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  مقدمة
      مع تزايد حدة املناف�صة العاملية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل، تعلقت اآمال اجلامعات العربية بالتخطيط ال�صرتاتيجي بغية التوافق مع 

احتياجات املجتمعات احلا�صنة لها؛  وبحثاً عن دور فاعل لها يف �صوق العمل وجتنب التعر�س للمخاطر الناجمة عن وفرة اخلريجني و�صعف 

حاجة �صوق العمل لهم. ومع ظهور الت�صنيفات العاملية للجامعات؛ حتاول اجلامعات العريقة حول العامل حجز مقعد لها يف ال�صفوف الأمامية 

بغية احلفاظ على توازنها يف قلب هذا اخل�صم الهائل من املناف�صة العاملية. دفع هذا الكثري من موؤ�ص�صات التعليم لتبنى ا�صرتاتيجيات طويلة 

املدى للحفاظ على مكانتها. ومع تلك التحولت  اجلذرية التي ي�صهدها العامل  يف جمال التعليم العايل.

      وقد بادرت جامعة امللك �صعود يف و�صع خطتها ال�صرتاتيجية KSU 2030  تر�صم خارطة طريقها امل�صتقبلي على مدى ع�صرون عاما، 

لذا اتخذت  اخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة �صعارا لها  KSU2030، وقد بداأت بحلم جميل وهو روؤية اجلامعة “ الريادة العاملية والتميز يف 

بناء جمتمع املعرفة”، وقد حتول هذا احللم اإىل واقع اأجمل يرعاه كل من�صوبي اجلامعة واأطياف املجتمع، ويحظى بدعم من امل�صــئولني ورقابة 

ومتابعة من القادة والتنفيذيني  وذلك من خالل تنفيذ ت�صعة اأهداف ا�صرتاتيجية ركزت ب�صورة رئي�صة على الإجادة يف جميع املجالت والتميز 

يف جمالت حمددة للبحث العلمي الذي يلبي احتياجات املجتمع؛ ا�صتقطاب اأع�صاء هيئة تدري�س متميزون؛ واعتماد برامج للطالب تركز على 

الكيف ولي�س الكم وتعزيز قدرات اخلريجني؛ وبناء ج�صور التوا�صل حملياً وعاملياً، واإيجاد بيئة تعليمية داعمة وم�صتقبل مايل م�صتدام هذا 

بالإ�صافة اإىل املرونة وامل�صاءلة وهذا يهدف اإىل اإيجاد عقد اأداء مع الدولة، وبناء تنظيم اإداري داعم.

      وتعد اخلطة الإ�صرتاتيجية جلامعة امللك �صعود KSU2030 من اأف�صل اخلطط الإ�صرتاتيجية للجامعات على امل�صتويني الإقليمي والعاملي 

اإعدادها بكثري من املقارنات املرجعية واملمار�صات املُثلى لعدد من اجلامعات العاملية منها جامعة كاليفورنيا، جامعة  حيث مت ال�صتعانة يف 

هارفارد، جامعة �صتانفورد، جامعة جنوب كاليفورنيا، جامعة اأك�صفورد، معهد ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا، جامعة كمربدج، جامعة ت�صينغهوا، 

جامعة طوكيو وجامعة �صنغافورة الوطنية، ف�صاًل عن حتليل نتائج التعليم يف اململكة، والواقع ال�صكاين، واحتياجات �صوق العمل، والتغريات 

العاملية يف التعليم العايل، ورغبة اململكة يف التحول اإىل اقت�صاد املعرفة، كل هذا اإىل جانب التحليل اجليد للبيئة الداخلية واخلارجية للجامعة 

اأعطى ت�صخي�س متميز للو�صع الراهن الذي بُنيت عليه اخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة، كما مت ال�صتعانة بخطة جامعة امللك �صعود الإ�صرتاتيجية 

كمقارنه مرجعية يف عدد من اخلطط الإ�صرتاتيجية لبع�س اجلامعات ال�صعودية مثل جامعة �صلمان بن عبد العزيز وجامعة الق�صيم وجامعة اأم 

القرى وجامعة تبوك. 

      وقد يتناول هذا الدليل التعريفي املوجز برامج اخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة KSU2030 والتى ت�صتمل على �صبعة برامج اإ�صرتاتيجية 

ت�صتمل على ت�صعة اأهداف اإ�صرتاتيجية للجامعة، وهذه الربامج هى برنامج (التميز – اأع�صاء هيئة التدري�س- الطالب- البيئة - الهيكلة- عقد 

الأداء- العالقات- الت�صال) ي�صتمل كل برنامج منها على جمموعة من املبادرات الإ�صرتاتيجية لكل مبادرة هدف حمدد ي�صاهم فى حتقيق 

روؤية ور�صالة اجلامعة نحو الريادة العاملية.

واهلل وىل التوفيق
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بناء  يف  والتميز  العاملية  ال��ري��ادة 

جمتمع املعرفة

وت�سهم يف  املجتمع،  تخدم  اإبداعية  بحوث  واإنتاج  تعليم مميز،  تقدمي 

والإب���داع  للتعلم،  بيئة حمفزة  اإي��ج��اد  خ��ال  م��ن  املعرفة  اقت�ساد  بناء 

الفكري، والتوظيف الأمثل للتقنية وال�سراكة املحلية والعاملية الفاعلة.

اجلودة والتميز

القيادة والعمل بروح الفريق

احلرية الأكادمية

اأع�ساء هيئة

تدري�س متميزون

ا�ستقطاب وتطوير اأع�ساء

هيئة تدري�س متميزين

الكيف ولي�س الكم

حتقيق اجلودة املطلوبة من 

خال العتماد وتقليل عدد طلبة 

اجلامعة يف املرحلة اجلامعية 

وزيادة ن�سبة طلبة الدرا�سات العليا 

ورفع �شروط االلتحاق باجلامعة

تعزيز قدرات اخلريجني

متكني طلبة اجلامعة من اكت�ساب 

املهارات الفكرية واملهنية اأثناء 

حياتهم الأكادميية

بناء ج�سور التوا�سل

بناء ج�سور التوا�سل داخل اجلامعة 

وخارجها مع اجلامعات وال�سركات 

واملجموعات املحلية والعاليمة

بيئة تعليمية داعمة

توفري بيئة حمفزة لأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة واملوظفني يف اجلامعة

م�ستقبل مايل م�ستدام

تطوير وقف اجلامعة وتنويع م�سار متويلها

املرونة وامل�ساءلة

اإبرام عقد اأداء مع احلكومة

بناء تنظيم اإداري داعم

اإعادة بناء الهيكل التنظيمي للجامعة وبناء منوذج اإداري يدعم روؤية اجلامعة

العدالة والنزاهة

ال�سفافية وامل�ساءلة

التعليم امل�ستمر

الإجادة يف جميع املجالت، والتميز يف جمالت حمددة

حتقيق تقدم الت�سنيفات العاملية عن طريق تقوية اجلامعة باأكملها

والتميز بحثيًا وتعليميًا يف جمالت اأكادميية حمددة.

