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المقدمة
تأسست جامعة فهد بن سلطان بالموافقة على إنشاء كلية الحاسب الصادرة من معالي وزير التعليم رقم  29667بتاريخ 24/12/1423هـ
الموافق  25/2/2003م ،و تضم الجامعة اليوم خمس كليات تقدم عد ًدا من البرامج منها سبعة برامج تشمل عشرة تخصصات على
مستوى البكالوريوس ،وأربعة برامج ماجستير تشمل اكثر من خمسة عشر تخصصا فرعيا.
و قد تم تحديث اول خطة إستراتيجية للجامعة في عام  2010لمدة خمس سنوات ،ثم تم تعديلها و تمديد العمل بها حتى عام .2017
وتستعرض الصفحات التالية الخطة اإلستراتيجية لجامعة فهد بن سلطان ( ،)2023–2018والتي وضعت لتتوافق مع رؤية المملكة
العربية السعودية عشرين ثالثين  ،2030وبرنامج التحول الوطني عشرين عشرين  2020وضمن اإلطار العام للخطة المستقبلية
للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية «آفاق» ،ولتنسجم شك ً
ال وجوهرا ً مع أهدافها اإلستراتيجية لتحقيق معايير االعتماد
المحلي والعالمي بهدف رفع مستوى الخريجين والخريجات علم ًيا وثقاف ًيا.
وقد تم الحرص على أن تتمتع هذه الخطة بالوضوح والمرونة ،إذ أنها ستخضع للمراجعة السنوية بشكل يحافظ على األهداف األساسية و
يحدد األولويات العامة للجامعة في ظل مراعاة أهداف وإحتياجيات كل كلية.

1

الخطة االستراتيجية 2023 - 2018

الرؤية
أن تكون جامعة رائدة في التعليم والبحث واإلبتكار وخدمة المجتمع على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

الرسالة
تقديم برامج أكاديمية فائقة الجودة ،وأبحاث متميزة من خالل هيئة تدريسية و إدارية متميزة ،وبإستخدام أحدث التجهيزات التعليمية
والبحثية ،ضمن بيئة محفزة على البحث واإلبتكار وبناء المعرفة للمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع المعرفي و اإلقتصاد المعرفي ،مع
اإللتزام بأعلى المعايير األخالقية.

جامعة فهد بن سلطان

2

القيم األساسية
 العدالة. العمل الجماعي. الحرية األكاديمية. التفوق والتميز في التعليم والتفاعل مع المجتمع. التعلم المستمر. إحترام التعددية في اآلراء واألفكار. -تعزيز روح اإلبداع واإلبتكار.

3

الخطة االستراتيجية 2023 - 2018

التحليل الرباعي (سوات)
ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
 - 1اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
 - 2ﺗﻤﻴﺰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
 - 3ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.
 - 4أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻤﻴﺰ.
 - 5اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
 - 6اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ذو اﻟﻤﻨﺎخ اﻳﺠﺎﺑﻲ.

ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
-7
-8
-9
-10

اﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻄﻼﺑﻲ.
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ
ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﺤﻀﻮر اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ
اﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

اﻟﻔﺮص

 - 1اﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.
 - 2ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺟﻞ.
 - 3اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث.
 - 4ﻋﺪم وﺟﻮد إﻃﺎر ﺟﻴﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.
 - 5ﻧﻬﺞ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﻖ.
 - 6زﻳﺎدة اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

 - 1اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ.

 - 1ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

 - 2اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻮك.

 - 2زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

 - 3ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

 - 3إﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

 - 4اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ.

 - 4ﺗﻨﺎﻗﺺ أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ.

 - 5اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

 - 5ﻋﺪم ﻣﻠﻜﻴﺔ ارض اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

 - 6ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ و ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ واﺳﺘﺜﻤﺎر.

جامعة فهد بن سلطان

4

الغايات االستراتيجية

5

-1

إستقطاب وتعليم وتخريج طلبة قادرين على اإلنخراط في سوق العمل المحلي واإلقليمي و كذلك مؤهلين لمتابعة دراستهم
في أفضل جامعات العالم%25 .

-2

تعزيز البحث العلمي وتشجيع اإلبداع و اإلبتكار%25 .

-3

توفير بيئة جامعية متفاعلة تلبي إحتياجات الطلبة ،و قادرة على التفاعل مع المجتمع المحلي لبناء الجسور مع المؤسسات
الحكومية والخاصة%20 .

