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مقدمةال    

من معالي  كلية الحاسب الصادرةباملوافقة على إنشاء جامعة فهد بن سلطان  تأسست

تضم  و م،72/7/7001هـ املوافق 74/27/2471بتاريخ  76992وزير التعليم رقم 

 عشرة تشملبرامج سبعة ا من البرامج منها خمس كليات تقدم عددً اليوم الجامعة 

اكثر من خمسة تشمل أربعة برامج ماجستير ، ًوعلى مستوى البكالوريوس اتتخصص

ًعشر تخصصا فرعيا.

ثم ملدة خمس سنوات،  7020عام في  للجامعة ستراتيجيةاول خطة إتحديث م تقد و 

ً.7022حتى عام تعديلها و تمديد العمل بها تم 

–7028) تيجية لجامعة  فهد بن سلطانو تستعرض الصفحات التالية الخطة اإلسترا

العربية السعودية عشرين ثالثين  عت لتتوافق مع رؤية اململكة(، والتي وض7071

اإلطار العام للخطة املستقبلية للتعليم  ضمنًو 7070ي و برنامج التحول الوطن ،7010

 مع 
 
 وجوهرا

 
 أهدافهاالجامعي في اململكة العربية السعودية "آفاق"، ولتنسجم شكال

مستوى الخريجين بهدف رفع  الميلعوااملحلي  اإلستراتيجية لتحقيق معايير االعتماد

ا.ا والخريجات علميً  ًوثقافي 

ملرونة، إذ أنها ستخضع هذه الخطة بالوضوح واوقد تم الحرص على أن تتمتع 

حدد األولويات العامة يحافظ على األهداف األساسية و يبشكل للمراجعة السنوية 

  كل كلية. حتياجياتإمراعاة أهداف ًوللجامعة في ظل 
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 الرؤية

بتكار وخدمة املجتمع على املستوى املحلي التعليم والبحث واإًل أن تكون جامعة رائدة في

ًواإلقليمي والدولي.

 الرسالة

خالل هيئة تدريسية و إدارية بحاث متميزة من وأ تقديم برامج أكاديمية فائقة الجودة،

على ستخدام أحدث التجهيزات التعليمية والبحثية، ضمن بيئة محفزة إمتميزة، وب

قتصاد اإل ًو بناء املجتمع املعرفي فيبناء املعرفة للمساهمة الفاعلة ًو اربتكاإًلالبحث ًو

 لتزام بأعلى املعايير األخالقية.املعرفي، مع اإل

 القيم األساسية

ًالعدالة. -

 العمل الجماعي. -

 الحرية األكاديمية. -

 في التعليم والتفاعل مع املجتمع. التفوق والتميز -

 .املستمرالتعلم  -

 .فكارراء واأًلترام التعددية في اًلحإ -

 بتكار.بداع واإًلاإًل روح تعزيز -
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ايات االستراتيجيةغال  

نخراط في سوق العمل املحلي لإستقطاب وتعليم وتخريج طلبة قادرين على اإ .1

   %52.  فضل جامعات العالمأمؤهلين ملتابعة دراستهم في  و كذلك قليميوال

 %52.  بتكارالإ وإ تعزيز البحث العلمي وتشجيع البداع .5

قادرة على التفاعل مع و  ،حتياجات الطلبةإية متفاعلة تلبي توفير بيئة جامع .3

 %20  املجتمع املحلي لبناء الجسور مع املؤسسات الحكومية والخاصة.

دارية سهلة إجراءات إلى تعليم متميز وإإتطوير النظام الداري للوصول  .4

  %10    وسريعة.