القي������������������������م

الخطة اإلستراتيجية لجامعة الملك سعود
الر�سالة الروؤي��������ة
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املبادراتالأهداف الإ�صرتاتيجية

الهدف الأول:

الإجادة يف جميع املجالت، 

والتميز  يف جمالت حمددة

1-1 التميز فى جمال الرعاية ال�صحية.

1-2 التميز فى جمال التعليم.

1-3 التميز فى جمال التمويل.

1-4 التميز فى جمال الإدارة.

1-5 التميز فى جمال تكنولوجيا املعلومات والت�صالت.

1-6 التميز فى جمال البرتوكيماويات.

1-7 التميز فى جمال تنمية املوارد املائية واإدارتها.

1-8 التميز فى جمال التخطيط العمراين.

1-9 التميز فى جمال التقنيات امل�صتقبلية. 

الهدف الثاين:

اأع�صاء هيئة تدري�س متميزون

2-1 تعزيز عملية التوظيف يف اأو�ساط هيئة التدري�س مبا يتوافق واملعايري العاملية.

2-2 ا�صتقطاب اأ�صاتذة زائرين يف كل ق�صم اأكادميي.

2-3 زيادة املكافاآت وحت�صني م�صتوى الدعم املقدم لأع�صاء هيئة التدري�س. 

2-4 ت�صميم م�صارات جديدة لأع�صاء هيئة التدري�س.

11

املبادراتالأهداف الإ�صرتاتيجية

الهدف الثالث:

الكيف ولي�س الكم

3-1 حتويل فروع اجلامعة احلالية اإىل جامعات م�صتقلة.

3-2 تقليل اأعداد الطالب املقبولني باجلامعة.

3-3 ت�صكيل جلنة ا�صت�صارية لتحليل الطاقة ال�صتيعابية للتعليم العايل واقرتاح احللول.

3-4 بناء القدرات الداخلة للجامعة يف فرع املزاحمية.

3-5 زيادة اأعداد امللتحقني مبرحلة الدرا�صات العليا يف كل برنامج تعليمي.

3-6 زيادة اأعداد  الطالب امللتحقني مبرحلة الدرا�صات العليا من الطالب الجانب.

الهدف الرابع:

تعزيز قدرات اخلريجني

4-1 تبني روؤية خمتلفة اإزاء ال�صنة التح�صريية يف 3 جمالت اأكادميية وا�صعة وتعزيزها لزيادة مردودها.

4-2 توظيف طرق تدري�س اإبداعية يف عموم الربامج الأكادميية باجلامعة .

4-3 ا�صتحداث “ اأكادميية الأ�صاتذة” لدعم مهارات اأع�صاء الهيئة التدري�س والرتقاء بها.

4-4 اإعادة النطر فى �سروط اإجادة اللغة الإجنليزية املطلوبة للتخرج.

4-5 ا�صتحداث برنامج لدرجة ال�صرف.
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املبادراتالأهداف الإ�صرتاتيجية

الهدف الثالث:

الكيف ولي�س الكم

3-1 حتويل فروع اجلامعة احلالية اإىل جامعات م�صتقلة.

3-2 تقليل اأعداد الطالب املقبولني باجلامعة.

3-3 ت�صكيل جلنة ا�صت�صارية لتحليل الطاقة ال�صتيعابية للتعليم العايل واقرتاح احللول.

3-4 بناء القدرات الداخلة للجامعة يف فرع املزاحمية.

3-5 زيادة اأعداد امللتحقني مبرحلة الدرا�صات العليا يف كل برنامج تعليمي.

3-6 زيادة اأعداد  الطالب امللتحقني مبرحلة الدرا�صات العليا من الطالب الجانب.

الهدف الرابع:

تعزيز قدرات اخلريجني

4-1 تبني روؤية خمتلفة اإزاء ال�صنة التح�صريية يف 3 جمالت اأكادميية وا�صعة وتعزيزها لزيادة مردودها.

4-2 توظيف طرق تدري�س اإبداعية يف عموم الربامج الأكادميية باجلامعة .

4-3 ا�صتحداث “ اأكادميية الأ�صاتذة” لدعم مهارات اأع�صاء الهيئة التدري�س والرتقاء بها.

4-4 اإعادة النطر فى �سروط اإجادة اللغة الإجنليزية املطلوبة للتخرج.

4-5 ا�صتحداث برنامج لدرجة ال�صرف.



12

املبادراتالأهداف الإ�صرتاتيجية

الهدف اخلام�س:

بناء ج�صور التوا�صل

5-1 ا�صتحداث جمل�س ا�صت�صاري للجامعة.

5-2 ا�صتحداث جمل�س ا�صت�صاري لكل كلية

5-3 اإن�صاء مكتب للعالقات اخلارجية باجلامعة.

5-4 ا�صتحداث مكتب للعالقات املجتمعية باجلامعة.

5-5 برنامج ال�صراكة املعرفية 

5-6 ا�صتحداث برنامج للتوظيف

الهدف ال�صاد�س:

بيئة تعلمية داعمة

6-1 تد�صني حملة ملراجعة البنية التحتية يف اجلامعة وتطويرها.
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6-3 ا�صتحداث منظومة اأن�صطة غري درا�صية.

6-4 ا�صتحداث هيئة تنظيم طالبية.
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7-5 بناء تنظيم يهدف اإىل دعم كل اأن�صطة جمع التربعات يف اجلامعة.
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املبادراتالأهداف الإ�صرتاتيجية

الهدف الثامن:

املرونة وامل�صاءلة

8-1 اإبرام اتفاق اأداء مع الدولة.

8-2 بناء القدرات املالية الداخلية للجامعة.

8-3 بناء قدرات عمليات املوارد الب�صرية الداخلية باجلامعة.

8-4 بناء قدرات امل�صرتيات.

الهدف التا�صع:

بناء تنظيم اإداري داعم

9-1 اإعادة هيكلة اجلامعة.

9-2 تقليل عدد وكالء املدير والعمداء.

9-3 اإعطاء اأفرع الن�صاء مزيد من ال�صالحيات.

9-4 تب�صيط هيكل جمل�س اجلامعة .

9-5 الرتقاء مب�صتوى اجلودة يف �صفوف طاقم الدعم الإداري
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برامج الخطة اإلستراتيجية

15

شملت الخطة اإلستراتيجية لجامعة الملك سعود تسعة أهدف إستراتيجية تم تقسيمها إلى سبعة برامج بيانها كالتالي:

أواًل: برنامج التميز
        يهتم برنامج التميز بتنفيذ الهدف الإ�صرتاتيجي الأول من اخلطة الإ�صرتاتيجية KSU2030، ومن ثم يتخذ التدابري التي حتقق  رفع 

امل�صتوى الأكادميي والبحث العلمي الإبداعي الذي يخدم املجتمع وي�صهم يف بناء اقت�صاد املعرفة، من خالل حتقيق الريادة والتميز يف هذه 

املجالت،  وقد مت اختيار جمالت التميز بعناية بالغة وذلك بناًء على الظروف والحتياجات اخلا�صة للمملكة العربية ال�صعودية، وهذه املجالت 

تعد ذات اأولوية حتتاج اإىل مزيد من الهتمام والرتكيز مع احلر�س على الإجادة يف جميع املجالت الأخرى. وقد ت�صدر هدف التميز اأهداف 

اخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة، وجاء معرًبا بو�صوح عن روؤية جامعة امللك �صعود “الريادة العاملية والتميز يف بناء جمتمع املعرفة. 