-4

تطوير النظام اإلداري للوصول إلى تعليم متميز وإجراءات إدارية سهلة وسريعة%10 .

-5

اإلستفادة من الوضع المميز للجامعة ومستقبل المنطقة ضمن رؤية المملكة %10 .2030

-6

استقرار الوضع المالي للجامعة من خالل تنويع مصادر الدخل%10 .
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أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية 1 #

إستقطاب وتعليم وتخريج طلبة قادرين على اإلنخراط في سوق العمل المحلي واإلقليمي و كذلك مؤهلين
لمتابعة دراستهم في أفضل جامعات العالم%25 .

-1

مراجعة الخطط الدراسية لتهيئة الخريج لسوق العمل المحلي واإلقليمي مع المحافظة على المعايير العالمية%25 .

-2

الحصول على اإلعتماد البرامجي الوطني والعالمي لبعض التخصصات%25 .

-3

التركيز على تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وإستقطاب المتميزين%20 .

 - 4زيادة تبني النماذج التعليمية التي تعزز اإلبتكارات و توظف التكنولوجيا في التدريس وتطور العملية التعليمية ( طرق التدريس) نحو
بعيدا عن التلقين%15 .
التشاركية
ً
-5

التقييم المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس والعملية التعليمية%15 .

جامعة فهد بن سلطان

6

أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية 2 #

7

تعزيز البحث العلمي وتشجيع اإلبداع واإلبتكار%25 .

-1

رفع النشر في المجالت العالمية بنسبة ال تقل عن %25 .%50

-2

زيادة التشاركية في البحث العلمي داخل ًيا وخارج ًيا%20 .

-3

ربط البحث العلمي والتطوير مع حاجة المؤسسات اإلنتاجية المحلية%5 .

-4

تخصيص حوافز مادية للباحثين المتميزين%15 .

-5

دعم المؤتمرات والورش العلمية ،ودعم مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في المؤتمرات العلمية%15 .

-6

فتح برامج جديدة في الدراسات العليا لتلبية حاجة المجتمع وتعزيز البحث العلمي%20 .
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أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية 3 #

توفير بيئة جامعية متفاعلة تلبي إحتياجات الطلبة ،وقادرة على التفاعل مع المجتمع المحلي لتبني الجسور
مع المؤسسات الحكومية والخاصة%30 .

-1

زيادة األنشطة الالمنهجية التي تعزز اإلنتماء الوطني و السلوك اإليجابي ،وتمنع التطرف والعنف%35 .

-2

المحافظة على مرافق الجامعة وتطويرها ليصبح الحرم الجامعي مكا ًنا جاذ ًبا للطلبة وللمجتمع المحلي%20 .

-3

تقديم اإلرشادات اإلجتماعية والنفسية للطلبة%15 .

 - 4فتح قنوات جديدة للتواصل مع المجتمع المحلي وفتح أبواب الجامعة أمام المجتمع المحلي لالستفادة من الخبرات األكاديمية
في مختلف المجاالت%20 .
-5

االهتمام بذوي اإلحتياجات الخاصة%10 .

جامعة فهد بن سلطان

8

أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية 4 #

9

تطوير النظام اإلداري للوصول إلى تعليم متميز وإجراءات إدارية سهلة وسريعة%10 .

-1

تعديل الهيكل التنظيمي وتحديد المهام والصالحيات لكل مستوى وظيفي%15 .

-2

مراجعة كافة اإلجراءات اإلدارية في الجامعة و زيادة تبني الحلول الحاسوبية%10 .

-3

تدريب وتأهيل موظفي الجامعة%15 .

-4

وضع نظام متكامل لتوثيق وأرشفة كافة الوثائق اإلدارية%20 .

-5

وجود لوائح تنظيمية كاملة وتامة لكافة وحدات الجامعة و يمكن الوصول اليها بسهولة%30 .

-6

تحديد المعايير الخاصة بتعيين الموظفين الجدد ،ومنح األولوية للمواطنين ضمن مصفوفة معايير واضحة%10 .
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أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية 5 #

اإلستفادة من الوضع المميز للجامعة ومستقبل المنطقة ضمن رؤية المملكة %10 .2030

-1

التوسع األفقي العامودي في البرامج المطروحة بما يخدم سوق العمل المستقبلي للمنطقة%50 .

