلحصاءات العامة.

	 بـــــلغ  إمجالي عدد السكـان مبنطقة جنــــــران وفقــــا للنتــائج األولية للتعداد السكاني عام 2010 حوالي 505 ألف نسمة يشكلـون حوالي %1,9 	•

   من إمجالي سكـان اململكة يف نفس العـــــــام .

	 حقق معدل النمو السنوي للسكـــــــان مبنطقة جنـــــــران خالل الفرتة من 2004 – 2010م منوًا قدره  3,07 % مرتفعًا عن نظريه خالل الفرتة 	•

	    من 1992 - 2004م والذى بلغ 2,8% مما يدل على زيادة معدالت اهلجرة إىل منطقة جنران . وقد أسهم يف ذلك ارتفاع معدالت االستثمار مبخصصاتها 

	   املختلفة ، وزيادة املخصصات املالية اليت وجهت إىل التنمية الشاملة مبنطقة جنران ، وال شك أن افتتاح اجلامعة بكلياتها املتنوعة منذ عام 

	   2007م  ساعد على ارتفاع معدالت اهلجرة إليها . وقد شهدت املنطقة خالل الفرتة من 2007 – 2011م نهضة عمرانية كبرية للوفاء باحتياجات 

	  اجلامعة الناشئة فضال عن املؤسسات الصناعية والتجارية اليت ظهرت إبان تلك الفرتة ، وجتدر اإلشارة إىل أن معدل النمو السنوي للسكان يف   

  منطقة جنران يتشابه مع نظريه على مستوى اململكة يف الفرتة من 2004 - 2010م.
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جدول توزيع السكان حسب احملافظات مبنطقة جنران عام 2010م

* املصدر : اجلدول من حساب فريق العمل استنادًا على بيانات مصلحة اإلحصاءات العامة.

	يتوزع سكان منطقة جنران على سبع حمافظات إضافة إىل مدينة جنران العاصمة )املقر الرئيس للجامعة( ، حيث تستحوذ هذه املدينة على   	•

	   ما نسبته حوالي 65,1% من مجلة سكان اإلقليم ، يف حني احتلت حمافظة شرورة الرتتيب الثاني من حيث الوزن النسيب للسكان بنسبة بلغت 

	   17% من مجلة سكان اإلقليم يف عام  2010م ، وهذا ما يربر افتتاح فرع جلامعة جنران يف  حمافظة شرورة  خلدمة الوزن السكاني - النسيب - الكبري 

  للمحافظة.

جتدر اإلشارة إىل أن عدد السكان مبنطقة جنران يف حال ثبات معدل النمو السنوي للسكان خالل الفرتة من 2004 - 2010م 
سوف يتضاعف يف خالل 24  سنة  ليصل معها عدد السكان إىل حنو مليون نسمة.
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التوزيع النسيب لسكان منطقة جنران 
مقارنة جبملة سكان اململكة العربية السعودية 

التوزيع النسيب لسكان منطقة جنران 
حسب مناطقها اجلغرافية 
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 أهم اخلصائص الدميوغرافية ملنطقة جنران 
احلالة التعليمية للسكان :

• يف اجلدول والشكل التاليني تتضح الفجوة الكبرية بني منطقة جنران واملتوسط العام للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بنسبة ذوي 	

التعليم اجلامعي وما بعد اجلامعي واليت بلغت 6,7% مبنطقة جنران بينما بلغت 10,5 % باململكة العربية السعودية مما يلقي مبسؤولية 

كبرية على اجلامعة حنو النهوض مبستوى التعليم باملنطقة. 

• زادت منطقة جنران على املتوسط العام للملكة يف احلاالت التعليمية ) أمي – يقرأ ويكتب – االبتدائية – املتوسطة( ويرجع ذلك إىل 	

تأخر افتتاح اجلامعة باملنطقة.

التوزيع النسيب للسكان )%( حسب احلالة التعليمية مبنطقة جنران  مقارنة جبملة اململكة عام2010م

     * املصدر : اجلدول من حساب فريق العمل استنادًا على بيانات مصلحة اإلحصاءات العامة.



الفصل الرابع اجملتمع - موارده واحتياجاتهاخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 

161

التوزيع النسيب للسكان حسب احلالة التعليمية مبنطقة جنران مقارنة باململكة عام 2010م 
)السكان يف سن التعليم(
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التحديات 

تشري هذه البيانات إىل الدور املستقبلي املأمول من اجلامعة والذي جيب أن تقوم به جتاه جمتمع منطقة جنران ، يضاف إىل ذلك عبء 

الزيادة السكانية املرتفعة وخباصة يف األعمار أقل من املتوسطة مما يؤكد على أهمية التخطيط االسرتاتيجي للجامعة حتى تستطيع 

االضطالع بدورها اإلقليمي واالجتماعي  جتاه اجملتمع.
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 معدالت التوظيف والبطالة :
الواعدة اقتصاديًا باململكة مما انعكس على معدالت النمو السكاني املرتفعة خالل  أنها واحدة من املناطق  تصنف منطقة جنران على 

الفرتة من 2004 - 2010م واليت تعود أسبابها إىل ارتفاع معدالت اهلجرة بنوعيها حنو املنطقة لالستفادة من فرص العمل اجلديدة بها. 

ونظرًا لعدم توفر الفرص الوظيفية الكافية يف منطقة جنران الستيعاب طاليب العمل من السعوديني يف املنطقة ، فإن معدل البطالة فيها 

حسب تقديرات مصلحة اإلحصاءات العامة لعام 2009م بلغ حوالي 8% من إمجالي قوة العمل السعودية يف منطقة جنران والذي بلغ ) 140,268 

ذكورًا وإناثًا( ، ويعترب هذا املعدل من املعدالت املرتفعة نسبيًا مقارنة مبتوسط معدل البطالة يف اململكة والذي يقدر حبوالي 5,4% يف عام 2009م 

، كما يعترب منخفضاًً مقارنة مبعدالت البطالة يف بعض املناطق األخرى .

التحديات 
يفرض واقع بيانات التوظيف ومعدالت البطالة وجوب االلتفات إىل أن اجملتمع السعودي مبنطقة جنران اليزال غري قادر على االستفادة 

القصوى من مشروعات التنمية اليت استفادت منها عناصر من القوى العاملة األجنبية أو السعودية الوافدة من مناطق أخرى نظرًا لقصور 

املهارات واإلمكانيات لدى اجملتمع احمللي باملنطقة مما يفرض على اجلامعة استحداث برامج للدبلوم أقل من اجلامعي وبرامج جامعية 

حديثة تستطيع أن تفي باملهارات املطلوبة واملستجدة بسوق العمل مبنطقة جنران.
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املوارد واالحتياجات اجملتمعية 
منهجية العمل : 

اعتمدت منهجية العمل يف إعداد التقرير اخلاص باملوارد واإلحتياجات اجملتمعية املرتبطة بالقطاعات املهمة باملنطقة وتأثريها على جامعة 

جنران والكشف عن مدى مساهمتها يف تشكيل مالمح اخلطة االسرتاتيجية للجامعة على جمموعة من اآلليات منها :-

املقابالت الشخصية متضمنة جمموعة من األسئلة املفتوحة 	•

مع املسؤولني. 

الدراسات املسحية للمواقع الرمسية يف اململكة واملنطقة. 	•

جلسات العصف الذهين واللقاءات املفتوحة.	•

التحليل اإلحصائي للبيانات واملعلومات.	•
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 أواًل :  قطاع الرتبية والتعليم 

اعتمدت منهجية العمل يف إعداد التقرير اخلاص بدراسة االحتياجات اجملتمعية املرتبطة بقطاع التعليم وتأثريها على جامعة جنران على 

جمموعة من اآلليات جلمع البيانات :

• استمارة مقابلة شخصية تتضمن جمموعة من األسئلة املفتوحة.	

• بعض لقاءات وجلسات عصف ذهين مع املسؤولني يف بعض قطاعات الرتبية والتعليم.	

• دراسة مسحية ملا تناولته املقاالت واملواقع الرمسية عن مالمح التعليم قبل اجلامعي يف منطقة جنران.	

• جلسات عصف ذهين مع بعض املعلمني يف خمتلف حمافظات منطقة جنران.	

• مبنطقة 	 اجلامعي  قبل  التعليم  قطاع  يف  تقدم  اليت  التعليمية  اخلدمات  من  مستفيدين  أمــور  أولياء  مع  اللقاءات  	بعض 

                        جنران.
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استخالص ما جاء بالوثائق واملستندات : 
بدأ تعليم البنني يف منطقة جنران سنة 1362هـ يف مدرسة واحدة هي مدرسة األمريية وكان عدد تالميذها آنذاك  120 تلميذًا . ويف عام 1386هـ  

أنشىء مكتب اإلشراف بنجران فأصبحت منطقة جنران إحدى املناطق التعليمية املرتبطة بوزارة املعارف مباشرة ، وكان عدد مدارسها آنذاك 

)7( مدارس ابتدائية ومدرسة واحدة متوسطة . ويف عام 1398هـ مت حتويل مكتب اإلشراف إىل إدارة للتعليم بنجران ثم حتولت إىل اإلدارة العامة 

للرتبية والتعليم مبنطقة جنران يف عام 1416هـ . ويف عام 1430هـ بلغ عدد املدارس 289 مدرسة ، وعدد الطالب 51180 طالبًا ، وعدد املعلمني 4582 

معلمًا . أما يف عام 1432هـ  فبلغ عدد املدارس 357 مدرسة وعدد الطالب 56489 طالبًا وعدد املعلمني 4638 معلمًا. 

أعداد املدارس احلكومية واملعلمني والطالب واخلرجيني بنجران يف عام 1432هـ     

* املصدر: البيانات من حساب فريق العمل استنادًا على بيانات قطاع التعليم بنجران )بيانات غري منشورة(.
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املباني واملشروعات والصاالت املدرسية : . 1
جدول املدارس املزمع إنشاؤها يف جنران خالل اخلطة اخلمسية احلالية حسب املرحلة التعليمية

* املصدر: البيانات من حساب فريق العمل استنادًا على بيانات قطاع التعليم بنجران )بيانات غري منشورة(.

يتضح من اجلدول السابق توسع حكومة اململكة يف إنشاء املدارس مبختلف مراحلها التعليمية ، ومما ال شك فيه أن هذا سوف 

يؤدي على املدى القريب إىل زيادة أعداد الطالب املتقدمني للتعليم اجلامعي وخباصة الطالبات الالتي حتول بعض الصعوبات دون 

التحاقهن جبامعات تبعد عن حمل إقامتهن مما ميثل عبئًا على جامعة جنران يف املرحلة القادمة من حيث توفري أعضاء وعضوات 

هيئة التدريس يف التخصصات املختلفة.
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التوسع يف التعليم األهلي واملدارس األجنبية حيث يوضح اجلدول التالي عدد املدارس األهلية واألجنبية يف جنران 2010م :  . 2

*املصدر: البيانات من حساب فريق العمل استنادًا على بيانات قطاع التعليم بنجران )بيانات غري منشورة (.

	 امللتحقني أعداد الطالب  األهلي  2710 طالبًا يف حني بلغ  امللتحقني بالتعليم  الطالب  أعداد  السابق بأن  يتبني من اجلدول 

باملدارس األجنبية 175 طالبًا ، ويبدو من خالل اللقاءات مع القيادات التعليمية باملنطقة بأن هناك رغبة يف التوسع يف هذا 

النمط من التعليم ليواكب التغريات االجتماعية واالقتصادية يف الرتكيبة الدميوغرافية باملنطقة.