اأهداف الربنامج

   تتعدد اأهداف برنامج التميز الذي ين�س على (الإجادة يف كل املجالت والتميز يف جمالت حمددة)، حيث حتوي كل مبادرة من مبادرات 

الهدف الإ�صرتاتيجي الأول على جمموعة من الأهداف، اإما اأهداف بحثية علمية اأو اأهداف تدري�صية اأكادميية، ويتحقق ذلك من خالل ت�صع 

مبادرات هي:- 

 المبادرة 1-1: التميز في الرعاية الصحية. 
     تهدف املبادرة اإىل اإعداد عدد متزايد من خمت�صي الرعاية ال�صحية الأكفاء، الذين ي�صاهمون يف تو�صيع نطاق تقدمي خدمات الرعاية 

ال�صحية يف اململكة، واإجراء اأبحاث عاملية يف ال�صحة العامة والأمرا�س التي تنت�صر باململكة مثل (ال�صكري واأمرا�س القلب والأمرا�س املعدية) 

وما من �صاأنه اأن ي�صاهم يف تطوير الرعاية ال�صحية .

المبادرة 1-2: التميز في التعليم.

     تهدف املبادرة اإىل اإعداد برنامج تعليمي قوي يُ�صاهم يف حتول النظام التعليمي باململكة، مبا يت�صمنه من تدريب اأع�صاء هيئة التدري�س 

واملديرين الأكفاء باململكة الذين من �صاأنهم تغيري النظام ب�صورة ت�صاعدية، واإعداد برنامج قوي يف البحث التعليمي ميكن ا�صتخدامه يف عملية 

اإ�صالح التعليم باململكة، واأن ت�صبح م�صاهًما هاًما يف املعرفة التعليمية على ال�صعيد العاملي. 
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المبادرة 1-3 : التميز في التمويل و التأمين.

    تهدف املبادرة اإىل الإيفاء بحاجة ال�صوق من املخت�صني يف جمال التمويل والتاأمني من خالل تدريب عدد من اخلريجني ذوي الكفاءة العالية، 

واإمكانية تطوير مركز للبحوث يف اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية بعد اإجراء مزيد من التحليالت 

المبادرة 1-4: التميز في اإلدارة:

    تهدف املبادرة اإىل تغطية حاجة ال�صوق من املخت�صني يف جمال الإدارة من خالل تدريب عدد من اخلريجني ذوي الكفاءة العالية على 

م�صتوى مرحلة البكالوريو�س والدرا�صات العليا 

المبادرة 1-5: التميز في تقنية المعلومات واالتصاالت.

   تهدف املبادرة اإىل اإعداد خمت�صني يف جمال تكنولوجيا الت�صالت واملعلومات با�صتحداث درجة عاملية ومتكاملة لتدريب خمت�صني ملرحلة 

البكالوريو�س واملاج�صتري. 

المبادرة 1-6: التميز في البتروكيماويات.

   تهدف املبادرة اإىل ا�صتحداث برنامج بحثي وتطوير عاملي يف جمال البرتوكيماويات، ويتم ذلك من خالل و�صع خطة بحثية ملركز اأبحاث يتم 

اإن�صاوؤه بالتعاون مع �صركة �صابك. وو�صع اأجندة بحثية م�صرتكة بني العاملني يف �صابك وموؤ�ص�صة التعليم العايل.

المبادرة 1-7: التميز في الموارد المائية وإدارتها.

   تهدف املبادرة ل�صتحداث برنامج بحث وتطوير عاملي يف تنمية املوارد املائية واإدارتها من خالل ا�صتحداث مركز يتناول توظيف عدة فروع 

من فروع العلم يف تنمية املوارد املائية واإدارتها وو�صع برامج ماج�صتري ودكتوراه بالتعاون مع موؤ�ص�صات تعليمية رائدة. 

المبادرة 1-8: التميز في التخطيط العمراني.

   تهدف املبادرة اإىل تطوير مركز عاملي يف التخطيط العمراين، من خالل ت�صكيل الأجندة البحثية ومتويلها من قبل احلكومة كجزء من 
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اإ�صرتاتيجية املدن القت�صادية اخلا�صة بها،  وو�صع برامج ماج�صتري ودكتوراه بالتعاون مع موؤ�ص�صات تعليمية رائدة. 

المبادرة 1-9: التميز في التقنيات المستقبلية.

    تهدف املبادرة اإىل حتديد جمالت تكنولوجية لت�صبح جمالت رائدة يف الأن�صطة البحثية تتعلق بالتقنيات امل�صتقبلية على مدار العقود 

الثالثة املقبلة وتد�صني مركز بحثي يف كل من هذه املجالت.
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ثانيًا: برنامج أعضاء هيئة التدريس
     تقوم اجلامعة باختيار اأع�صاء هيئة تدري�س على م�صتوى عاٍل من الكفاءة بغ�س النظر عن اجلن�س اأو اجلن�صية، وذلك اأ�صوة بغريها من 

اجلامعات الرائدة التي تعتمد ممار�صات موّحدة فيما يتعلق با�صتقطاب اأع�صاء هيئة التدري�س املتميزين وا�صتبقائهم وتقييم اأدائهم ب�صورة دقيقة، 

ي�صعى برنامج اأع�صاء هيئة التدري�س اإىل ا�صتقطاب اأع�صاء هيئة تدري�س وزائرين متميزين، وذلك من خالل تعزيز معايري التوظيف وال�صتقطاب 

مبا يتوافق مع املعايري العاملية، بالإ�صافة اإىل حت�صني م�صتوى الدعم واخلدمات لأع�صاء هيئة التدري�س احلاليني. كما اأن الربنامج ي�صعى اإىل 

تبني نظام م�صارات ي�صنف اأع�صاء هيئة التدري�س بناًء على قدرات ومهارات ع�صو هيئة التدري�س وجودة اأدائهم، لذا ين�صب الربنامج على تنفيذ 

الهدف الإ�صرتاتيجي الثاين (اأع�صاء هيئة تدري�س متميزون).

اأهداف الربنامج

1-اإتاحة فر�س متكافئة تقوم على اجلدارة لأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة، دون النظر اإىل اجلن�صية اأو النوع. 

3- احلفاظ على اأع�صاء هيئة التدري�س الأكفاء عن طريق توفري بيئة داعمة ملهاراتهم والتطوير الوظيفي. 

4- اجتذاب املواهب العاملية لي�صبحوا اأع�صاًء بهيئة التدري�س باجلامعة. 

وتتحقق هذا الهدف من خالل حتقيق املبادرات الآتية: 

المبادرة 2-1: تعزيز عملية التوظيف في أوساط هيئة التدريس بما يتوافق والمعايير العالمية.

   تهدف املبادرة اإىل حتديث عملية التوظيف ل�صمان تقدم اأف�صل املر�صحني اإىل اجلامعة 

المبادرة 2-2: استقطاب األساتذة الزائرين 

   تهدف املبادرة اإىل زيادة ن�صبة اأع�صاء هيئة التدري�س الزائرين من اأجل بناء القدرات الداخلية، وتعزيز العالقات اخلارجية لدرا�صة برامج 

تبادل الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س، والتعاون يف جمال البحث، وتعزيز ثقافة امل�صاعدة يف احللقات الدرا�صية اخلا�صة باللغة الإجنليزية ب�صفة 
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منتظمة بني الطالب، حتى اأولئك الطالب الذين ل يح�صرون ف�صولً درا�صية مع الأ�صاتذة الزائرين.