-2

التمدد الجغرافي%50 .

جامعة فهد بن سلطان

10

أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية 6 #

11

تطوير إستقرار الوضع المالي للجامعة من خالل تنويع مصادر الدخل%10 .

-1

تسويق برامج الجامعة إلستقطاب المزيد من الطلبة%20 .

-2

التوسع في برامج الماجستير التي تلبي إحتياجات المجتمع المحلي%40 .

-3

اإلستثمار في إمكانيات الجامعة األكاديمية والتدريبية%20 .

-4

ضبط و ترشيد النفقات بحيث ال تؤثر على كفاءة األداء%20 .
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مقومات نجاح الخطة اإلستراتيجية
المحور األول

الحوكمة واإلدارة الجامعية

 - 1إعداد خطة إستراتيجية للجامعة تتوافق مع استراتيجية قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة.
 - 2قيام كليات الجامعة و وحداتها اإلدارية بإعداد خططها اإلستراتيجية التنفيذية لتحقيق غايات الجامعة االستراتيجية بحيث تتضمن
آليات و وسائل واضحة ومحددة مع مؤشرات أداء قابلة للقياس ضمن جدول زمني محدد.
 - 3إقرار الخطط االستراتيجية التنفيذية لكليات الجامعة ووحداتها اإلدارية.
 - 4المراقبة الدورية للتأكد من مدى التزام الكليات العلمية والوحدات اإلدارية بتنفيذ خططهم االستراتيجية التنفيذية حسب الجدول
الزمني المحدد في الخطة ذاتها.
 - 5توفير الدعم الكافي من أجل أتمتة كافة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالطلبة وموظفي الجامعة.
 - 6توفير الدعم الكافي لتأهيل القيادات األكاديمية واإلدارية في الجامعة لتطوير قدراتها و تحسين أدائها.
 - 7حماية اإلبداع ودعم التطوير والمحافظة على المتميزين.
 - 8دعم مبادئ المشاركة والشفافية والمحاسبة و العدالة و تكافؤ الفرص .
 - 9التأكيد على االلتزام باللوائح التنظيمية والتنفيذية في الجامعة ودعم المساءلة القانونية.
جامعة فهد بن سلطان

12

مقومات نجاح الخطة اإلستراتيجية
المحور الثاني

االعتماد والجودة

 - 1االهتمام في تطبيق معايير االعتماد الوطني والدولي في كل كلية من كليات الجامعة بهدف الحصول على االعتماد في
كافة البرامج.
 - 2دعم إعادة النظر في التشريعات األكاديمية و اإلدارية لتحسين األداء بهدف الوصول إلى العالمية.
 - 3دعم وتعزيز عمل مركز ضمان الجودة في الجامعة.
 - 4االهتمام بالتوثيق والتدقيق والمراجعة لكافة اإلجراءات األكاديمية واإلدارية في الجامعة.

13
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مقومات نجاح الخطة اإلستراتيجية
المحور الثالث

البحث العلمي والدراسات العليا واالبتكار

 - 1دعم تحسين البيئة البحثية في الجامعة.
 - 2زيادة الدعم المالي للبحث العلمي والدراسات العليا.
 - 3دعم إعادة النظر في تعليمات البحث العلمي وإجراءات الترقية.
 - 4دعم إعادة النظر في تعليمات األبحاث المدعومة والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات.
 - 5دعم الطلبة المتميزين في الدراسات العليا.

جامعة فهد بن سلطان
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مقومات نجاح الخطة اإلستراتيجية
المحور الرابع

البيئة الجامعية والمجتمع المحلي

 - 1دعم التوسع في األنشطة الطالبية الالمنهجية.
 - 2االهتمام بمرافق الجامعة وتطويرها لتصبح بيئة جاذبة للطلبة.
 - 3االهتمام بتعزيز التواصل بين المجتمع المحلي بكافة أطيافه مع الجامعة.
 - 4االهتمام بربط البحث العلمي بأهداف التنمية في المنطقة.
 - 5دعم التواصل بين كوادر الجامعة األكاديمية واإلدارية مع مؤسسات التعليم والقطاعات اإلنتاجية العامة واألهلية بما يحقق
مصلحة الجامعة والمجتمع المحلي.

15

الخطة االستراتيجية 2023 - 2018