	.ال شك أن هذا النمط التعليمي سيكون له تأثري على حتسني نوعية الطالب وخباصة فيما يتعلق بإجادة اللغة اإلجنليزية
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التعليم الفين والتدريب املهين واملعاهد املتخصصة :  . 3
بلغ عدد الطلبة يف كليات ومعاهد املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين للعام التدرييب 2009م حنو 2120 متدربًا مبنطقة جنران 

املؤسسة يف  بلغ عدد اخلرجيني يف  ألف متدرب. وقد   92 بلغ  والذي  اململكة  املتدربني يف مجيع مناطق  2,3 % من إمجالي عدد  ميثلون حوالي 

منطقة جنران يف عام 2009م حنو 555 متدرب ميثلون 2,7%  من إمجالي عدد اخلرجيني والذي بلغ  20,8  ألف خريج. باإلضافة إىل ذلك فإنه 

يوجد باملنطقة عدد من منشآت التدريب األهلي ، ومعاهد لتعليم اللغات واحلاسب اآللي واإلدارة والتخصصات التقنية املختلفة وغريها. وتقوم 

املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين بتنفيذ برنامج التنظيم الوطين للتدريب املشرتك يف منطقة جنران كغريها من مناطق اململكة بهدف 

التدريب على مهن حمددة من أجل حتقيق أكرب قدر من املواءمة مع االحتياجات الفعلية لسوق العمل. وقد بلغ عدد الكليات التقنية واملعاهد 

املهنية التابعة للمؤسسة يف عام 2009م  حنو 3 منشآت يف منطقة جنران.
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)بنين(  العام  التعليم  قطاع  على  وزعت  التي  االستبانات  ألسئلة  نماذج 
وإجاباتها 

ما التخصصات  اليت حيتاج إليها قطاع التعليم ) بنني ( بشدة ويعتقد أن جامعة جنران ميكن أن تفي بها ؟
• الرياضيات والرتبية اخلاصة بكل فروعها والرتبية اإلسالمية واللغة اإلجنليزية. 	

• معلمي احلاسب اآللي حيث تفتقر مجيع املدارس إىل مدرس حاسب آلي سعودي.	

• أمناء خمتربات احلاسب اآللي.	

• حمضري املختربات.	

• 	استحداث برامج دراسات عليا مناسبة تتالءم وإدخال أنظمة ضمان اجلودة يف املدارس مثل ماجستري يف املناهج وطرق التدريس 	

            ماجستري يف تقنيات التعليم والتعلم اإللكرتوني ، ماجستري يف اإلدارة الرتبوية ، ماجستري يف نظم اجلودة الشاملة.

ما درجة رضاكم عن درجة التعاون بينكم وبني جامعة جنران ؟ 
• 	هناك عدم رضا عن دور اجلامعة فيما يقدم لإلدارة العامة للرتبية للتعليم وغياب مشاركة اجلامعة أو اخلربات األكادميية  بها يف 	

            الربامج التدريبية أو التأهيلية إىل جانب عدم وجود برامج تدريبية وتأهيلية تنظمها اجلامعة.

ما أوجه التعاون اليت من املمكن تفعيلها بني اجلامعة واإلدارة العامة للرتبية والتعليم بنني ؟
• تدريب وتأهيل املعلمني على مهارات االتصال الفعال وتنمية القدرات.	

• حنتاج إىل توفري اجلامعة لربامج تدريبية وخاصة يف موضوعات اجلودة الشاملة وطرق وأساليب التدريس.	
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الفرص المتاحة في قطاع التعليم ما قبل الجامعي للبنين 

• 	إمكانية توفري وحدات ذات طابع خاص تابعة للجامعة تليب احتياجات قطاع التعليم يتم من خالهلا  توفري برامج تدريبية 	

           أكادميية ومهنية يف كافة التخصصات .

• إمكانية التنسيق فيما خيص التدريب امليداني للطالب يف التخصصات املختلفة .	

• إمكانية توفري برامج تدريبية أكادميية ومهنية يف كافة التخصصات . 	

• أو 	 للعمل معلمني  إمكانية توفري برامج تدريبية وتأهيلهم  التقنية يف  الكليات  للتنسيق بني خرجيي  	ضرورة وضع خطة 

           حمضري خمتربات سواء خمتربات علمية او خمتربات احلاسب اآللي.
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)بنات(  العام  التعليم  قطاع  على  وزعت  التي  االستبانات  ألسئلة  نماذج 
وإجاباتها 

ما التخصصات  اليت حيتاج إليها قطاع التعليم) بنات ( ويعتقد أن جامعة جنران ميكن أن تفي بها ؟
• ختصصات اللغة العربية والرتبية اإلسالمية واحلاسب اآللي واللغة اإلجنليزية. 	

• ختصصات الرتبية اخلاصة بكل فروعها.	

• أمينات خمتربات احلاسب اآللي.	

• حمضرات املختربات.	

ما درجة رضاكم عن التعاون بينكم وبني جامعة جنران ؟ 
• العامة 	 اإلدارة  قامت  وأن  سبق  حيث  )بنات(  والتعليم  للرتبية  العامة  اإلدارة  وبني  اجلامعة  بني  التنسيق  عن  رضا  عدم  	هناك 

األهداف  االتفاقية  هذه  حتقق  ومل  املستمر  والتعليم  اجملتمع  خدمة  عمادة  وبني  بينها  اتفاقية  بعقد  )بنات(  التعليم  و  للرتبية         	

           اليت عقدت من أجلها.

ما أوجه التعاون اليت من املمكن تفعيلها بني اجلامعة واإلدارة العامة للرتبية والتعليم البنات ؟
• 	تدريب وتأهيل املعلمات وذلك لصعوبة إيفادهن يف برامج تدريبية خارج جنران مما جيعل أمر التدريب والربامج اخلاصة بالتنمية  	

           املهنية واألكادميية أمرًا يف غاية األهمية يتوقع من اجلامعة حتقيقه وتلبيته. 



اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 الفصل الرابع اجملتمع - موارده واحتياجاته

174

الفرص المتاحة في قطاع التعليم ما قبل الجامعي للبنات 

• إمكانية استغالل اجلامعة لإلمكانيات الفائقة املوجودة يف قاعات التدريب لدى قطاع تعليم البنات. 	

• 	إمكانية إجياد اآلليات الالزمة لالستفادة من قاعات التدريب بإمكانياتها العالية اليت توفرها اإلدارة العامة للرتبية والتعليم 	

            )بنات( يف مقابل االستفادة خبربات اجلامعة يف التنمية املهنية األكادميية والرتبوية، كما ميكن توفري برامج تدريبية وتأهيلية.

• التنسيق فيما خيص التدريب امليداني للطالبات يف التخصصات املختلفة.	
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التحديات 
• سياسات القبول اليت تسمح لطالب الدبلومات بااللتحاق باجلامعة.	

• بعد املسافة بني اجلامعة وباقي حمافظات جنران  وضرورة وضع اعتبار للصعوبات اخلاصة بتعليم الفتيات ، مثل النقل وغريه.	

• احلاجة امللحة إىل استحداث اجلامعة لربامج دراسات عليا تليب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.	

• قيام اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بتلبية احتياجاتها من التدريب ألمناء املختربات واحلاسب اآللي من جامعيت الباحة وجازان.	

• التطور والنمو السريع يف أعداد املتعلمني يف املراحل العمرية املختلفة األمر الذي يستلزم توفري معلمني ومعلمات يف كافة التخصصات. 	

• التوسع يف أعداد املدارس والفصول مبا يزيد الطلب على التعليم اجلامعي وكذلك التوسع يف املنشآت التعليمية املختلفة.	

• 	فقدان التواصل بني اجلامعة واجملتمع احمللي للتعريف بها وطبيعة براجمها مما يؤدي إىل التحاق الطالب املتفوقني  جبامعات جماورة  	

           جلامعة جنران. 

• 	الزيادة املستمرة واملتتالية يف أعداد الطالب امللتحقني باجلامعة مما يزيد من الضغط على اإلمكانيات واملوارد املتاحة  ويؤثر سلبيًا 	

            على اخلدمات املقدمة للطالب والطالبات.

• عدم التوازن بني أعداد اخلرجيني واخلرجيات واالحتياجات الفعلية املضطردة يف سوق العمل. 	
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مالحظة  

• 	النمو السريع يف أعداد املدارس األهلية واألجنبية ومعاهد اللغة اإلجنليزية واملدارس الليلية مبا يعكس التطور والتزايد يف 	

            اإلقبال على التعليم قبل اجلامعي مما يعين توسعًا وزيادة يف الطلب على التعليم اجلامعي.

• 	إطالق مشروعات ومبادرات عديدة لتطوير التعليم قبل اجلامعي مما يؤثر على خمرجات التعلم يف التعليم قبل اجلامعي 	

            اليت هي مبثابة مدخالت التعليم يف املستوى اجلامعي.

• املناخ العام يف الرتبية والتعليم مهيأ لقبول التطوير للتوافق مع متطلبات اجلودة واالعتماد.	
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ثانيًا : قطاع الزراعة  

• ميثل القطاع الزراعي مبنطقة جنران أحد األنشطة االقتصادية املهمة واملؤثر على  كثري من األنشطة األخرى املرتبطة بهذا النشاط 	

يف املنطقة. وقد بلغ إمجالي مساحة األرض املزروعة باحملاصيل الزراعية يف املنطقة يف عام 2005م حوالي 13,1 ألف هكتار متثل حوالي 

1,2% من إمجالي   املساحة احملصولية جلميع احملاصيل يف اململكة واليت بلغت 1,1 مليون هكتار يف عام 2005م.

• وتتميز منطقة جنران أيضا ً بوجود مناطق رعوية كبرية. كما يوجد بها مربون للثروة احليوانية من ذوي اخلربة العالية يف جمال 	

لعام 2008م وذلك  الزراعي  اإلحصائي  للدليل  املزروعة يف منطقة جنران وفقا  األرض  واألغنام. وقد اخنفضت مساحة  اإلبل  تربية 

بسبب النقص املستمر يف املياه اجلوفية نتيجة استنزافها.
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 وفيما يلي عرض لبعض البيانات اخلاصة مبساحة األرض املزروعة  وبعض أنواع احملاصيل  واإلنتاج مبنطقة جنران لعام 2010م : 
جدول الرتكيب احملصولي مبنطقة جنران عام 2010م

 *املصدر: البيانات من حساب فريق العمل استنادًا على بيانات مديرية الزراعة بنجران )بيانات غري منشورة(.

• 	ويالحظ أن هناك اخنفاضًا يف كميات إنتاج املنطقة من معظم احملاصيل الزراعية عدا التمور واليت بلغ معدل الزيادة يف كمية إنتاجها 	

             السنوي حوالي %12 .
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• وتضم  مديرية الزراعة بنجران حوالي 350 موظفًا.	

• 	وتعتمد الزراعة يف جنران على مياه األودية واليت منها وادي حبونا ، وادي هداده ، وادي بدر ، وادي ثار ، وادي بدر اجلنوب ، وادي 	

            يدمه.

• أهم املشروعات التطويرية مبديرية الزراعة مبنطقة جنران :  	

برنامج مكافحة سوسة النخيل. . 1

إعادة توزيع األراضي الزراعية على املواطنني بطرق أكثر موضوعية.. 2

مشروعات تثقيفية عن دور السماد الطبيعي وأهميته يف إنتاج األراضي الزراعية.. 3

مشروعات زراعة البيوت احملمية.. 4

دورات تدريبية للمرشدين الزراعيني.. 5

• بعض املشكالت اليت تواجه الزراعه يف منطقة جنران :	

التوسع يف البناء على األراضي الزراعية.. 1

جفاف األرض بسبب نقص املياه.. 2

تراجع املساحة احملصولية مبنطقة جنران  بنسبة30% تقريبًا مقارنة بالسنوات املاضية.. 3
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وبسؤال سعادة مدير مديرية الزراعة والقيادات الزراعية مبنطقة جنران عن توقعات قطاع الزراعة من جامعة جنران تبني لنا اآلتي :  

الفرص المتاحة في  قطاع الزراعة

• عقد برامج تدريبية مكثفة يف جمال علوم األرض وترشيد استخدام املياه ووقاية النبات.         	