المبادرة 2-3:  زيادة المكافآت وتحسين مستوى الدعم المقدم ألعضاء هيئة التدريس الحاليين.

   تهدف املبادرة اإىل توفري بيئة داعمة وم�صجعة لأداء اأع�صاء هيئة التدري�س وزيادة املخرجات البحثية من خالل ال�صتخدام الأف�صل لطالب 

الدرا�صات العليا، وا�صتحداث مراكز اأن�صطة ، والرتقاء بتعليم طلبة الدرا�صات العليا عن طريق تزويدهم بفر�صة التدري�س.

المبادرة 2-4: تصميم مسارات جديدة ألعضاء هيئة التدريس.

    تهدف املبادرة اإىل و�صع نظام م�صارات لأع�صاء هيئة التدري�س بهدف ال�صتفادة من املهارات املتنوعة لأع�صاء هيئة التدري�س، وتقييم اأع�صاء 

هيئة التدري�س وفًقا لن�صاطهم املف�صل، وبح�صب الأن�صطة التي قرروا اأداءها يف جامعة امللك �صعود، واإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صي على ا�صتخدام 

املتخ�ص�صني لتقدمي اخلربة العملية يف برامج جامعة امللك �صعود، واإعداد نظام جدارة قائم على ال�صفافية والإن�صاف لأع�صاء هيئة التدري�س.
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ثالثًا: برنامج الطالب
     يهتم برنامج الطالب بتنفيذ الهدف ال�صرتاتيجي الثالث والرابع يف اخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة، (الكيف ولي�س الكم، تعزيز قدرات 

اخلريجني)  �صعيا نحو الرتقاء بجودة التعليم .

اأهداف الربنامج: 

الرتقاء بجودة التعليم وتوفري جمموعة مهارات متوازنة لتعزيز اخلربة الأكادميية للطالب. 1

تقلي�س العدد الإجمايل للطالب يف اجلامعة . 2

زيادة ن�صبة طلبة الدرا�صات العليا. 3

الرتقاء باملهارات التوا�صلية والعملية لدى الطالب.. 4

الرتقاء بقدرات الطالب املهارية . 5

جلب ممار�صات التدري�س املثلى اإىل اجلامعة. 6

ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ مبادرات الهدف ال�صرتاتيجي الثالث والرابع، وذلك على النحو التايل:

الهدف االستراتيجي الثالث: الكيف وليس الكم

المبادرة 3-1: تحويل فروع الجامعة الحالية إلى جامعات مستقلة  

  تهدف املبادرة اإىل خف�س معدل عدد الطالب امل�صتجدين يف اجلامعة عرب ا�صتقالل الكليات التي تقع خارج مدينة الريا�س وحتويلها اإىل 

جامعات م�صتقلة.
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المبادرة 3-2: تقليل أعداد الطالب المقبولين بالجامعة 

     تهدف املبادرة اإىل الرتقاء بجودة الطالب عن طريق تقليل العدد الإجمايل للطالب، حتى تتم عملية القبول يف اإطار املعايري املتبعة يف 

املوؤ�ص�صات  العاملية.

المبادرة 3-3:تشكيل لجنة استشارية لتحليل قضايا التعليم العالي واقتراح الحلول

    تهدف املبادرة اإىل الربهنة على الدور القيادي الذي ت�صطلع به اجلامعة يف �صاحة التعليم العايل عن طريق التعاون حلل احتياجات ال�صعة 

اخلا�صة بالنظام، اإ�صافة اإىل توفري العرو�س البديلة للطالب غري املقبولني يف اجلامعة من خالل التن�صيق مع اجلامعات احلكومية واخلا�صة 

مبدينه الريا�س، وكذلك تق�صيم العرو�س وت�صنيفها (بحثية، تعليمية، مهنية) لتتالءم مع مهارات الطالب املختلفة. 

المبادرة 3-4: بناء القدرات الداخلية للجامعة في فرع المزاحمية

    تهدف املبادرة اإىل دعم فرع اجلامعة يف املزاحمية ل�صتيعاب الطالب الغري مقبولني باجلامعة.

المبادرة 3-5: زيادة أعداد الملتحقين بمرحلة الدراسات العليا في كل برنامج تعليمي

تهدف املبادرة اإىل زيادة ن�صبة طلبة الدرا�صات العليا يف عموم اجلامعة.

المبادرة 3-6: زيادة أعداد الملتحقين بمرحلة الدراسات العليا من الطالب األجانب 

تهدف املبادرة اإىل زيادة ن�صبة طلبة الدرا�صات العليا من الطالب الأجانب يف برامج اجلامعة املختلفة.

الهدف االستراتيجي الرابع : تعزيز قدرات الخريجين

المبادرة 4-1: تبني رؤية مختلفة إزاء السنة التحضيرية في 3 مجاالت أكاديمية واسعة وتعزيزها لزيادة مردودها

       تهدف املبادرة اإىل ت�صميم واكتمال برنامج ال�صنة التح�صريية على نحو يتالءم مع احتياجات الطالب الذين �صوف يلتحقون مبختلف 
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جمالت الدرا�صة، وذلك باإن�صاء ثالث م�صارات هي (ال�صحية والعلميةالإن�صانية).

المبادرة 4-2: توظيف طرق تدريس إبداعية في عموم البرامج األكاديمية بالجامعة

    تهدف املبادرة اإىل دمج طرق التدري�س الإبداعية يف جميع املناهج لالرتقاء بالتعليم وتطوير املهارات التوا�صلية والعلمية، بالإ�صافة اإىل زيادة 

معدل التخرج يف املوعد املحدد اإىل امل�صتويات العاملية.

 المبادرة 4-3: استحداث “أكاديمية األساتذة” لدعم مهارات أعضاء الهيئة التدريس واالرتقاء بها

    تهدف املبادرة اإىل تقدمي امل�صاعدة لأع�صاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�صات العليا لكت�صاب �صمات املعلمني الأكفاء ف�صاًل عن تبادل اأف�صل 

املمار�صات. 

المبادرة 4-4: إعادة النظر في شروط إجادة اللغة اإلنجليزية المطلوبة للتخرج

    تهدف املبادرة اإىل اإعادة النظر يف �سروط اإجادة اللغة الجنليزية املطلوبة للتخرج ودعم الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س وفقاً لذلك.