ستفادة من الوضع املميز للجامعة ومستقبل املنطقة ضمن رؤية اململكة الإ  .2

5232  .10% 

إ%10ضع املالي للجامعة من خالل تنويع مصادر الدخل.  ستقرار الوإا  .6
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الغايات االستراتيجيةهداف أ  

نخراط في سوق العمل لإستقطاب وتعليم وتخريج طلبة قادرين على اإ : 1#إالغاية

فضل جامعات أقليمي مؤهلين ملتابعة دراستهم في املحلي وال

       %52.العالم

  

  األهداف:        

املحافظة على مع قليمي املحلي واإللتهيئة الخريج لسوق العمل الخطط الدراسية مراجعة  .2

 %72 .املعايير العاملية

 %72 .لبعض التخصصات العالميًو الوطني البرامجيعتماد اإًلالحصول على  .7

 %70 زين.يستقطاب املتمإعضاء هيئة التدريس ًوأتعزيز قدرات التركيز على  .1

و توظف التكنولوجيا في التدريس وتطور  بتكاراتالتي تعزز اإًللتعليمية نماذج االزيادة تبني  .4

 %20 ا عن التلقين.بعيد ً ةالتدريس( نحو التشاركي طرًق)  العملية التعليمية

 %20. عضاء هيئة التدريس والعملية التعليميةأالتقييم املستمر ألداء  .2

 

 % 52. ربتكاالإوإالعلمي وتشجيع البداع  تعزيز البحث : 5#إالغاية

  

 األهداف:          

        %72.  %20في املجالت العاملية بنسبة ال تقل عن  النشًررفع  .2

 %70 .اا وخارجيً في البحث العلمي داخليً  التشاركيةزيادة   .7

 %2 .نتاجية املحليةاإًلالبحث العلمي والتطوير مع حاجة املؤسسات ربط  .1

 %22 .مادية للباحثين املتميزين تخصيص حوافًز .4

ودعم مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في املؤتمرات  دعم املؤتمرات والورش العلمية، .2

 %22العلمية.   

 %70 .وتعزيز البحث العلميلتلبية حاجة املجتمع  الدراسات العلياجديدة في برامج  فتح .9
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قادرة على التفاعل وإ ،حتياجات الطلبةإية متفاعلة تلبي توفير بيئة جامع : 3#إالغاية

 تبني الجسور مع املؤسسات الحكومية والخاصة. لمع املجتمع املحلي 

52%                          

  

 األهداف:         

وتمنع التطرف  ،يجاب.السلوك اإًل ًو نتماء الوطنيالتي تعزز اإًلنهجية نشطة الالماأل زيادة .2

 %12 والعنف.

ا للطلبة وللمجتمع ا جاذبً لجامعي مكانً ليصبح الحرم اوتطويرها  مرافق الجامعة املحافظة على .7

 %70 .املحلي

 %22 للطلبة. والنفسية جتماعيةتقديم اإلرشادات اإًل  .1

مام املجتمع املحلي أبواب الجامعة أللتواصل مع املجتمع املحلي وفتح جديدة فتح قنوات  .4

 %70 .كاديمية في مختلف املجاالتلالستفادة من الخبرات األ

 %20ات الخاصة. حتياجهتمام بذوي اإًلااًل .2

 

دارية سهلة إجراءات إلى تعليم متميز وإإللوصول  تطوير النظام الداريإ  :4#إالغاية

 %12وسريعة.

      

إاألهداف:        

 %22 وظيف.. تعديل الهيكل التنظيمي وتحديد املهام والصالحيات لكل مستوى  .2

 %20 .ول الحاسوبيةزيادة تبني الحلو  اإلجراءات اإلدارية في الجامعةمراجعة كافة  .7

 22% .موظف. الجامعةدريب وتأهيل ت .1

 %70 دارية.ل لتوثيق وأرشفة كافة الوثائق اإًلوضع نظام متكام .4

 %10 .يمكن الوصول اليها بسهولةو لكافة وحدات الجامعة وجود لوائح تنظيمية كاملة وتامة  .2

ضمن مصفوفة  نيومنح األولوية للمواطن ،الخاصة بتعيين املوظفين الجدد عاييًرحديد املت .9

  %20 .معايير واضحة
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ملنطقة ضمن رؤية اململكة ستفادة من الوضع املميز للجامعة ومستقبل االإ :5الغاية #

إ. 5232

12% 

    

 األهداف:        

 بما يخدم سوق العمل املستقبلي للمنطقة.  العامودي في البرامج املطروحة فق.التوسع اأًل .2

20% 

 %20 الجغرافي. التمدد .7

 

    %12 .ستقرار الوضع املالي للجامعة من خالل تنويع مصادر الدخلإ: تطوير #6لغاية ا

        

 األهداف:  