• عمل دراسات عن املياه واخلزان اجلويف باملنطقة.	
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ثالثًا :  قطاع السياحة واآلثار  
   تتميز منطقة جنران بأنها تضم بني جنباتها آثار من أقدم احلضارات التارخيية على مستوى اجلزيرة العربية ، حيث عثر فريق من العاملني على 

آثار حضارة إنسانية تعود إىل أكثر من 25 ألف عام أي إىل أواسط العصر احلجري . وتضم منطقة جنران ثالثة أنواع من التضاريس باإلضافة إىل املواقع 

األثرية القدمية اليت تصنع فرصًا متنوعة من األمناط السياحية على النحو التالي :

السياحة الريفية :. 1
• مزارع 	 وأهمها  اجلوفية  باملياه  تروى  اليت  واملزارع  السكنية  املناطق  به  وتنتشر   ، جنران  وادي  حوض  وتشمل   : السهلية(  	)املناطق 

                          النخيل ، باإلضافة إىل حماصيل إضافية كفواكه احلمضيات واخلضروات. 

سياحة السفاري واآلثار والرحالت الصحراوية :. 2
• املناطق اجلبلية : حيث حتيط اجلبال مبنطقة جنران من ثالث جهات هي الغرب والشمال واجلنوب .	

• املناطق الصحراوية )الرملية( :  ومتثل اجلزء الشرقي واملعروف بصحراء الربع اخلالي .	

• 	تقع بنجران منطقة األخدود واليت شهدت واحدة من أروع مشاهد الصمود اإلمياني على مر التاريخ ، حتى أن القرآن الكريم أفرد هلا 	

                          سورة بكاملها وهي سورة الربوج :

بسم اهلل الرمحن الرحيم

َماِء َذاِت اْلرُبُوِج )1( َواْلَيْوِم امْلَْوُعوِد )2( َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد )3( ُقِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدوِد )4( النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد )5( ِإْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد )6( َوُهْم َعَلى َما َيْفَعُلوَن ِبامْلُْؤِمِننَي ُشُهوٌد )7(  َوالسَّ

ِميِد )8( .. اآليات ِ اْلَعِزيِز احْلَ َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإالَّ َأْن ُيْؤِمُنوا ِباهللَّ
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ويدعم األمناط السياحية السابقة تكتل من املواقع األثرية القدمية واملواقع السياحية املميزة ، حيث يوجد مبنطقة جنران أكثر من 80 موقعاًً 
أثريًا من أهمها :  

	 .مدينة جنران القدمية ــ األخدود ،  شعب دحضة ، الربع اخلالي ) آبار خطمة ، الكناور، جلدة، جنوب املنبطحات( آبارمحى

	 تتميز جنران بوجود العمارة التقليدية اليت متيزها عن باقي مناطق اململكة وهي ما تعرف بالبيوت أو الدروب وهي تتشكل من مبان

طينية متعددة الطوابق ومن أشهرها قصر بن ماضي ويطلق عليه أيضًا قصر اإلمارة التارخيي و قصر العان )قصر سعدان(. 

	 .متحف جنران لآلثار والرتاث الشعيب

	 تتميز جنران بالعديد من احلرف والصناعات مثل : الغزل والنسيج ، صناعات اجللود ،  اخلوص ، الصناعات اخلشبية ، الصناعات الفخارية

، صياغة الفضة.

	.سد جنران ، صحراء الربع اخلالي

	 املتنزهات : متنزة امللك فهد بن عبدالعزيز )غابة سقام - أشجار السمر والسلم(، غابة نهوقة )أشجار السدر(، متنزة الغثمة )أشجار الطلح

والسدر والسمر(، اجلزم )أشجار السدر(، السود )أشجار السدر واألراك(، متنزة موعاة )رمال بيضاء ، أشجار السدر، هواء نقى(، باإلضافة 

إىل العديد من املتنزهات الطبيعية األخرى.
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الفرص المتاحة بقطاع السياحة واآلثار  

خلصت املقابلة مع  سعادة األستاذ صاحل آل مريح رئيس جهاز السياحة واآلثار مبنطقة جنران إىل أن أهم احتياجات قطاع  اآلثار 

والسياحة من اجلامعة تتمثل فيما يلي :

• احتياج القطاع إىل  برنامج دبلوم أو برنامج تأهيلي يف اآلثار واإلرشاد السياحي. 	

• 	تفعيل دور الطالب خارج اجلامعة عن طريق تشكيل جلنة تكون مهمتها تفعيل دور الطالب يف املناسبات )ضرورة التعاون 	

                         مع عمادة شؤون الطالب(.

• مساعدة القطاع يف اخلطة اإلعالمية لتنشيط السياحة يف منطقة جنران.	
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رابعًا :  قطاع الصحة   

 تهتم الدراسة بقطاع الصحة ليس من قبيل التخطيط الصحي Health Planning ملنطقة جنران ولكن للتعرف على الوضع الصحي باملنطقة 

من خالل مؤشرات ختطيطية متفق عليها دوليًا وحمليًا ومدى احتياج املؤسسات الصحية املتنوعة باملنطقة من الكوادر البشرية من األطباء 

واملمرضات واملمرضني ، حيث إن اجلامعة هي مصدر التمويل البشري هلذه املؤسسات فضاًل عن دور مستشفياتها اجلامعية يف االضطالع بدورها 

اجملتمعي داخل املنطقة ، باإلضافة إىل املستشفى اجلامعي املؤقت باجلامعة والذي من شأنه أن يضطلع بالدراسات الصحية ، باإلضافة إىل تقديم 

خدمة التدريب للخرجيني من األطباء وقطاع التمريض.  



الفصل الرابع اجملتمع - موارده واحتياجاتهاخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 

185



اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 الفصل الرابع اجملتمع - موارده واحتياجاته

186

وقد خلصت املقابلة مع  سعادة الدكتور حييى آل شويل مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة جنران )2011/3/8م( إىل مايلي :
• ضرورة زيادة التفاعل مع اجملتمع.	

• ضعف التسويق من قبل اجلامعة ملا لديها من مقومات  مثل ”املستشفى اجلامعي”.	

• أهمية استضافة الوزراء واملسؤولني لدعم إنشاء الكراسى العلمية حسب حاجة اجملتمع.	

• عمل ندوات، معرض كتاب ، تنمية قدرات أفراد اجملتمع ، واملساهمة يف ختطيط مدينة جنران.	

الفرص المتاحة في قطاع الصحة 

• وجود نقص يف ختصصات القلب واألورام واخلدمات الطبية التأهيلية.	

• نقص يف اخلدمات الطبية املساعدة مثل خدمات املختربات واألشعة واألسنان.	

• نقص القوى العاملة الفنية.	

• استخدام مقومات كلية الطب لتدريب أطباء وفنيي وزارة الصحة عن طريق عقد اتفاقيات تعاون.	

• احتياج اجملتمع ألعداد من األطباء البشريني وأطباء األسنان والصيادلة واملمرضات. 	
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خامسًا: قطاع التعدين والصناعة   
  تتمتع الرتكيبة اجليولوجية للمنطقة بتنوع كبري يف الثروة املعدنية حيث تنقسم املنطقة جيولوجيًا إىل ثالث مناطق جيولوجية مميزة :

النطاق األول  نطاق الدرع العربي ويقع يف اجلزء الغربي من املنطقة ، والنطاق الثاني إىل الشرق من نطاق الدرع العربي , والنطاق 

الثالث وهو رمال الربع اخلالي ، وميتد إىل الشرق من صخور الرف القاري مغطيًا جزًءا كبريًا من املنطقة .

	 تتميز الرتاكيب اجليولوجية السابقة بتنوع كبري يف الثروات املعدنية، وتعترب الثروات املعدنية إحدى املقومات الرئيسية املهمة يف

تنمية االقتصاد الوطين ، وأبرزها املعادن الفلزية ) كالذهب والفضة والنحاس والزنك(  واليت ظهرت يف العديد من املواقع املكتشفة 

مبنطقة جنران حيث تعترب منطقة املصانع ، اجملمع وفرع قرن من أهم املناطق املعدنية.

	 واملعادن الصخور  من  العديد  وجود  على  األولية  الدراسات  دلت  حيث  الصناعية،  واملعادن  الصخور  بوجود  جنران  منطقة  تتمتع 

الصناعية، ومن أهمها أحجار الزينة )اجلرانيت( واليت تتميز جبودتها، ومواصفاتها الفنية العالية، وألوانها النادرة اجلذابة، واليت 

تضاهي معظم أنواع اجلرانيت العاملية، حيث تعترب مناطق بئر عسكر، النجوف، جبل والة، الثعيلبة ، احلمرا ، شرق العرين من أهم 

مناطق أحجار الزينة يف اململكة .

	 تتمتع أيضا مواقع أخرى كثرية مبنطقة جنران خبامات )البرييت( يف منطقة وادي )وسط( اليت ميكن استخدامها يف صناعات

عديدة منها األمسدة الفوسفاتية واملبيدات واملواد الكيمائية واألصباغ ، إضافة إىل خامات معادن النحاس والزنك يف موقع املصانع 

ومشال غرب مدينة جنران وغريها.
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	 تهدف احلكومة يف اململكة إىل استقطاب املستثمرين الستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة وإقامة الصناعات التحويلية املتعلقة بها مما

يؤدي إىل توفري فرص عمل وتدريب الكوادر الوطنية وتوطني التقنيات احلديثة .

يتضح مما سبق أهمية قطاع التعدين والصناعة داخل هيكل النشاط االقتصادي مبنطقة جنران نظراً ملا تتميز به املنطقة من وجود خامات 
طبيعية سبق ذكرها.

ومن أهم األنشطة الصناعية يف منطقة جنران ما يلى :
	 .)صناعة اإلمسنت ، صناعة البلك واخلرسانة اجلاهزة ، صناعة األلبان والعصائر، صناعة املياه )تنقية وتعبئة

	 كما يوجد يف منطقة جنران مدينة صناعية يبلغ إمجالي مساحتها  6,5 مليون مرتاً مربعًا، مت تطوير املرحلة األوىل منها، وجاري

تطوير باقي املراحل. وقد بلغ عدد املصانع القائمة واملنتجة حاليًا يف املنطقة 23 مصنعًا منتجًا متثل حوالي0,5 % من إمجالي 

أعداد املصانع املنتجة يف اململكة والذي بلغ إمجالي عددها4513  مصنعًا منتجًا بنهاية عام2009 م . ويبلغ إمجالي االستثمارات 

الصناعية يف منطقة جنران حوالي  1,7مليار ريال متثل حوالي  0,4% من إمجالي التمويل للمصانع املنتجة يف اململكة والذي بلغ 

حوالي 394 مليار ريال ، وتشمل أهم القطاعات الصناعية املنتجة باملنطقة ما يلي :- 

• الصناعات الغذائية ( منتجات األلبان ، مياه شرب معبأة ، العصائر).	

• الصناعات الكيماوية والبالستيكية ( الشامبو واملنظفات السائلة، أكياس بالستيكية، أدوات منزلية). 	

• صناعات مواد البناء(  البلوك االمسنيت، بالط كسر الرخام وبالط األرضيات، اخلرسانة اجلاهزة( .	

• الصناعات املعدنية (األبواب والنوافذ واملطابخ من األلومنيوم( . 	
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الفرص المتاحة بقطاع الصناعة  

استحداث عدد من  الربامج خلدمة قطاع الصناعة الواعد باملنطقة وإمداده باخلرجيني املؤهلني لذلك  ومنها :

• 	. Food Processing Technology برنامج تقنية الصناعات الغذائية

• برنامج الكيمياء بكافة شعبها .	

• برامج التعدين واجليولوجية اهلندسية.	

• كليات الصناعات احلرفية الدقيقة.	