المبادرة 4-5: استحداث برنامج لدرجة الشرف

    تهدف املبادرة اإىل ا�صتحداث برنامج لدرجة ال�صرف يقوم بالتعرف على اإجنازات الطالب، ومكافاأة املتفوقني من خالل مزايا ومنح درا�صية 

خا�صة، ف�صاًل عن متكني هوؤلء الطالب يف اكت�صاف اإمكانياتهم من خالل برنامج درا�صي متطور واإبداعي.
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رابعًا: برنامج العالقات
      تقوم اجلامعات واملوؤ�ص�صات التعليمية الرائدة باإر�صاء الت�صالت مع الأطراف اخلارجية، وتت�صمن الت�صالت مع قادة الأعمال والعمل 

الأكادميي املوؤثرين بالإ�صافة اإىل اخلريجني واملوؤ�ص�صات التعليمية الأخرى من خالل العالقات التعاونية، وحتر�س جامعة امللك �صعود على بناء 

ات�صالت داخلية وخارجية قوية، من خالل بناء املعرفة وخدمة املجتمع، كما تقوم اجلامعة كذلك تنفيذ العديد من برامج التحول التي يتطلب 

الكثري منها تدبري موارد متعددة، لذا �صوف حتتاج اجلامعة اإىل تاأمني القدر املنا�صب من التمويل بالإ�صافة اإىل تثبيت املوارد املالية املخ�ص�صة 

لهذه اجلهود. وعليه مت اإن�صاء اأوقاف اجلامعة بهدف توفري اكرب قدر ممكن من املوارد املالية، ويت�صمن برنامج العالقات الهدفني الإ�صرتاتيجيني 

اخلام�س وال�صابع (بناء ج�صور التوا�صل وم�صتقبل مايل م�صتدام).

اأهداف الربنامج

املختلفة . 1 النظر  ال�صتفادة من وجهات  �صئون اجلامعة من خالل  اإ�صراكهم يف  البارزة بهدف  ال�صخ�صيات  اإقامة عالقة مع   

والرتقاء مب�صتوى اجلامعة ملواجهة الحتياجات املتطورة ل�صوق الأعمال واملجتمع.

اإ�صراك رواد العمل املجتمعي والأعمال يف الكليات.. 2

اإن�صاء تنظيم مركزي لتن�صيق جميع جهود التوا�صل.. 3

تعزيز الروابط املجتمعية وخلق ثقافة التعاون بني الأق�صام.. 4

تعزيز التعاون يف عموم اجلامعة �صعًيا وراء البتكار يف جمال التعليم والأبحاث التي تتناول عدة فروع من فروع العلم. 5

�صمان وجود نقطة ات�صال للطلبة مع ال�صوق وتهيئة الطلبة ممن هم على و�صك التخرج للعمل.. 6

 اإن�صاء �صندوق وقف ر�صمي جلمع الأ�صول واإدارتها ل�صالح اجلامعة بهدف تاأمني م�صدر كبري وم�صتدام لالأموال. . 7

اأفراد . 8 العطاء للجامعة بني  اإر�صاء ثقافة  اإىل  اإ�صافة  املانحة  للتوا�صل مع اجلهات  التمويل من خالل برنامج   تنويع م�صادر 

املجتمع 
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امل�صاركة مع اجلهات املانحة باأ�صلوب مرن ي�صمح بامل�صاءلة ال�صفافية ويظهر يف ا�صتخدام املوارد املالية.. 9

التعريف باجلهات املانحة من خالل تكرميها وتن�صيق كافة جهود جمع التربعات .. 10

مبادرات الهدف الخامس: بناء جسور التواصل

المبادرة 5-1: إنشاء مجلس استشاري للجامعة.

    تهدف املبادرة اإىل مبا�صرة املهام ال�صت�صارية يف جمال الرتبية ب�صفة عامة واجتاهات الأعمال والتوجهات واخليارات الإ�صرتاتيجية، ف�صاًل 

عن ا�صتباق الجتاهات اجلديدة عن طريق جمموعة من اخلرباء واملتميزون على ال�صعيد الدويل.

المبادرة 5-2: إنشاء مجلس استشاري لكل كلية

    تهدف املبادرة اإىل ت�صكيل جمال�س ا�صت�صارية حملية ملجموعات من الكليات )التي تقرتن بحكم التخ�ص�س اأو الجتاه العام( على اأن تتاألف من 

اأ�صحاب الأعمال املحليني ورواد العمل املجتمعي واجلهات الفاعلة يف هذا ال�صدد واأن يتوىل هذا املجل�س اإمداد اجلامعة بنظرات واعية لفهم 

احتياجات ال�صوق، مقرونة بالتعقيبات املنا�صبة على طبيعة املناهج وكيفية تطويرها، عالوة على جوانب التدريب الطالبي وفر�س العمل.

المبادرة 5-3: إنشاء مكتب للعالقات الخارجية

   تهدف املبادرة اإىل ت�صكيل مكتب يعنى بالعالقات مع جميع املوؤ�ص�صات املناظرة للجامعة وخ�صو�ًصا يف املجالت ذات الأولوية، وال�صراكات من 

�صاأنها تطوير القدرات على املدى القريب لدى هيئة التدري�س اأو تاليف اأوجه الق�صور يف الإمكانيات ومزيد من التطوير لتكت�صب هذه العالقات 

مزيًدا من القوة والتاأثري الإيجابي مع اأهداف وا�صحة وتكميلية لهذه العالقات بالإ�صافة اإىل اإدارة منّظمة لالأداء

المبادرة 5-4: إنشاء مكتب للعالقات المجتمعية

  تهدف املبادرة اإىل ا�صتحداث برنامج ي�صمن ملن�صوبيها )الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س( التوا�صل مع املجتمع ال�صعودي وتقدمي اإ�صهامات لها 

قدرها فيه، اإذ اإنه من املتوقع اأن يوؤدي هذا اإىل متكني الطالب على وجه اخل�صو�س من اأن ي�صبحوا مواطنني فاعلني يف املجتمع.

25

المبادرة 5-5: برنامج الشراكة المعرفية
   تهدف املبادرة اإىل تعزيز اجلهود امل�صرتكة بني التخ�ص�صات العلمية من خالل اعتماد رئي�س للبحوث متعددة التخ�ص�صات �صريطة اجتماع 

ثالثة اأق�صام على الأقل وطرح اأحد جمالت البحث التطبيقي التي ميكن لها اأن تكون ذات �صلة باجلامعة اأو اململكة و ت�صجيع اأع�صاء هيئة 

التدري�س على تدبري موارد متويل اإ�سافية من القطاع العام اأو اخلا�س لدعم موارد التمويل التي تقدمها اجلامعة، مع اإثبات ارتباط بحوثهم 

بال�صوق على نحو جلي. اإ�صافة اإىل ا�صتحداث قيادة �صاملة للجامعة يف �صال�صل بحثية تعمل على ن�صر اأطروحات �صهرية على يد اأع�صاء هيئة 

التدري�س وطالب الدرا�سات العليا يف اأو�ساط جمتمع اجلامعة، وهذه ال�سال�سل يجب اأن تقوم ب�سفة دورية با�ستعرا�س جمالت النجاح الناجت 

عن التمازج بني العلوم.