 %70 ستقطاب املزيد من الطلبة.تسويق برامج الجامعة إًل .2

 %40 .املحلي حتياجات املجتمعإالتوسع في برامج املاجستير التي تلبي  .7

 %70 .بيةوالتدريستثمار في إمكانيات الجامعة األكاديمية إًلا .1

 %70 ضبط و ترشيد النفقات بحيث ال تؤثر على كفاءة األداء. .4

 

 

 

ً

ً
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ً

ً

ً

إستراتيجيةلإا ةالخطـــــــــــــــمقومات نجاح 

 

إ والدارة الجامعيةوكمة املحور األول:  الح

ستراتيجية قطاع التعليم الجامعي والبحث اإعداد خطة إستراتيجية  للجامعة تتوافق مع  .2

 اململكة. العلمي في

لتحقيق  ستراتيجية التنفيذيةعداد خططها اإًلإدارية بإًلوحداتها ا قيام كليات الجامعة و .7

وسائل واضحة ومحددة مع مؤشرات  ليات وآاالستراتيجية بحيث تتضمن غايات الجامعة 

 ء قابلة للقياس ضمن جدول زمني محدد.داأ

 دارية.حداتها اإًلقرار الخطط االستراتيجية التنفيذية لكليات الجامعة وًوإ .1

دارية بتنفيذ خططهم املراقبة الدورية للتأكد من مدى التزام الكليات العلمية والوحدات اإًل .4

 االستراتيجية التنفيذية حسب الجدول الزمني املحدد في الخطة ذاتها.

 دارية املتعلقة بالطلبة وموظف. الجامعة.جراءات اإًلتمتة كافة اإًلجل أأتوفير الدعم الكافي من  .2

دارية في الجامعة لتطوير قدراتها و تحسين مية واإًليكادوفير الدعم الكافي لتأهيل القيادات األت .9

 دائها.أ

 بداع ودعم التطوير واملحافظة على املتميزين.حماية اإًل .2

 الفرص .ؤ واملحاسبة و العدالة و تكافدعم مبادئ املشاركة والشفافية  .8

 لة القانونية .اءلتنفيذية في الجامعة ودعم املسواالتأكيد على االلتزام باللوائح التنظيمية  .6

إ

إ العتماد والجودة.:  اثانياملحور ال

بهدف تطبيق معايير االعتماد الوطني والدولي في كل كلية من كليات الجامعة هتمام في ااًل .2

 في كافة البرامج. الحصول على االعتماد

لى بهدف الوصول إ داءسين اأًلدارية لتحو اإًل اديميةكعادة النظر في التشريعات األإدعم  .7
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 العاملية.

 دعم وتعزيز عمل مركز ضمان الجودة في الجامعة. .1

 دارية في الجامعة.كاديمية واإًلجراءات األهتمام بالتوثيق والتدقيق واملراجعة لكافة اإًلاًلا .4
 

 

 

ً

إالبحث العلمي والدراسات العليا واالبتكار.:  ثالثاملحور ال

 .الجامعة تحسين البيئة البحثية فيدعم  .2

 زيادة الدعم املالي للبحث العلمي والدراسات العليا. .7

 جراءات الترقية.إعادة النظر في تعليمات البحث العلمي ًوإدعم  .1

 بحاث املدعومة واملشاركة في املؤتمرات العلمية والندوات.أًلعادة النظر في تعليمات اإدعم  .4

 دعم الطلبة املتميزين في الدراسات العليا. .2

ً

إالبيئة الجامعية واملجتمع املحلي .  :  ابعرإاملحور ال

 منهجية.الاًل نشطة الطالبيةالتوسع في األدعم  .2

 مرافق الجامعة وتطويرها لتصبح بيئة جاذبة للطلبة.هتمام بااًل .7

 طيافه مع الجامعة.أتواصل بين املجتمع املحلي بكافة تعزيز الهتمام بااًل .1

 املنطقة.في هداف التنمية أربط البحث العلمي باالهتمام ب .4

دارية مع مؤسسات التعليم والقطاعات كاديمية واإًلدعم التواصل بين كوادر الجامعة األ .2

 هلية بما يحقق مصلحة الجامعة واملجتمع املحلي.نتاجية العامة واأًلاإًل

 

 

 

 

 

 