• برامج دبلوم ما قبل اجلامعي خلدمة القطاع الصناعي باملنطقة.	
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سادسًا : قطاع التجارة 
   نظرًا للموقع اخلاص باملنطقة كونها منطقة حدودية مع مجهورية اليمن ، ومتر من خالهلا حركة جتارية معتربة ، فإن هذا القطاع يعترب من 

النقل والشحن والتفريغ  ، وشركات متخصصة يف  له من مستودعات ختزين حديثة  الالزمة  إذا ما مت توفري اخلدمات  النسبية  امليزة  القطاعات ذات 

املنشآت واملؤسسات  املنطقة. وقد بلغ إمجالي عدد  القطاع أن جيذب استثمارات جديدة يف  ، ويتوقع هلذا  اللوجستية األخرى  ، باإلضافة إىل اخلدمات 

التجارية العاملة يف منطقة جنران يف عام 2009 م حوالي 13 ألف منشأة تعمل يف خمتلف أوجه األنشطة االقتصادية كما هو موضح باجلدول التالي. ومتثل 

هذه املنشآت حوالي 1,6 % من إمجالي عدد املؤسسات التجارية يف اململكة والبالغ 801 ألف مؤسسة، وتتوزع هذه املنشآت على النحو التالي :

التوزيع النسيب للمنشآت االقتصادية مبنطقة جنران وفقًا لنوع النشاط االقتصادي 2010م

        *املصدر: البيانات من حساب فريق العمل استنادًا على بيانات الغرفة التجارية بنجران )بيانات غري منشورة(.
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التوزيع النسيب للمنشآت االقتصادية مبنطقة جنران وفقًا لنوع النشاط االقتصادي 2010م
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وميثل القطاع التجاري مبنطقة جنران العصب الرئيس لالقتصاد احمللي للمنطقة ، حيث متثل املنشآت التجارية مبنطقة جنران حوالي %58 

من إمجالي املنشآت االقتصادية باملنطقة ، ويرتتب على ذلك احتياج اجملتمع الشديد للخرجيني املتخصصني يف جمال احملاسبة وإدارة األعمال 

فضاًل عن االحتياج الشديد ملختلف القطاعات االقتصادية هلذا النوع من اخلرجيني املتميزين.  

اإلقتصادي ملنطقة  )التقرير  أعمال جديدة سنويا  املنشآت مبنطقة جنران حبوالي 1600 منشأة  أعداد  السنوية يف  الزيادة  ويقدر متوسط 

جنران 2010م (.

الفرص المتاحة في قطاع التجارة  

• حاجة اجملتمع إىل خرجيني يف ختصصات احملاسبة والتسويق واالقتصاد.	

• حاجة اجملتمع إىل خرجيني يف جمال إدارة األعمال.	

• حاجة اجملتمع إىل خرجيني يف جمال دبلوم االقتصاد املكاني.	
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سابعًا : الفرص الداعمة لالستثمارات يف منطقة جنران
• واستبدال 	 120م  إلضافة  شرورة  حملطة  الرابعة  التوسعة  أبرزها  ومن   : للكهرباء  السعودية  بالشركة  املستقبلية  االستثمارية  	الفرص 

	            القواطع جهد 380 و480 ك.ف حملطات جنران والربط بني مولدي الطوارئ 1 و 2 مبحطة جنران وإنشاء حمطة شرورة املدينة وشرورة 

	             الرئيسية جهد 132 ك وإنشاء حمطة صفاح وربطها بالشبكة وتطوير أنظمة االتصاالت بالشبكة الكهربائية وإيصال اخلدمة الكهربائية 

             للمشرتكني اجلدد. 

• 	تقنية االتصاالت وتنمية اقتصاد جنران لتطوير البنية التحتية التقنية مبنطقة جنران'' تتعلق مبشروعات توسعة وتطوير الشبكة 	
            وإتاحة خدماتها لعدد أكرب من العمالء ، وطرح خدمات بيانات جديدة إضافة خلدمات بروتوكول اإلنرتنت.

• بواسطة 	 اخلــاص  القطاع  ودعــم  تعزيز  يف  تكمن  والــيت  اخلــاص  القطاع  لتنمية  االقتصادية  التنمية  لتمويل  الوصول  	إمكانية 
              املساعدة يف خلق فرص عمل جديدة ، وتوفري إمكانيات متويل إسالمي.

• والضمان 	 التمويل  تسهيالت  تقديم  خالل  من  اخلام  النفط  غري  الصادرات  وزيادة  الوطين  االقتصاد  قاعدة  تنويع  يف  اململكة  	رغبة 
              للمصدرين يف الداخل واملستوردين للمنتجات السعودية.

• املشروعات االستثمارية اليت عرضت خالل منتدى االستثمار يف جنران 2011م ) مشروعات كبرية( :	
إنتاج غاز األوكسجني لألغراض الصناعية والطبية. . 1

مشروع جتهيز وتعبئة وتربيد وختزين اخلضروات الطازجة. . 2
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إنتاج ألواح وترابيع الرخام واجلرانيت الطبيعي. . 3

مشروع إنتاج األعالف للحيوانات والدواجن. . 4

مشروع جممع مطاعم. . 5

• املشروعات االستثمارية اليت عرضت خالل منتدى االستثمار يف جنران 2011م ) مشروعات صغرية( : 	
جممع للصناعات احلرفية. . 1

مصنع للمنتجات الغذائية - اخلضروات والفواكه - احملفوظة واملعلبة والعصائر. . 2

مشروع منتزه ومالهي وأنشطة ترفيهية يف جنران ، بدر اجلنوب ، ثار وغريها. . 3

جممع أسواق جتارية حديثة. . 4

مشروع جممع طيب يف جنران ، شرورة ، حبونا ، خباش ويدمه. . 5
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• مؤشرات البنية األساسية يف منطقة جنران :	
تتمتع املنطقة بالتحديث املستمر ملرافق البنية األساسية كما هو موضح باجلدول التالي :

 * املصدر التقرير االقتصادي ملنطقة جنران عام 2009م )إعداد دار اخلليج للبحوث واالستشارات االقتصادية( لصاحل اهليئة العامة لالستثمار.
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• شبكة الطرق يف منطقة جنران : 	
بلغ جمموع أطوال الطرق املعبدة يف منطقة جنران والتابعة للبلديات باملنطقة حنو 10508  كم طولي متثل نسبة  1,8%  من إمجالي الطرق 

يف اململكة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يف نهاية  2008م. وتشهد املنطقة حاليًا مشروعات وتوسعات جديدة يف شبكة الطرق ، حيث 

جيري تنفيذ 26 مشروعًا يف املنطقة يبلغ جمموع أطواهلا  1049  كيلو مرت وبتكلفة حوالي 1,4 مليار ريال.

• النقل اجلوي واملطارات مبنطقة جنران :	
يوجد يف منطقة جنران مطاران أحدهما دولي )مطار جنران( واآلخر حملي )مطار شرورة( ، خيدمان النطاق اجلغرايف للمنطقة لنقل الركاب 

والبضائع ولربط املنطقة على املستوى الوطين والدولي إىل حد ما . وتعترب حركة النقل اجلوي باملنطقة إحدى الدعامات األساسية واهلامة اليت 

تعتمد عليها مشاريع التنمية االقتصادية احلالية واملستقبلية يف املنطقة.

• املياه :	
تعتمد منطقة جنران يف توفري مياه الشرب على مياه اآلبار احلكومية من خالل شبكات حملية للمياه يف املدن ، ويتم تأمني مياه الشرب 

للهجر والقرى واملراكز الصغرية يف املنطقة عن طريق املشاريع املائية املصغرة املكونة من بئر وخزان علوي للتعبئة وذلك يف املناطق اليت تصلح 

بها املياه للشرب.  أما يف املناطق اليت ال يتوفر بها مياه جوفية صاحلة للشرب فتزود باملياه من خالل متعهدي السقيا بواسطة الصهاريج حتت 

متابعة وزارة املياه والكهرباء. وبالنسبة ملياه الري تعتمد املنطقة على املياه اجلوفية ، واملياه السطحية املخزنة خلف السدود املقامة باملنطقة 

واليت يبلغ عددها 12 سدًا من أهمها سد جنران بسعة ختزينية تبلغ 86 مليون مرت مكعب.



الفصل الرابع اجملتمع - موارده واحتياجاتهاخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 

197

• الطاقة الكهربائية :	
توجد يف منطقة جنران شبكة للتغذية بالطاقة الكهربائية من عدة حمطات منتشرة يف املنطقة ، منها حمطة التوليد الغازية يف جنران ، 

اليت ترتبط مبجموعة من حمطات احملوالت 132 ك.ف منتشرة يف مجيع أحناء املنطقة. ويوجد باملنطقة مخس حمطات توليد أخرى تعمل 

بالديزل يف حمافظات يدمه ، اخلرخري، شرورة ، الصفاح. وتغطي شبكة الكهرباء يف منطقة جنران ما يزيد عن90%  من جمموع املراكز يف 

املنطقة . وقد بلغت قدرة توليد الكهرباء يف املنطقة حوالي 492 ميجاوات يف عام 2009م.

• االتصاالت  :	
تغطي شبكات االتصال منطقة جنران من خالل اخلطوط اهلاتفية الثابتة وخطوط اجلوال واخلطوط الرقمية DSL ، وقد بلغت نسبة 

انتشار احلاسب اآللي يف املنطقة عام 2009م حوالي  32% ، كما بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت يف منطقة جنران حوالي 121 ألفًا ميثلون حوالي %1,2 

من إمجالي عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة والذي بلغ حوالي 10 مليون يف عام 2009م. 

 ، فرعية  مكاتب   5 و   ، رئيسًا  مكتبًا   16 2008م   عام  بنهاية  بها  الربيد  مكاتب  عدد  بلغ  فقد  املنطقة  يف  الربيدية  للخدمات  بالنسبة  	أما 

و 221 نقطة بريد سطحي وطواف . وبلغ عدد صناديق الربيد  37  ألف صندوق ، وتوجد يف املنطقة حمطات للبث التليفزيوني واإلذاعي 

ومكاتب لوكالة األنباء السعودية وغريها.
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 )SWOT(  مصفوفة التحليل البيئي

)احملور اجملتمعي(
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جامعة نجران .. إلى أين ؟

)الفصل الخامس(
	     الرؤية ،  الرسالة ،  القيم	  	 	 	 	 	   
احملددات واألهداف االسرتاتيجية والتشغيلية 

• مقدمة.	
• إجراءات وضع الرؤية والرسالة.	
• الصيغة األولية املقرتحة لرؤية ورسالة اجلامعة.	
• الصيغة النهائية لرؤية ورسالة اجلامعة .	
• قيم اجلامعة.	
• احملددات واألهداف االسرتاجتية واألهداف التشغيلية.	
• وثيقة السياسات.	
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مقدمة 
تعترب الرؤية والرسالة من املرجعيات األساسية للجامعة ، وهما من اخلطوات األوىل اليت تتخذها أي مؤسسة عند بدء إنشائها ، أو عند إعداد 

خطتها االسرتاتيجية . ومتثل الرؤية اهلدف العام الذي تسعى املؤسسة لتحقيقه والتطلعات املستقبلية اليت يتحدد يف ضوئها السياسة العامة 

للعمل وإجراءات تطوير األداء بها . وترتجم املؤسسة رؤيتها	 يف صورة إجراءات وممارسات متثل رسالة تسعى لتحقيقها ، وذلك من خالل تفعيل 

أدوار مجيع فئات اجملتمع املؤسسي واحمللي ، عالوة على تفعيل كافة عناصر املنظومة التعليمية. 

 إجراءات وضع الرؤية والرسالة 
تشكيل فريق إلعداد الرؤية والرسالة والقيم :

قام فريق إعداد الرؤية والرسالة بوضع مقرتح أولي لصيغة الرؤية والرسالة جلامعة جنران  بناًء على ما يلي :

	 بوكالة املستشارين  فريق  الدراسة  بهذه  وقام   ، ورسائلها  والعاملية  واإلقليمية  احمللية  اجلامعات  من  العديد  رؤى  لنماذج  دراسة 

اجلامعة للتطوير واجلودة ، باإلضافة ألعضاء فريق إعداد الرؤية والرسالة.

	.نتائج التقويم الذاتي األولي املؤسسي والرباجمي الذي مت تنفيذه بإشراف وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

	 للرؤية املقرتحة  للصيغة  فيه وضع تصور  ، ومت  جنران  جامعة  الدكتور/ مدير  األستاذ  معالي  مع  عقد  الذي  االجتماع  نتائج 

والرسالة. 
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المقترح األولي لرؤية الجامعة 

”ريادة يف التعليم والتعلم وخدمة اجملتمع ، ومشاركة فاعلة يف بناء جمتمع املعرفة”

المقترح األولي لرسالة الجامعة 

	”توفري تعليم وتعلم مميز يليب احتياجات اجملتمع وسوق العمل ، وإجراء حبوث تطبيقية ، واملساهمة الفاعلة 

يف التنمية املستدامة من خالل الشراكة احمللية واإلقليمية والعاملية ، واستخدام التقنيات احلديثة”

املقرتح األولي لرؤية ورسالة اجلامعة
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استطالع رأي األطراف املستفيدة من اجلامعة عن الرؤية والرسالة  األولية 

مت تصميم استبيانني الستطالع آراء األطراف املستفيدة من اجلامعة على النحو التالي : 

أ( االستبيان األول : 

	الستطالع آراء مجيع منسوبي جامعة جنران من القيادات اإلدارية واألكادميية وأعضاء هيئة التدريس والطالب واملوظفني يف قسمي الرجال  

    والنساء.