المبادرة 5-6: تأسيس مكتب لخدمات التوظيف

    تهدف املبادرة اإىل �صقل خربة الطالب وتطويرها عرب الإر�صاد والتوجيه املنا�صب، وتوفري بيئة عامرة مبوارد التعليم والبنية التحتية، وتوفري 

حياة متميزة للطالب فيما يتعلق بالأن�سطة غري الدرا�سية، من خالل تقييم نقاط القوة لدى الطالب والوقوف على املهن حمل اهتمامهم، مع 

توفري امل�صاعدة يف الوقت ذاته فيما يت�صل باإعداد اخلريجني خلو�س املقابالت ال�صخ�صية وكتابة ال�صري الذاتية وغري ذلك. وينبغي لهذه اخلدمة 

الوظيفية – كمكون ثان – توفري قاعدة بيانات منا�صبة ت�صم معلومات اأ�صحاب الأعمال وبنكاً للوظائف املتاحة للخريجني اجلدد، عالوة على 

تنظيم معار�س للتوظيف.
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المبادرة 5-5: برنامج الشراكة المعرفية
   تهدف املبادرة اإىل تعزيز اجلهود امل�صرتكة بني التخ�ص�صات العلمية من خالل اعتماد رئي�س للبحوث متعددة التخ�ص�صات �صريطة اجتماع 

ثالثة اأق�صام على الأقل وطرح اأحد جمالت البحث التطبيقي التي ميكن لها اأن تكون ذات �صلة باجلامعة اأو اململكة و ت�صجيع اأع�صاء هيئة 

التدري�س على تدبري موارد متويل اإ�سافية من القطاع العام اأو اخلا�س لدعم موارد التمويل التي تقدمها اجلامعة، مع اإثبات ارتباط بحوثهم 

بال�صوق على نحو جلي. اإ�صافة اإىل ا�صتحداث قيادة �صاملة للجامعة يف �صال�صل بحثية تعمل على ن�صر اأطروحات �صهرية على يد اأع�صاء هيئة 
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المبادرة 5-6: تأسيس مكتب لخدمات التوظيف
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توفري امل�صاعدة يف الوقت ذاته فيما يت�صل باإعداد اخلريجني خلو�س املقابالت ال�صخ�صية وكتابة ال�صري الذاتية وغري ذلك. وينبغي لهذه اخلدمة 

الوظيفية – كمكون ثان – توفري قاعدة بيانات منا�صبة ت�صم معلومات اأ�صحاب الأعمال وبنكاً للوظائف املتاحة للخريجني اجلدد، عالوة على 

تنظيم معار�س للتوظيف.
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مبادرات الهدف السابع: مستقبل مالي مستدام

المبادرة 7-1: بناء صندوق الوقف

     تهدف املبادرة اإىل بناء �صندوق الوقف ليكون م�صدر دخل م�صتقل للجامعة من خالل تنويع موارد متويل اجلامعة بغر�س اإمكانية حتويل 

التمويالت اإىل جممع هائل من املوارد، وح�صول اجلامعة على اأ�صا�س منطقي قوي يربر م�صاعيها يف تو�صيع نطاق ا�صتقاللها الإداري، وذلك بتلقي 

التمويل اخلا�س اإ�صافة اإىل املخ�ص�صات احلكومية. اإ�صافة ملا �صوف تكت�صبه اجلامعة من قدرة كبرية على تخ�صي�س العتمادات املالية داخلًيا 

ب�صورة م�صتقلة عن توجهات املوؤ�ص�صات احلكومية.

المبادرة 7-2: تشجيع الجهات المانحة

    تهدف املبادرة اإىل ال�صتدامة املالية لأوقاف اجلامعة من خالل تبيان مقا�صدها واأوجه �صرفها.

المبادرة 7-3: إعداد التقرير السنوي

     تنويع م�صادر التمويل من خالل برنامج للتوا�صل مع اجلهات املانحة، تهدف هذه املبادرة اإر�صاء ثقافة العطاء للجامعة بني اأفراد املجتمع 

وت�صجيع العطاء امل�صتقبلي من خالل اإ�صراك الطالب يف عالقات مع اجلهات املانحة.

المبادرة 7-4: تكريم الجهات المانحة

    تهدف املبادرة اإىل توثيق العالقات بني اجلامعة واجلهات املانحة لتو�صيح دورهم يف خدمة اجلامعة ولزيادة احتمالت تلقي اجلامعة مزيًدا 

من الدعم يف امل�صتقبل.

المبادرة 7-5: بناء تنظيم يهدف إلى دعم كل أنشطة جمع التبرعات في الجامعة

تهدف املبادرة اإىل توحيد جهات اجلامعة املتفرعة والتي ت�صعى لدعم اجلامعة بطرق فردية حتت مظلة واحدة ملنع الت�صتت فيما بينها.
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خامسًا: برنامج البيئة
البيئة التعليمية الداعمة

   تعد البيئة التعليمية الداعمة اأهم مقومات التعليم يف اأي �صرح تعليمي وهي اأحد العنا�صر الأ�صا�صية للعملية التعليمية، وت�صمل البنية التحتية 

املادية مبا فيها من تقنيات و التكنولوجيا ونوعية العالقات بني خمتلف اأع�صاء املجتمع الأكادميي يف اجلامعة، وكذلك الأن�صطة الغري درا�صية 

التي ت�سيف للمجتمع الأكادميي الن�ساط واحليوية، ويهتم برنامج البيئة بتنفيذ الهدف ال�سرتاتيجي ال�ساد�س    ) بيئة تعليمية داعمة(

الهدف 

الف�صول - 1 وتقنيات  وال�صحية  الداخلية  املرافق  حت�صني  من  العاملية  املعايري  لأعلى  و�صولً  التحتية  البنية  بجودة  الرتقاء 

والت�صال ب�صبكات

 اإعداد وثيقة جلميع اأع�صاء اجلامعة ترُبز احلقوق وامل�صئوليات الجتماعية التي تت�صق مع قيم اجلامعة - 2

حتقيق حياة جامعية اأكرث حيوية للطالب واأع�صاء هيئة التدري�س والعاملني.- 3

ا�صتحداث هيئة طالبية من اأجل التوا�صل مع قيادة اجلامعة و ت�صجيع م�صاركة الطالب- 4

 ر�صد م�صتوى الر�صا عن البيئة بني الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س والعاملني- 5

وتتحقق هذا الهدف من خالل حتقيق املبادرات الآتية:

المبادرة 6-1: تدشين حملة لمراجعة البنية التحتية في الجامعة وتطويرها  .

    تهدف هذه املبادرة حت�صني جودة البنية التحتية للجامعة والو�صول بها اإىل اأعلى املعايري العاملية، من خالل حت�صني جودة الف�صول الدرا�صة 

لالرتقاء مب�صتوى  املعلومات  تكنولوجيا  جوانب  وتعزيز  والعاملني  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  للطالب  اجتماعية  اأماكن  وا�صتحداث  وجتهيزاتها، 

التعليم، وبناء مكتبة حديثة اأخًذا باأ�صباب اجلودة يف التعلم.
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المبادرة 6-2: “إعداد “ مدونة سلوك” يسير عليها الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون

   تهدف املبادرة اإىل اإعداد وثيقة ترُبز احلقوق وامل�صئوليات الجتماعية التي تت�صق مع قيم اجلامعة جلميع اأع�صاء جمتمع اجلامعة و�صع مبادئ 

توجيهية للتفاعل بني الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س و�صع مبادئ توجيهية لتوحيد اجلهود الداعمة بني الرجال وال�صيدات، وكذلك التوا�صل مع 

الطالب يف وقت مبكر ب�صاأن تبني اجلامعة ملعايري عالية من ال�صلوك املهني .