ب( االستبيان الثاني : 

مت تصميم استبيان الستطالع آراء ممثلي جمتمع جنران وتبني األشكال التالية نتائج هذين االستبيانني :
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 وبعد مناقشات مطولة وعصف ذهين ودراسات حتليلية ومراجعات مقارنة ، توصل فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية إىل ما يلي :

    

رؤية الجامعة
”ريادة يف التعليم والتعلم وخدمة اجملتمع ، ومشاركة فاعلة يف بناء جمتمع العلم واملعرفة”

رسالة الجامعة
”توفري تعليم وتعلم يلبيان احتياجات اجملتمع وسوق العمل ، واملساهمة الفاعلة فى التنمية 

املستدامة من خالل إجراء البحوث التطبيقية ، واالستخدام األمثل للتقنيات احلديثة ،

 وتفعيل الشراكة على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي”
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استطالع رأي األطراف املستفيدة عن القيم :

	 .مت تصميم استبيان مفتوح موجه ملنسوبي جامعة جنران خاص باقرتاح قيم للجامعة متثل إطارًا عامًا لكافة األنشطة اليت متارسها اجلامعة 

وبعد التحليل اإلحصائي لالستبانات اليت استهدفت القيادات األكادميية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات واإلداريني 

واإلداريات وممثلي اجملتمع وأرباب العمل مت التوصل إىل مايلي :

قيم الجامعة
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يف إطار إميان جامعة جنران بقيم الدين اإلسالمي وتعاليمه ، تلتزم اجلامعة بقيم أساسية تتبناها كموجهات حاكمة للسلوك واألداء العام 
لكافة منسوبيها ووحداتها األكادميية واإلدارية ، وذلك يف مجيع األنشطة واإلجراءات والقرارات . وهذه القيم هي :
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المحددات واألهداف االستراتيجية والتشغيلية



الفصل اخلامس الرؤية - الرسالة - القيم - احملددات واألهداف االسرتاتيجية والتشغيليةاخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 

213

تكمن أهمية تصميم األهداف االسرتاتيجية للجامعة فيما يلي :

تهيئة اجلامعة لتطوير هيكلها التنظيــــمي ليستوعب اإلجراءات والقواعد واألنظمة والقوى البشرية بالشكل الذي يزيد من قدرتها ( 1

على التعامل مع نشاطاتها ومسؤولياتها بكفاءة وفاعلية.

عمليات ( 2 وإجراء   ، والسياسات  السنوية  واألهداف  األجل  طـــــويلة  األهــــداف  وضع  يتم  حبيث  النسبية  واألهمية  األولويات  حتديد 

ختصيص املوارد باالسرتشاد بهذه األولويات.

إجياد املعيار املوضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة.( 3

 زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اختاذ القـرارات والتنسيق والرقابة واكتشاف وتصحيح االحنرافات بوجود معايري واضحة تتمثل يف 4( 

األهداف االسرتاتيجية.

 وجود نظام لإلدارة اإلسرتاتيجية يتكون من إجــــراءات وخطوات معينة تشعر العاملني بأهمية املنهج العلمي يف التعامل مع املشكالت.5( 

 وجود معيار واضح لتوزيع املوارد وختصيصها ضمن البدائل املختلفة.6( 

املساعدة يف اختاذ القرارات وتوحيد اجتاهاتها.( 7
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لقرابة امتدت  ذهين  عصف  جلسة   14  ) اإلسرتاتيجية  واألهداف  احملددات  تصميم  عن  املسؤول  الفريق   ( االسرتاتيجية  اخلطة  مستشارو  	عقد 
 58 ساعة مت خالهلا ما يلي :

استخراج احملددات االسرتاتيجية من رسالة اجلامعة.( 1

دراسة ارتباط احملددات االسرتاتيجية مبصفوفة التحليل البيئي. ( 2

دراسة ما انتهت إليه جلسات العصف الذهين اليت عقدت أثناء ورشة العمل اليت قامت بها جامعة برونيل. ( 3

حتديد مستويات اإلجناز املطلوبة لألهداف االسرتاتيجية وفقا لتوجهات اجلامعة وإمكانياتها.( 4

صياغة األهداف االسرتاتيجية.( 5

ربط احملددات االسرتاتيجية باألهداف االسرتاتيجية. ( 6

صياغة األهداف التشغيلية وربطها باحملددات واألهداف االسرتاتيجية.( 7

واقع ( 8 ومن  السابقة  العروض  خالل  اإلسرتاتيجية  و األهداف  احملددات  على  قدمت  اليت  املقرتحات  ملناقشة  ذهين  عصف  جلسيت  عقد 

جلسات العصف الذهين اليت عقدت أثناء العروض للوصول إىل الصيغة التالية للمحددات واألهداف اإلسرتاتيجية واألهداف التشغيلية :
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استخراج احملددات االسرتاتيجية من رسالة اجلامعة :
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مت عرض احملددات واألهداف االسرتاتيجية على األطراف املستفيدة الستطالع مرئياتهم ومقرتحاتهم على النحو اآلتي :

• القيادات األكادميية واإلدارية باجلامعة ومسؤولي وحدات اجلودة بكليات اجلامعة وعماداتها املساندة  وعدد من أعضاء هيئة التدريس 	

واإلداريني حبضور معالي مدير اجلامعة وأصحاب السعادة وكالء اجلامعة والعمداء.

• املنطقة ورئيس 	 العرض على ممثلي اجملتمع وقياداته اإلدارية مبنطقة جنران حيث حضر وجوه اجملتمع وقياداته باإلمارة وأمانة 

اإلدعاء العام ومديري التعليم والزراعة واملرور واخلطوط اجلوية السعودية.

• العرض على ممثلي اجملتمع وقياداته اإلدارية بفرع اجلامعة بشرورة حبضور سعادة حمافظ شرورة ورؤساء املصاحل واإلدارات احلكومية. 	

• العرض على أعضاء هيئة التدريس والطالب ــ بفرع اجلامعة بشرورة.	
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احملدد االسرتاتيجي األول : التعليم والتعلم 

اهلدف االسرتاتيجي األول : الوصول بالربامج األكادميية إىل املستوى العاملي يف إطار القيم اإلسالمية 

اهلدف االسرتاتيجي الثاني : إعداد طالب متميزين بكفاءة عالية للمستقبل 

•  تطوير الربامج األكادميية يف ضوء احتياجات سوق العمل واجملتمع وفقًا للمعايري العاملية يف ضوء القيم اإلسالمية.	

•  استحداث برامج جديدة غري تقليدية لتلبية احتياجات سوق العمل واجملتمع. 	

•  التوأمة مع الربامج األكادميية العاملية.	

•  تطبيق طرائق التعلم اإللكرتوني احلديثة.	

• حتسني جودة عمليات القبول والتسجيل للطالب والطالبات. 	

• ضمان جودة عمليات التعليم والتعلم لتنمية املهارات العلمية واملهنية و الشخصية للطالب والطالبات. 	

• تعزيز مشاركة الطالب والطالبات يف كافة األنشطة األكادميية. 	



الفصل اخلامس الرؤية - الرسالة - القيم - احملددات واألهداف االسرتاتيجية والتشغيليةاخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 

223

اهلدف االسرتاتيجي الثالث : تعزيز كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 

احملدد االسرتاتيجي الثاني :  البيئة الداعمة 
اهلدف االسرتاتيجي الرابع : تعزيز واستثمار مرافق وجتهيزات اجلامعة واستخدام التقنيات احلديثة 

• تطوير آليات اختيار الكوادر األكادميية املتميزة من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم. 	

• التطوير املستمر ملهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم وكذا القيادات األكادميية. 	

• استكمال الكوادر األكادميية. 	

• إنشاء نظام يضمن نزاهة وشفافية اإلجراءات التأديبية وتسوية الشكاوى ، وحل النزاعات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس.	

• استكمال منشآت وجتهيزات اجلامعة يف ضوء املعايري احمللية والعاملية.	

• وضع نظم فعالة لالستخدام األمثل ملنشآت اجلامعة وفقًا لألنظمة واملعايري القياسية.	

• تعزيز و تفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف كافة معامالت اجلامعة.	

• توفري املرافق والتجهيزات املالئمة لذوي االحتياجات اخلاصة.	

• دعم تقنيات التواصل بني اجلانب الرجالي والنسائي.	
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اهلدف االسرتاتيجي اخلامس : االرتقاء مبصادر التعلم وفقًا للمعايري القياسية

اهلدف االسرتاتيجي السادس : التميز يف خدمات ودعم الطالب والطالبات 

• االرتقاء خبدمات املكتبة املركزية للجامعة وإتاحتها للقسمني الرجالي والنسائي وفقًا للمعايري القياسية.	

• إتاحة مكتبات متخصصة داخل وحدات اجلامعة األكادميية.	

• حتسني اخلدمات اإلرشادية وفق معايري اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي.	

• تأمني خدمات صحية مميزة للطالب والطالبات.	

• دعم األنشطة الالصفية املناسبة الحتياجات الطالب والطالبات.	

• حتسني مستوى وكفاية خدمات إسكان الطالب والطالبات.	
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اهلدف االسرتاتيجي السابع : تطوير األنظمة املالية واإلدارية وفقًا ملعايري اجلودة الشاملة 

  احملدد االسرتاتيجي الثالث :  اخلرجيون وسوق العمل 
اهلدف االسرتاتيجي الثامن : تأمني مستقبل مهين واعد للخرجيني 

• تطوير السياسات واإلجراءات اإلدارية ملواكبة أهداف اجلامعة وأولوياتها.	

• تطوير السياسات واإلجراءات املالية وفقًا ملعايري اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي. 	

• بناء وتطوير هياكل تنظيمية لوحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية.	

• التطوير املستمر ملهارات وقدرات اجلهاز اإلداري والقيادات اإلدارية. 	

• تأسيس نظام فعال لتحديد متطلبات سوق العمل واحتياجات اجملتمع .	

• إنشاء منظومة متكاملة للتطوير املهين املستمر للخرجيني واخلرجيات .	

• املساهمة يف جمال التوظيف للخرجيني واخلرجيات وفقًا لتخصصاتهم األكادميية.	
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احملدد االسرتاتيجي الرابع :  العلم واملعرفة 
اهلدف االسرتاتيجي التاسع : تطوير منظومة البحث العلمي لدعم التنمية املستدامة 

اهلدف االسرتاتيجي العاشر : االرتقاء بربامج الدراسات العليا  

• تطوير اسرتاتيجيات وآليات البحث العلمي. 	

• توظيف التقنيات احلديثة يف البحث العلمي. 	

• تفعيل دور اجلامعة يف دراسة تاريخ وتراث منطقة جنران ومواردها الطبيعية.	

• توظيف البحث العلمي فى جمال االستشارات العلمية املتخصصة.	

• توجيه البحث العلمي حنو دراسة املستقبل مبا يسهم يف التنمية املستدامة للمنطقة. 	

• تطوير برامج الدراسات العليا باجلامعة.	

• التوسع يف برامج الدراسات العليا وفقًا ملتطلبات اجلامعة واجملتمع.	

• تطوير أنظمة اإلبتعاث ملواكبة التطور العلمي واملعريف.	
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احملدد االسرتاتيجي اخلامس :  املسؤولية اجملتمعية 
اهلدف االسرتاتيجي احلادي عشر : االلتزام املستمر والفعال حنو خدمة اجملتمع 

  

• تعزيز مشاركة وحدات اجلامعة ذات الصلة لتكون بـيــــوت خربة خلدمة اجملتمع.	