المبادرة 6-3:  استحداث منظومة أنشطة غير دراسية

   تهدف املبادرة اإىل حتقيق حياة جامعية اأكرث حيوية للطالب واأع�صاء هيئة التدري�س والعاملني ب�صفة عامة وجعل اجلامعة اأكرث جاذبية للطالب 

واأع�صاء هيئة التدري�س الأجانب للدخول يف برامج تبادل،  وزيادة التفاعالت الجتماعية بني اأع�صاء اجلامعة.

المبادرة 6-4: استحداث هيئة تنظيم طالبية

    تهدف املبادرة اإىل ا�صتحداث هيئة طالبية من اأجل التوا�صل مع قيادة اجلامعة، وت�صعيد اآراء الطالب التي ترتاوح ما بني احتياجات البنية 

التحتية واملناهج الدرا�صية اإىل خمالفة مدونة ال�صلوك وت�صجيع م�صاركة الطالب مع املوؤ�ص�صة ودرجة انخراطهم بوجه عام 

المبادرة 6-5: تدشين استبيان سنوي للوقوف على مستوى بيئة التعلم والبنية التحتية “

   تهدف املبادرة اإىل ر�صد م�صتوى الر�صا عن البيئة التعليمية بني الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س والعاملني ور�صد النطباع املاأخوذ ب�صاأن التقدم 

يف تنفيذ عنا�صر اخلطة الإ�صرتاتيجية و اأي�صا قيا�س الحتياجات، ال�صتخدام الأمثل كاأداة للتوا�صل وتقدمي التغذية الراجعة.
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سادسًا برنامج الهيكلة
   يتناول برنامج الهيكلة الهدف ال�صرتاتيجي التا�صع (بناء تنظيم اإداري داعم) ويعنى الربنامج بتوفري الأ�صباب املواتية لتخاذ القرارات عن 

ثقة وا�صتقاللية وم�صئولية مبا يدعم اجلهود البحثية والتدري�صية لت�صل اإىل م�صتويات عاملية، يف ظل اخلطوات املتالحقة التي اتخذتها اجلامعة 

موؤخراً يف �صبيل الو�صول اإىل العاملية كجامعة بحثية رائدة.

أهداف البرنامج 

اإعادة هيكلة البنية التنظيمية احلالية للجامعة.. 1

اإعداد منوذج اإداري مالئم جلامعة امللك �صعود.. 2

حت�صني الدور الذي ي�صطلع به الفريق املعاون للتوافق ب�صورة اأف�صل مع اأهداف جامعة امللك �صعود.. 3

ويتحقق ذلك من خالل املبادرات الآتية:

المبادرة 9-1: إعادة الهيكلة للجامعة

    تهدف املبادرة اإىل دمج الكليات من اأجل الق�صاء على الزدواجية وت�صهيل الإدارة، مع توجيه تركيز اجلامعة نحو اأهدافها التعليمية والبحثية، 

كذلك ت�صهيل التفاعل بني كليات اجلامعة واأق�صامها وتقليل التداخل بني الربامج والأق�صام وتلبية احتياجات �صوق العمل من اخلريجني.

المبادرة 9-2: تقليل عدد وكالء معالي المدير والعمداء

تهدف املبادرة اإىل اإن�صاء فريق رفيع امل�صتوى لتب�صيط عملية �صنع القرار، بالإ�صافة اإىل احلد من الزدواجية يف العمادات الداعمة (لق�صاء 

على انت�صار العمادات الداعمة).
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المبادرة 9-3 :  إعطاء أفرع النساء مزيد من الصالحيات.

تهدف املبادرة اإىل �صمان امل�صاواة يف اجلامعة وحتقيق عملية فعالة 

ل�صنع القرار يف فروع الإناث، كذلك �صمان التمثيل املت�صاوي لع�صوات 

هيئة التدري�س يف املجال�س. 

المبادرة 9-4: تبسيط هيكل مجلس الجامعة 

م�صتوى  على  ال�صائبة  القرارات  اتخاذ  �صمان  اإىل  املبادرة  تهدف 

اجلامعة وتب�صيط عدد ممثلى جمل�س اجلامعة .

الدعم  الجودة في صفوف طاقم  بمستوى  االرتقاء  المبادرة 5-9: 
اإلداري

اأع�صاء  جلميع  املقدم  الدعم  خدمات  حت�صني  اإىل  املبادرة  تهدف 

اجلامعة عن طريق اإعادة النظر يف عملية التوظيف والتطوير املهني.
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سابعًا: برنامج عقد األداء
      يتطلب الرقي بالتعليم العايل منح قدر اأكرب من املرونة يف العمل، لذا فاإن عقد الأداء مع الدولة يتطلب ال�صماح بقدر اأكرب من ال�صتقاللية 

يف توزيع و اإدارة الأموال واملوارد الأخرى مقابل زيادة امل�صائلة عن تلك الأموال، كما اأن �صاأنها اأن يوفر احلرية يف تعيني اأع�صاء هيئة التدري�س 

والباحثني واملوظفني والحتفاظ بهم على اأ�صا�س الأداء الوظيفي والتدري�صي، وكذلك احلرية يف اإعداد واإدارة البحوث العلمية، لذا مينح برنامج 

عقد الأداء مع الدولة اجلامعة القدرة على املناف�صة مع غريها من املوؤ�ص�صات التعليمية بهدف الرقي يف جمالت عدة منها اجلودة يف التعليم 

والتطوير ال�صامل داخل اجلامعة وخارجها مع �صناع املعرفة، لذا ين�صب الربنامج علي تنفيذ الهدف الإ�صرتاتيجي الثامن املرونة وامل�صائلة.

اأهداف الربنامج 

حتقيق قدر اأكرب من ال�صتقاللية يف اتخاذ القرار. 1

حتقيق ال�صفافية املالية لتمكني عملية ر�صد الأداء ورفع التقارير اإىل احلكومة. 2

ا�صتحداث م�صارات اأع�صاء هيئة التدري�س اجلديدة ومنهج اإدارة الأداء. 3
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ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ املبادرات الآتية:

المبادرة 8-1: إبرام اتفاقية أداء مع الدولة 

   تهدف املبادرة اإىل اإبرام عقد اأداء مع الدولة بهدف زيادة م�صتوى امل�صاءلة عن الأموال العامة يف مقابل منح قدر اأكرب من احلرية يف العمل، 

اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني من نظام اخلدمة املدنية، وكذلك التحكم يف عدد قبول الطالب واملعايري  اأي�صا اإعفاء  وي�صمل عقد الأداء 

املتبعة يف ذلك، ويتوقف جناح هذا الربنامج على التفاو�س مع الدولة والوزارات املعنية الثالث (املالية واخلدمة املدنية والتعليم العايل) لتلبية 

هذا الهدف.
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المبادرة 8-2:  بناء القدرات المالية الداخلية للجامعة

   تهدف املبادرة اإىل حتقيق ال�صفافية املالية لتمكني عملية ر�صد الأداء ورفع التقارير اإىل احلكومة كجزء من اتفاقية امل�صاءلة امل�صمولة يف 

عقد الأداء، واإدارة عملية التخطيط عن طريق و�صع امليزانية على ال�صعيد الداخلي ب�صورة اأف�صل ل�صمان تخ�صي�س الأموال على النحو 

املالئم، وتنفيذ نظام الكرتوين للمعلومات والعمليات وبرامج التدريب للموارد الب�صرية، وكذلك اإعداد مناذج تف�صيلية للبيانات بحيث تلبي 

العمل اللكرتوين وي�صهل ا�صتخدامها ومتابعتها يف نف�س الوقتوبناء القدرات املالية الداخلية للجامعة .