• تفعيل أدوار الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس جتاه اجملتمع.	

• تلبية احتياجات فرع اجلامعة بشرورة وغريها من حمافظات املنطقة من الربامج اجلديدة وفقًا لرسالة اجلامعة وأهدافها 	

االسرتاتيجية.

• تنشيط الفعاليات اجملتمعية للحفاظ على اهلوية والرتاث.	

• اكتساب ثقة وقناعة اجملتمع بدور اجلامعة يف تلبية احتياجاته.	
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احملدد االسرتاتيجي السادس : الشراكة  
اهلدف االسرتاتيجي الثاني عشر : بناء منظومة للشراكة و التعاون حمليًا و إقليميًا و عامليًا

• تأسيس نظام للشراكة والتعاون مبا حيقق رسالة وأهداف اجلامعة.	

• بناء الشراكات وبرامج التعاون مع املؤسسات ذات الصلة.	

• تطوير الشراكات احلالية مع املؤسسات التعليمية والبحثية والصناعية واجلهات ذات الصلة.	
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وثيقة السياسات

 سعيًا من جامعة جنران لتحقيق رؤيتها ، وتنفيذ رسالتها وخطتها االسرتاتيجية )ربيع األول 1433هـ 

- صفر1438هـ( فإنها ستعتمد - بعد اهلل - على جمموعة من السياسات اليت ستلتزم بها ، وستكون مرجعًا 
االسرتاتيجية.  وتوجهاتها  قراراتها  لكل  كمة  هة وحمٍّ وإدارية موجٍّ قيمية  وركائز   ، لكافة ممارساتها 

وهي بذلك حتقق املبادئ الوطنية الرصينة املنبثقة عن اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي 

باململكة العربية السعودية من جهة ، وتواكب املتغريات العاملية يف التعليم العالي من جهة أخرى مبا 

يتوافق مع املبادئ والقيم اإلسالمية. وميكن إجياز هذه السياسات على النحو اآلتي : 
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أحالم اليوم .. حقائق الغد ..

)الفصل السادس
جامعة جنران

	  بني احلاضر واملأمول	  	 	 	 	 	 	
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العالقة بني الوضع الراهن والفجوة  واألهداف االسرتاتيجية  واألهداف التشغيلية واملشروعات ومؤشرات األداء

أسفرت الدراسة والتحليل لعوامل البيئة الداخلية واخلارجية عن توصيف دقيق للوضع الراهن لكافة النواحي املتعلقة باألنشطة 

واملوارد املختلفة جلامعة جنران. وبوضع رؤية اجلامعة ورسالتها يف االعتبار متت صياغة األهداف االسرتاتيجية اليت تعكس يف جمموعها 

ما ترغب جامعة جنران أن تكون عليه بعد مخس سنوات من بدء تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ، وذلك بتحليل الفجوة بني الوضع 

الراهن واملأمول  بإجراء الدراسة املقارنة بني الوضع الراهن واألهداف االسرتاتيجية.

وللوصول إىل ما تأمله جامعة جنران مت استخدام منوذج خطة هوشني Hoshin Plan الذي مت مبقتضاه حتويل كل هدف من األهداف 

االسرتاتيجية إىل جمموعة من األهداف التشغيلية . كما مت تصميم العديد من املشروعات لكل هدف تشغيلي ، حبيث يتم تنفيذ هذه 

 . التنفيذية للخطة االسرتاتيجية  أنشطة حمددة خالل فرتات زمنية خمتلفة موضحة بالتفصيل يف اخلطة  املشروعات من خالل 

وبالوصول إىل خمرجات هذه املشروعات يكون قد مت حتقيق اهلدف التشغيلي بنجاح ، وهكذا فإن حتقيق كل األهداف االسرتاتيجية 

جلامعة جنران يعين حتقيق ما تصبو إليه جامعة جنران بعد مخس سنوات ، وحينئذ ميكن القول إن جامعة جنران جنحت يف حتقيق 

رسالتها ، أو بعبارة أخرى تكون اجلامعة قد جنحت يف سد الفجوة بني الوضع الراهن والوضع الذي تنشده بعد مخس سنوات. 

وقد مت تصميم خريطة دقيقة ملؤشرات األداء لقياس األهداف االسرتاتيجية بطريقة ميكن معها قياسها كميًا أو نوعيًا . وهذه 

املؤشرات اليت مت تطويرها تؤكد بعد البدء يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ما إذا كانت األهداف التشغيلية قد حتققت أم ال ،  وذلك يسهم 

مبعلومات تساعد يف متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ومدى حتقيق األنشطة لألهداف التشغيلية ومن ثم لألهداف االسرتاتيجية 

ذات الصلة.
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العالقة بين األهداف االستراتيجية والمشروعات التطويرية 

املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

 الهدف االسرتاتيجي األول : الوصول بالربامج األكادميية إىل املستوى العاملي يف إطار القيم اإلسالمية

دراسة احتياجات سوق العمل 

واملجتمع .
************

تبني معايري عاملية مرجعية 

لجميع الربامج الدراسية 

بالجامعة .
************

إعادة هيكلة الخطط الدراسية 

الحالية وفقاً للمعايري املرجعية 

املتبناة .
************

استحداث برامج جديدة 

بالجامعة وفقاً ملتطلبات املجتمع 

و سوق العمل  .
************

تأهيل برامج كليات الجامعة 

للحصول عىل اعتامدات محلية 

* * * *** * * ** **ودولية .
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

دراسة االحتياجات التطويرية 

لربامج الجامعة إلجراء توأمة مع 

** * *** * * ** **برامج عاملية مناظرة .
عقد رشاكات وتوأمة بني برامج 

الجامعة وبرامج مناظرة عاملياً 

* * * *** * * ** **وفقاً لرسالة الجامعة.
التطوير املستمر لعامدة التعلم 

اإللكرتوين والتعليم عن بعد 

* ***** * * ** * *بالجامعة .
تطوير قدرات أعضاء هيئة 

التدريس يف مجال التعلم 

******* * * * **اإللكرتوين.
التوسع يف برامج التعلم عن بعد 

* * **** * * ** * *بالجامعة .
التسويق اإلعالمي لخدمات 

عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم 

* ***** ** ****عن بعد.
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

الهدف االسرتاتيجي الثاين : إعداد طالب متميزين بكفاءة عالية للمستقبل

تطوير عمليات وإجراءات القبول 

* ***** ** ****والتسجيل للطالب والطالبات .
تحديد متطلبات قبول الطالب 

****** ** ****والطالبات بالربامج املختلفة .
تطوير برنامج السنة التحضريية 

مبا يحقق متطلبات الربامج 

* ***** * * ****املختلفة .
إنشاء نظام ملتابعة عمليات 

* ***** ** ** **تطوير القبول والتسجيل .
إنشاء نظام للتحقق من نواتج 

* * * *** * * *** *التعلم املستهدفة بالربامج .
االرتقاء املستمر  باملهارات 

العلمية واملهنية والشخصية 

* * * *** * * ****للطالب والطالبات .
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

التطوير املستمر لالرتقاء 

* * * *** * * *** *باألنشطة األكادميية بالربامج .
الوفاء مبتطلبات الربامج 

املختلفة لضامن فاعلية األنشطة 

** * *** * * ** **األكادميية.
الهدف االسرتاتيجي الثالث : تعزيز كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

إنشاء الئحة توظيف بآليات 

فعالة لتعيني واستقطاب الكوادر 

األكادميية ومن يف حكمهم بربامج 

* * * **** * * * **الجامعة .
دراسة االحتياجات التدريبية 

للفئات املختلفة من الكوادر 

* * * **** * * * **األكادميية ومن يف حكمهم .
تصميم الخطة التدريبية ألعضاء 

** * ***** * * **هيئة التدريس ومن يف حكمهم.
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

تصميم آليات لتشجيع املشاركات 

البحثية والتطوير   املهني ألعضاء 

** * ***** * * **هيئة التدريس.
إنشاء نظام شامل لتقييم 

ومتابعة وتحسني أداء أعضاء 

هيئة التدريس والقيادات 

األكادميية .
************

التقييم الراهن ) كمياً ونوعياً ( 

للهيكل األكادميي الحايل لربامج 

** * ***** * * **الجامعة وفقاً ملتطلبات الربنامج  .
وضع خطة الستكامل الكوادر 

األكادميية وفقاً ملتطلبات الربامج 

* * * *** ** * * **والوحدات.
تصميم السياسات واللوائح 

التنظيمية التي تضمن النزاهة 

* * * *** ** * * **والشفافية.
إنشاء نظام ملتابعة وتوثيق 

مامرسات التعيني والنقل 

واالنتداب ألعضاء هيئة التدريس 

ومن يف حكمهم .
************
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

إنشاء نظام ملتابعة وتوثيق 

مامرسات التأديب ألعضاء هيئة 

** ****** ****التدريس ومن يف حكمهم.
الهدف االسرتاتيجي الرابع : تعزيز واستثامر مرافق وتجهيزات الجامعة واستخدام التقنيات الحديثة

رصد الوضع الراهن ملنشآت 

وتجهيزات الجامعة بوحداتها 

** * *** * *** **وإداراتها املختلفة .
تبني معايري مرجعية محلية 

وعاملية قياسية ملنشآت 

** * *** * *** **وتجهيزات الجامعة .
تصميم خطة الستكامل املنشآت 

** * *** * *** **والتجهيزات وتحسني كفاءتها .
تصميم خطة الستيفاء متطلبات 

األمن والسالمة لجميع منشآت 

** * *** * *** **ومرافق الجامعة. 
إنشاء إدارة مركزية لألزمات 

************والكوارث بالجامعة .
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

إنشاء نظام فعال لضامن 

االستخدام األمثل ملنشآت 

** * *** * *** **وتجهيزات الجامعة . 
استكامل خدمات نظام 

االتصاالت اإلدارية لجميع 

*** ******* **منسويب الجامعة .
إنشاء نظام ملتابعة وتقييم كفاءة 

****** ******اإلدارة اإللكرتونية .
تحقيق املعايري القياسية 

ملتطلبات ذوي االحتياجات 

* ***** * *** **الخاصة باملنشآت والتجهيزات .
إنشاء نظام ملتابعة فاعلية مرافق 

وتجهيزات ذوي االحتياجات 

* ***** * *** **الخاصة .
الهدف االسرتاتيجي الخامس : االرتقاء مبصادر التعلم وفقاً للمعايري القياسية

توفري وسائل فعالة لالتصال 

والتواصل بني القسمني الرجايل 

* * * *** * *** **والنسايئ .



اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 الفصل السادس جامعة جنران بني احلاضر واملأمول

292

املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

تبني معايري مرجعية قياسية 

* * * *** * * ** **لخدمات املكتبة املركزية .
تصميم خطة لتطوير وتحسني 

* * * *** * * ** **فاعلية الخدمات املكتبية .
إنشاء آلية لضامن تقديم 

خدمات مكتبية متكافئة و 

متطورة لكل من الجانبني الرجايل 

والنسايئ.
************

تحديد احتياجات الوحدات 

األكادميية بالجامعة من املكتبات 

* * * *** * * ** **املتخصصة .
تصميم خطة الستيفاء متطلبات 

الوحدات األكادميية من املكتبات 

* * * *** * * ** **املتخصصة . 
إنشاء املكتبات املتخصصة يف 

* * * *** * * ** **الوحدات األكادميية .
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

الهدف االسرتاتيجي السادس : التميز يف خدمات ودعم الطالب والطالبات 

تحديد الخدمات اإلرشادية 

* ***** * * ** **املختلفة للطالب والطالبات .
إنشاء نظام مركزي متكامل 

* ***** * * ** **لإلرشاد األكادميي بالجامعة .
تصميم خطة ملتابعة وتطوير 

* ***** * * ** **الخدمات اإلرشادية .
دراسة االحتياجات من الخدمات 

* ***** ** ** **الصحية للطالب والطالبات.
وضع خطة لتنفيذ ومتابعة 

* ***** ** ** **وتطوير الخدمات الصحية . 
إنشاء نظام لدعم الخدمات 

* ***** ** ** **الطالبية واألنشطة الالصفية .
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

دراسة متطلبات الكليات 

والربامج واحتياجات الطالب من 

* ***** ** ** **األنشطة الالصفية.
تصميم خطة األنشطة الالصفية .

** ** ** ***** *
إنشاء نظام ملتابعة وضامن 

* ******* ** **فاعلية األنشطة الالصفية.
تحديد االحتياجات الفعلية 

للطالب والطالبات من متطلبات 

* ***** ** ** **اإلسكان الجامعي .
تصميم خطة الستكامل متطلبات 

* ***** ** ** **اإلسكان للطالب والطالبات .
إنشاء نظام ملتابعة كفاءة 

خدمات إسكان الطالب 

* ***** ** ** **والطالبات .



الفصل السادس جامعة جنران بني احلاضر واملأمولاخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 

295

املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

 الهدف االسرتاتيجي السابع : تطوير األنظمة املالية واإلدارية وفقاً ملعايري الجودة الشاملة 

تصميم وثيقة السياسات الخاصة 

بتطوير األنظمة املالية واإلدارية 

*** ***** ** **بالجامعة .
إنشاء نظام ملراجعة اللوائح 

والقواعد اإلدارية وإجراءات 

*** *** ** ** **العمل وتبسيط اإلجراءات. 
إنشاء دليل لإلجراءات لكافة 

األعامل املالية واإلدارية يتسم 

** * *** ** ** **بالجودة واملرونة .
تطوير نظام املتابعة واملراجعة 

******** ** **لإلجراءات املالية .
تصميم هياكل تنظيمية مطورة 

لوحدات الجامعة األكادميية 

** * *** ** ** **واإلدارية . 
تصميم التوصيف الوظيفي 

لجميع الهياكل التنظيمية 

******** ** **ونرشها .
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

إنشاء نظام ملتابعة وتقييم 

مستوى اإلنجاز بالوحدات 

****** ** ** **اإلدارية بالجامعة .
تحديد االحتياجات التدريبية 

******** ** **للجهاز اإلداري واملايل . 
تصميم خطة تدريبية لتنمية 

******** ** **قدرات الجهاز اإلداري واملايل. 
إنشاء نظام ملتابعة األثر 

التدريبي وفاعلية التدريب 

****** ** ****للجهاز املايل واإلداري .
إنشاء قواعد بيانات للوحدات 

اإلدارية ملتابعة الوحدات 

يف تطبيق سياسات الجامعة 

ورسالتها .
************

 الهدف االسرتاتيجي الثامن : تأمني مستقبل مهني واعد للخريجني

إنشاء وحدة »متابعة الخريجني« 

بكافة الوحدات األكادميية 

* * * * ** * * ** **بالجامعة.
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

إنشاء مسارات فعالة للتواصل 

** * * ** * * ** **مع الخريجني وأرباب العمل.
تصميم االستبيانات واستطالعات 

الرأي املناسبة للخريجني 

* * * * ** * * ** **والخريجات وأرباب العمل.
دراسة لتحديد مجاالت 

واحتياجات التوظيف من 

خريجي وخريجات الربامج 

* * * * ** ** ** **األكادميية.  
تحديد متطلبات خطة التطوير 

* * * * ** ** ** **املهني للخريجني والخريجات.
وضع خطة التطوير املهني 

* * * * ** ** ** **للخريجني والخريجات.
وضع برامج تسويقية فعالة 

للخريجني والخريجات.

** ** ** ** * * * *
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

الهدف االسرتاتيجي التاسع : تطوير منظومة البحث العلمي لدعم التنمية املستدامة 

تصميم وثيقة السياسات  للبحث 

* * ***** * ** **العلمي بالجامعة .
تصميم الخطة اإلسرتاتيجية 

* * ****** ** **للبحث العلمي .
إنشاء إدارة للبيانات واملعلومات 

* * ****** ** **الخاصة بأنشطة البحث العلمي .
وضع نظام فعال لضامن 

استخدام التقنيات الحديثة يف 

* * ***** * ** **أنشطة البحث العلمي .
إنشاء معهد ) مركز ( للبحوث و 

االستشارات العلمية املتخصصة 

لخدمة املجتمع .
************

وضع آلية لتسويق البحوث 

* * ****** ****التطبيقية .
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

تعزيز دور الكرايس البحثية يف 

دعم أنشطة البحث العلمي 

لخدمة القضايا الوطنية ومجتمع 

نجران .
************

إنشاء مركز لدراسات املستقبل 

مبا يحقق األهداف االسرتاتيجية 

* * ****** ****للجامعة .
الهدف االسرتاتيجي العارش : االرتقاء بربامج الدراسات العليا  

تطوير معايري القبول والتسجيل 

** * ***** ** **بربامج الدراسات العليا . 
تصميم خطة ملتابعة وتطوير برامج 

الدراسات العليا  الحالية . 

** ** ***** * **
تطوير برامج الدراسات العليا مبا 

يتامىش مع خطة البحث العلمي 

* * * ***** ** **واحتياجات املجتمع .
تحديد سياسات و أولويات 

الجامعة للتوسع يف افتتاح برامج 

* * * ***** ** **الدراسات العليا.
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

استحداث برامج جديدة  

* * * ***** ** **للدراسات العليا .
وضع اللوائح واألنظمة التي 

تكفل تنوع الخربات بني الطالب 

والطالبات امللتحقني بربامج 

الدراسات العليا بالجامعة وفقا 

للمعايري العاملية واملتطلبات 

الوطنية.

************

وضع أنظمة مطورة لالبتعاث 

* * * *** ** ** **بالجامعة .
تنمية قدرات املبتعثني 

واملبتعثات ملواكبة متطلبات 

* * * *** * * ** **االبتعاث.
وضع نظام لتقييم ومتابعة 

املبتعثني واملبتعثات داخلياً 

وخارجياً لضامن االستفادة منهم.

**** ***** * * *
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

الهدف االسرتاتيجي الحادي عرش : االلتزام املستمر والفعال نحو خدمة املجتمع

إنشاء إدارة مركزية بالجامعة 

******** ** **للرشاكة املجتمعية .
تحديد االحتياجات املجتمعية  

من وحدات الجامعة األكادميية 

** * ***** ** **والبحثية .
تطوير كلية العلوم واآلداب 

برشورة مبا يلبي احتياجات 

************املجتمع ومتطلبات الجامعة .
افتتاح فرع لكلية العلوم الصحية 

************للطالبات برشورة .
افتتاح فرع لكلية العلوم واآلداب 

************مبنطقة حبونا .
تصميم خطة اسرتاتيجية  للخدمة 

املجتمعية لتطوير العالقة بني 

*** **** * ** **الجامعة    واملجتمع. 
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

تصميم آلية ملتابعة خطة الخدمة 

*** ***** ** **املجتمعية وقياس رضا املجتمع  .
إنشاء نظام لتشجيع مساهامت 

وحدات الجامعة ومنسوبيها 

لضامن فاعلية تواصل الجامعة 

باملجتمع .
************

تصميم آلية ملتابعة وحدات 

الجامعة ) بيوت الخربة ( لضامن 

رضا املؤسسات ذات الصلة عن 

الخدمات املقدمة  للمجتمع .
************

دعم وتطوير املشاركة املجتمعية 

*** *** * * ** **للطالب   والطالبات .
إنشاء آلية ملتابعة وتقييم 

املشاركة املجتمعية للطالب 

والطالبات وأعضاء وعضوات 

*** *** ** ** **هيئة التدريس. 
وضع خطة لتعزيز دور الجامعة 

للمشاركة يف املناسبات الوطنية 

والتاريخية املتعلقة بهوية وتراث 

** * ***** ** **منطقة نجران .
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املرشوعات 

التـــــــــــطويريــــــــــــة

العالقة االرتباطية بني األهداف االسرتاتيجية واملشروعات التطويرية
 ال توجد عالقة* عالقة ضعيفة     *   عالقة متوسطة  * عالقة قوية   *

الهدف 

األول 

الهدف 

الثاين  

الهدف  

الثالث 

الهدف  

الرابع  

الهدف 

الخامس  

الهدف  

السادس 

الهدف 

السابع 

الهدف 

الثامن 

الهدف 

التاسع 

الهدف 

العارش 

الهدف الحادي 

عرش 

الهدف الثاين 

عرش 

دعم إدارة العالقات العامة 

واإلعالم الجامعي بالجامعة 

* ******* ****بالكوادر الفنية املتخصصة .
التسويق واإلعالن عن إمكانات 

* * * ***** ****وخدمات الجامعة .
الهدف االسرتاتيجي الثاين عرش :  بناء منظومة للرشاكة والتعاون محلياً وإقليمياً وعاملياً

تصميم وثيقة سياسات الجامعة 

* * * ***** ** **يف الرشاكة والتعاون الدويل .
تصميم خطة لتقييم وتطوير 

* * * ***** ** **الرشاكات القامئة بالجامعة.
دراسة وتحديد أولويات التعاون 

* * * ***** ** **والرشاكة وفقاً لرسالة الجامعة .
دراسة أوجه التعاون مع قطاع 

* ** **** * ** **التعليم قبل الجامعي.
عقد رشاكات تعاون داخلياً 

وخارجياً  بناًء عىل دراسة 

* * * **** * ** **األولويات.
التقييم املستمر لكفاءة 

الرشاكات القامئة واملستحدثة 

وبرامج التعاون وتطويرها.
************
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اجلامعات املرجعية ملؤشرات األداء 
الرجوع  ، حيث مت  املختلفة  األداء وتصنيفاتها  املستخدمة يف تصميم اخلريطة ملؤشرات  املرجعية  التالي اجلامعات  الشكل   يوضح 

إىل عدد من اجلامعات املرجعية الوطنية والعاملية والعربية عند تصميم مؤشرات األداء ، وتشمل عدد )6 جامعات أمريكية متثلت يف 

جامعات مثل جامعة كورنيل واليت حتتل الرتتيب الثالث عشر يف  تصنيف شنغهاي عام 2011م ، كما حتتل الرتتيب العشرين يف تصنيف 

التاميز )2011- 2012م( ، بينما حتتل الرتتيب احلادي عشر يف التصنيف الوطين لعام 2011م . إضافة  إىل جامعة بوردو اليت حتتل الرتتيب 

الرتتيب  بينما حتتل   ، والتسعني  الثامن  الرتتيب  احتلت  م(   2012  -2011( التاميز  ويف   ، 2011م  عام  والستني يف تصنيف شنغهاي  احلادي 

األربعني على املستوى الوطين.

كما مت االستعانة ببعض اجلامعات األوربية مثل جامعة مانشسرت باململكة املتحدة ، واليت حتتل الرتتيب الثامن والثالثني يف تصنيف 

التصنيف  الرتتيب اخلامس يف  ، وحتتل  التاميز )2011- 2012 م(  الثامن واألربعني يف تصنيف  الرتتيب  ، بينما حتتل  2011م  شنغهاي عام 

الوطين عام 2011م.

وقد مت أيضًا الرجوع إىل بعض اجلامعات الوطنية واإلقليمية مثل جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية ، واليت تقع ضمن 

قائمة اجلامعات من ) 201- 300( يف تصنيف شنغهاي 2011م ، والرتتيب األول على املستوى الوطين . أما جامعة القاهرة جبمهورية مصر 

العربية فتقع ضمن قائمة اجلامعات من ) 401- 500( يف تصنيف شنغهاي ، والرتتيب األول على التصنيف الوطين.
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وتعترب املقارنات املرجعية من األدوات اليت ميكن استخدامها بفاعلية إلجراء حتسني وتطوير العملية التعليمية عن طريق 

اإلجابة على التساؤالت اآلتية :

	أين حنن بالنسبة لآلخرين؟

	ما هي جماالت التحسني املطلوبة؟

	ما هي أفضل اجلامعات اليت ميكن املقارنة مع عملياتها وأنشطتها التعليمية؟

	كيف ميكن االستفادة من جتارب اجلامعات املرجعية يف إدارة العملية التعليمية واإلدارية جبامعاتنا؟

	كيف ميكن لنا حتقيق التميز الذي نطمح إليه لنقف يف صٍف واحد مع تلك اجلامعات؟
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بماذا سوف نبدأ  ؟

)الفصل السابع(

	          األولويات	  	 	 	 	 	 	      
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مقدمة
     يرتبط حتديد األولويات ارتباطًا وثيقًا مبفهوم االختيار االسرتاتيجي ، وهو عملية اختيار األهم والعاجل من بني كافة األطروحات املقرتحة 

)SWOT(. فاالختيار االسرتاتيجي عبارة عن قرار يقع ضمن إطار عملية صنع  لتحقيق رسالة اجلامعة اليت مت استحداثها باستخدام حتليل 

الصلة  القرار، وكذلك مجيع األطراف ذات  القرار يتأثر مبستوى طموح صانع  أن هذا  إىل  املستقبلية منها . وجتدر اإلشارة  القرارات وخباصة 

باملؤسسة وخباصة األطراف الداخلية منها ، واليت جيب أن ترتبط برؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها . وتكمن أهم معطيات احلكم على النجاح يف 

عملية اختيار األولويات على  حتقيق اجنازات على املستوى الوظيفي ومستوى النشاط واملستوى االسرتاتيجي للمؤسسة. 