المبادرة 8-3: بناء قدرات عمليات الموارد البشرية الداخلية

    تهدف املبادرة اإىل ا�صتحداث نظام الكرتوين ودعم بيانات مل�صارات اأع�صاء هيئة التدري�س اجلديدة ومنهج اإدارة الأداء، وا�صتحداث نظام 

الكرتوين ودعم بيانات لنظام اإدارة الأداء اخلا�س بالعاملني اجلدد، وتب�صيط عمليات املوارد الب�صرية (مثل التدريب واإدارة املزايا) ، وتنفيذ 

للبيانات بحيث تلبي العمل الإلكرتوين  الب�صرية، واإعداد مناذج تف�صيلية  نظام الكرتوين للمعلومات والعمليات، وبرامج التدريب للموارد 

وي�صهل ا�صتخدامها ومتابعتها يف نف�س الوقت، وبناء القدرات املالية الداخلية للجامعة، مبا يتوافق مع اأنظمة الوقف داخل اجلامعة. لتح�صني 

البيئة الإجمالية يف اجلامعة

المبادرة 8-4 بناء قدرات المشتريات

    تهدف املبادرة اإىل ا�صتحداث عمليات م�صرتيات جديدة من �صاأنها تناول متطلبات امل�صاءلة من قبل احلكومة، وتب�صيط عمليات امل�صرتيات 

�صعًيا وراء الكفاءة مثل ا�صتخدام ال�صراء الإلكرتوين، وتنفيذ نظام الكرتوين للمعلومات والعمليات وبرامج التدريب للموارد الب�صرية، واإعداد 

املالية للم�صرتيات  اللوائح  تلبي العمل اللكرتوين وي�صهل ا�صتخدامها ومتابعتها يف نف�س الوقت، وتعديل  للبيانات بحيث  مناذج تف�صيلية 

لتواكب التطور اجلديد من ناحية اآلية اإنفاق الأموال كموفورات اجلامعة والعوائد املالية من امل�صاريع.
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ثامنًا: برنامج االتصال
     يعد الت�صال الفعال اأحد اأهم اأ�صباب النجاح يف حياتنا اليومية، فقد بات حتقيق النجاح على امل�صتوى الفردي اأو املوؤ�ص�صي يتوقف 

على مهارة الت�صال بالآخرين، وتويل املنظمات احلديثة برامج الت�صال اأهمية خا�صة، فمن خالل الت�صال ت�صتطيع املنظمات ن�صر روؤيتها 

اإ�صافة اإىل احل�صول على دعم املجتمع لتنفيذ الأهداف الإ�صرتاتيجية خلطتها. ويتم ذلك عن طريق  ور�صالتها وقيمها للمجتمع املعني، 

تبادل املعلومات اليومية بني املنظمة واجلهات املعنية واإطالع املجتمع املعني بخطط املنظمة والإجنازات املختلفة التي متت من اأجل حتقيق 

الأهداف املن�صودة، واملتطلبات التي يجب على جهات تنفيذ اخلطط الإ�صرتاتيجية القيام بها من اأجل مواكبة تنفيذ اخلطة الإ�صرتاتيجية. 

اأهداف الربنامج

يهدف برنامج الت�صال باخلطة الإ�صرتاتيجية اإىل: 

ß   ودورها يف الرتقاء باملجتمع KSU2030 ن�صر ثقافة الوعي عن اخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة

ß   ن�صر ثقافة الوعي باأهمية دور عمادة التطوير وم�صاريعها املختلفة

ß . ا�صرتاك جمتمع اجلامعة وقياداتها يف اأن�صطة عمادة التطوير

اأهمية برنامج االت�صال

تتلخص أهمية برنامج االتصال في الخطة اإلستراتيجية في األتي:
ß  التعريف باخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة وروؤيتها ور�صالتها واأهدافها الإ�صرتاتيجية

ß KSU2030 التعريف مبدراء برامج اخلطة الإ�صرتاتيجية واأهمية التعاون معهم لتنفيذ اخلطة

ß  نقل املعلومات والبيانات والإح�صاءات واملفاهيم عرب القنوات املختلفة مبا ي�صهم يف اتخاذ القرارات اخلا�صة بالتنفيذ

KSU2030   وحتقيق جناح اخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة
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KSU2030   وحتقيق جناح اخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة
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ß  التعريف بعمادة التطوير وروؤيتها ور�صالتها ودورها يف

  KSU2030 تنفيذ متابعة تنفيذ خطة اجلامعة

ß   الإ�صرتاتيجية اخلطة  تنفيذ  جهات  وتن�صيط  حتفيز 

KSU2030، ملتابعة العمل والتوا�صل مع عمادة التطوير 

ß  الر�صمية القنوات  والأفكار عرب  والآراء  املفاهيم  نقل 

مبا  جهودها  وتوحيد  العمادة،  وحدات  بني  التما�صك  لتعزيز 

امل�صرتك  والتبادل  التفاعل  ل�صمان  هادفة  و�صيلة  ميكنها  

الفريق  بني  النتماء  ثقافة  تعزيز  و  بالعمادة  املختلفة  لالأن�صطة 

التنفيذي والأفراد بعمادة التطوير 

ß  ومهامها يف جمال العمادة  لن�صاطات  اإر�صادية  و�صيلة 

توجيه فعاليات التطوير يف اجلامعة 

3535

الخاتمة
تغطى اخلطة الإ�صرتاتيجية جلامعة امللك �صعود ع�صرون عاماً من العمل الدوؤوب، وقد تعترب اخلطة الإ�صرتاتيجية جلامعة 

بال�صكل  العاىل  التعليم  لتطوير  انتاجها  للمملكة  التى ميكن  ال�صبل  ب�صاأن  بدياًل  نهجاً  توفر  �صعود خطة طموح وطن  امللك 

املطلوب والتخطيط لالرتقاء به، ول يخفى اأن قدرة اجلامعة والقيادة الوطنية قادرة على حتقيق هذا الطموح، الذى من �صاأنه 

حتديد مدى املقدرة على اإعداد اجليل القادم املتميز فى التعليم العاىل بالوطن .



3535

الخاتمة
تغطى اخلطة الإ�صرتاتيجية جلامعة امللك �صعود ع�صرون عاماً من العمل الدوؤوب، وقد تعترب اخلطة الإ�صرتاتيجية جلامعة 

بال�صكل  العاىل  التعليم  لتطوير  انتاجها  للمملكة  التى ميكن  ال�صبل  ب�صاأن  بدياًل  نهجاً  توفر  �صعود خطة طموح وطن  امللك 

املطلوب والتخطيط لالرتقاء به، ول يخفى اأن قدرة اجلامعة والقيادة الوطنية قادرة على حتقيق هذا الطموح، الذى من �صاأنه 

حتديد مدى املقدرة على اإعداد اجليل القادم املتميز فى التعليم العاىل بالوطن .



3636