الفجوة بني  املختلفة اليت حتتاجها جامعة جنران لسد   )Needs Assessment( و بعرض وتقييم االحتياجات ، الفجوة  ومن خالل حتليل 

الوضع الراهن والوضع املأمول حتقيقه يف خالل اخلمس سنوات القادمة ،  وبتوفري بيانات ومعلومات كافية عن هذه االحتياجات ، وبتصميم 

استبيان عن أولويات تنفيذ مشروعات اخلطة التنفيذية للخطة االسرتاتيجية وتوزيعه على منسوبي اجلامعة من الطالب والطالبات والقيادات 

األكادميية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات اإلدارية واإلداريني واإلداريات وممثلي جمتمع جنران وأرباب العمل ، قامت كل فئة من الفئات 

السابقة بالتعبري عن أولوياتها وفقًا الحتياجاتها ودرجة األهمية النسبية هلا ، بعد ذلك كله مت حتليل األولويات وتقسيمها إىل أربع فئات ــ من 

األوىل إىل الرابعة.
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مشروعات 
األولوية األوىل

احتياجات  دراســـة   -
سوق العمل واجملتمع.

- إعادة هيكلة اخلطط 
الدراسية احلالية وفقًا 
املرجعية  للـمـعـايـري 

املتبناة.
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مشروعات 
األولوية األوىل

عــمــلــيــات  تــطــويــر   -
ــول  ــب ــق وإجـــــــــراءات ال
ــل لــلــطــالب  ــي ــج ــس ــت وال

والطالبات.
السنة  برنامج  تطوير   -
حيقق  مبا  التحضريية 
ـــج  ـــربام ــات ال ــب ــل ــط ــت م

املختلفة.
املستمر  ـــاء  ـــق االرت  -
ـــارات الــعــلــمــيــة  ـــه ـــامل ب
والشخصية  واملــهــنــيــة 

للطالب والطالبات.
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مشروعات 
األولوية األوىل

توظيف  الئحة  إنشاء   -
لتعيني  فعالة  بآليات 
ــاب الـــكـــوادر  ــط ــق ــت واس
ـــن  األكـــــادميـــــيـــــة وم
ــج  ــربام ب حــكــمــهــم  يف 

اجلامعة.
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مشروعات 
األولوية األوىل

 ال يــــوجــــد
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مشروعات 
األولوية األوىل

 ال يــــوجــــد
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مشروعات 
األولوية األوىل

 ال يــــوجــــد
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مشروعات 
األولوية األوىل

ــة  ــق ــي وث ــم  ــي ــم ــص ت  -
ــة  ــاص ــات اخل ــاس ــي ــس ال
املالية  األنظمة  بتطوير 

واإلدارية باجلامعة.

ملراجعة  نظام  إنشاء   -
ـــح والـــقـــواعـــد  ـــوائ ـــل ال
اإلدارية وإجراءات العمل 

وتبسيط اإلجراءات.
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مشروعات 
األولوية األوىل

 ال يــــوجــــد
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مشروعات 
األولوية األوىل

ــة  ــق ــي وث ــم  ــي ــم ــص ت  -
السياسات للبحث العلمي 

باجلامعة.

ــة  ــط اخل ــم  ــي ــم ــص ت  -
للبحث  االسرتاتيجية 

العلمي.
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مشروعات 
األولوية األوىل

 ال يــــوجــــد
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مشروعات 
األولوية األوىل

ــة  ــط خ تـــصـــمـــيـــم   -
للخدمة  اسرتاتيجية 
لتطوير  اجملــتــمــعــيــة 
اجلامعة  ــني  ب الــعــالقــة 

واجملتمع.

العالقات  إدارة  دعــم   -
ـــة واإلعــــــالم  ـــام ـــع ال
ــوادر  ــك ــال بــاجلــامــعــة ب

الفنية املتخصصة.
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مشروعات 
األولوية األوىل

 ال يــــوجــــد
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خارطة الطريق ؟

)الفصل الثامن(
 اخلطة التنفيذية

• مقدمة.	
• إدارة املخاطر.	
• نظام املتابعة الداخلية.	
• إدارة مؤشرات األداء.	
•  اجلوانب املالية.	



اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 الفصل الثامن اخلطة التنفيذية

324

مقدمة 
 تهدف اخلطة التنفيذية إىل إيضاح الكيفية اليت يتم من خالهلا حتويل اخلطة االسرتاتيجية من النظرية إىل التطبيق استنادًا إىل أهداف 

حمددة. أما االعتبار األساسي لتحقيق ذلك فال يكمن فقط يف التفصيالت اخلاصة باألنشطة واملهام والتوقيتات الزمنية ، بل جيب أن يكون هناك 

إطاٌر يضمن التنفيذ اجليد لألنشطة حبيث تتحقق األهداف االسرتاتيجية املأمولة ، كما جيب أن يقرتن بها متابعة جيدة هلذه األنشطة ودعم 

إلدارة املخاطر املتوقعة أو املفاجئة أثناء تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية. 

إدارة املخاطر
  إدارة املخاطر هي بشكل عام عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير إسرتاتيجيات إلدارتها. وتتضمن هذه اإلسرتاتيجيات نقل املخاطر إىل 

جهة أخرى وجتنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها . ولذلك فإن  املخاطر هي احتمالية تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر ما أو عمل 

ما قد يؤثر بشكل سليب على املشروع أو النشاط اخلاضع للتدقيق. 

   وجيب أن الينظر إىل هذا املفهوم على أنه مفهوم سليب )خطر( وإمنا جيب النظر إليه باجتاه اجيابي ،  حبيث ينظر إىل اخلطر على أنه مفتاح 

قيادة األنشطة املنظمة وأن التحكم املؤسسي يعترب استجابة اسرتاتيجية من قبل اجلامعة للخطر.
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وعليه فلضمان جناح اخلطة فإنها جيب أن تشمل نظام رقابة داخلية يتمتع بالكفاءة وحتديد املخاطر ونظم املعلومات واالتصاالت والسيطرة 
وإجراءات الرقابة ، وميكن استخدام املعايري التالية لتحقيق الفائدة األكرب من إدارة املخاطر  : 

	 مرونة أكثر يف العمل مع برامج خمططة

	.تنفيذ األنشطة يف الوقت احملدد هلا بفاعلية

	.تأكيد أكرب يف الوصول إىل األهداف الرئيسية للمشاريع

	.التقدير واالستعداد الستغالل مجيع الفرص الناجحة

	.حتسني رقابة اخلسائر

	.حتسني الرقابة على الربامج وتكاليف األعمال

	.زيادة املرونة الناجتة من فهم مجيع العمليات واملخاطر املرتبطة بها

	.تقليل التكاليف املفاجئة من خالل فاعلية وشفافية ختطيط العمليات الطارئة أو احملتملة

املخاطر بوحدة  وإدارة  إدارة معنية بتحليل  وإدارتها من قبل  باملرونة  التعامل معها  يتم  أن  املخاطر جيب  قائمة  أن  إىل  اإلشارة هنا  وجيب 

التخطيط االسرتاتيجي وتأهيلها للمهمة املوكلة إليها.
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نظام املتابعة الداخلية 

تهدف إدارة املتابعة ملشروعات اخلطة االسرتاتيجية إىل :

• استالم التقارير اخلاصة بإجنازات املشروعات اليت ميكن أن تكون شهرية أو ربع سنوية.	

• التوجيه املستمر إلدارة املشروعات حنو األهداف املأمولة واحملددة باخلطة االسرتاتيجية. 	

• االلتزام بتحقيق األهداف االسرتاتيجية وفق املراحل الزمنية للمشروع.	

• التأكد من كفاءة تنفيذ األنشطة من حيث املنهجية واإلعداد والتنفيذ والتكلفة والتوقيت.	

• املتابعة الفنية ألداء املشروع وحتقيق مؤشرات النجاح والتأثري املدرجة خبطة املشروع.	

• التعاون مع إدارة املخاطر يف إزالة العقبات والتعامل معها واللحاق بالربنامج الزمين  يف حال التأخر )ال قدر اهلل(.	

• التأكد من كفاءة أسلوب إدارة املشروعات واشرتاك كافة الكوادر واألطراف املعنية  يف أعمال املشروعات.	
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  إدارة مؤشرات األداء 
   إن أحد اجلوانب األساسية ملتابعة حتقيق اخلطة االسرتاتيجية ألهدافها املأمولة هو اهتمام اجلامعة  مبراجعة وتقويم األداء اخلاص بوحداتها 

، إضافة إىل جتنب املعوقات اليت حتد من األداء ، واختاذ اإلجراءات الالزمة لالرتقاء باألداء  أدائها وفقًا للمأمول  األكادميية واإلدارية ملستويات 

ومكافأة وتقدير ذوي األداء املتميز.

وتولي اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران ) 1433 - 1438(  اهتمامًا بالغًا  مبؤشرات األداء حتقيقًا ملزيد من الشفافية ، وتعزيزًا لقدرات املنافسة 

احمللية والدولية ، ومسايرة للنمو السريع يف تقنية املعلومات ، وزيادة االهتمام بضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.

وجيب أن يؤخذ يف االعتبار عند االستخدام املستمر ملؤشرات األداء سلسلة التقارير  اليت جيب أن متثل التغذية الراجعة ملتابعة التقدم احملرز 

يف حتقيق األهداف وإجراء التحسني املستمر عليه.

وجيب أن تسلم التقارير من قبل القيادات املعنية يف التوقيتات املالئمة وفقًا خلطة املتابعة حتى تتكامل منظومة املتابعة وإدارة املخاطر مع 

إدارة مؤشرات األداء املعنية بالرصد اإلحصائي للتقدم يف حتقيق رؤية ورسالة وأهداف اجلامعة.
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اجلوانب املالية :

بلغت التكلفة املالية للخطة االسرتاتيجية للجامعة 3,685,059,000 ريال )ثالثة مليارات وستمائة ومخسة ومثانون مليونًا وتسعة ومخسون 

ألف ريال سعودي( وذلك على النحو التالي : 

• تبلغ تكلفة مشروعات األولوية األوىل 13,775 مليون ريال  ، وتتعلق بتطوير السياسات والنظم اإلدارية.	

• تبلغ تكلفة مشروعات األولوية الثانية 209,06 مليون ريال ، وتتعلق بتطوير الربامج والتعاون الدولي. 	

• بلغت تكلفة مشروعات األولوية الثالثة حوالي 3173,54 مليون ريال ، وتشمل تكاليف بعض اإلنشاءات والتجهيزات يف املدينة اجلامعية.	

• الرابعة حوالي 289,215 مليون ريال ، وتشمل نظم املتابعة والتوثيق واستحداث متطلبات التطوير 	 	بلغت تكلفة مشروعات األولوية 

           ببعض الكليات والعمادات املساندة.



اخلطة االسرتاتيجية جلامعة جنران 1433 - 1438 الفصل الثامن اخلطة التنفيذية

330

توزيع امليزانية على مشروعات اخلطة االسرتاتيجية حسب درجة األولوية
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