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المقدمة
تأسست جامعة فهد بن سلطان باملوافقة على إنشاء كلية الحاسب الصادرة من معالي وزير التعليم رقم  29667بتاريخ 1423/12/24هـ املوافق 2003/2/25م ،و
تضم الجامعة اليوم خمس كليات تقدم ً
عددا 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  2010ملدة خمس سنوات ،ثم تم تعديلها و تمديد العمل بها حتى عام .2017
و تستعرض الصفحات التالية الخطة اإلستراتيجية لجامعة فهد بن سلطان ( ،)2023–2018والتي وضعت لتتوافق مع رؤية اململكة العربية السعودية عشرين
ً
ً
ثالثين  ،2030و برنامج التحول الوطني  2020وضمن اإلطار العام للخطة املستقبلية للتعليم الجامعي في اململكة العربية السعودية "آفاق" ،ولتنسجم شكال وجوهرا
ً
مع أهدافها اإلستراتيجية لتحقيق معايير االعتماد املحلي والعاملي بهدف رفع مستوى الخريجين والخريجات ً
وثقافيا.
علميا
وقد تم الحرص على أن تتمتع هذه الخطة بالوضوح واملرونة ،إذ أنها ستخضع للمراجعة السنوية بشكل يحافظ على األهداف األساسية و يحدد األولويات العامة
للجامعة في ظل مراعاة أهداف وإحتياجيات كل كلية.
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الرؤية
أن تكون جامعة رائدة في التعليم والبحث واالبتكار وخدمة املجتمع على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي.

الرسالة
تقديم برامج أكاديمية فائقة الجودة ،وأبحاث متميزة من خالل هيئة تدريسية و إدارية متميزة ،وباستخدام أحدث التجهيزات التعليمية والبحثية ،ضمن بيئة
محفزة على البحث واالبتكار وبناء املعرفة للمساهمة الفاعلة في بناء املجتمع املعرفي و االقتصاد املعرفي ،مع االلتزام بأعلى املعايير األخالقية.

2

جامعة فهد بن سلطان

القيم األساسية


العدالة.



العمل الجماعي.



الحرية األكاديمية.



التفوق والتميز في التعليم والتفاعل مع املجتمع.



التعلم املستمر.



إحترام التعددية في الراء واألفكار.



تعزيز روح اإلبداع واإلبتكار.
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التحليل الرباعي ()SWAT
نقاط القوة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

البرامج األكاديمية ذات الجودة العالية.
تميز أعضاء هيئة التدريس.
مرافق الجامعة على أحدث املستويات
أسلوب التدريس املميز.
املستوى العالي من الكفاءة التنظيمية.
الحرم الجامعي ذو املناخ اإليجابي.
اإللتزام بتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
التنوع الطالبي.
البرامج الدراسية مصممة لتتوافق مع سوق العمل.
الحضور اإليجابي في وسائل اإلعالم املحلية.

الفرص
.1
.2
.3
.4
.5
.6

4

السمعة اإليجابية للجامعة على املستويين املحلي والوطني.
القدرة على التوسع والتطوير لفعالية التسويق خارج منطقة تبوك.
تزايد الطلب على التعليم.
املوقع الجغرافي املتميز.
الحاجة املاسة في املنطقة لبعض البرامج التطبيقية التي تطرحها الجامعة.
توفر مساحات واسعة و بنية تحتية مناسبة للتوسع واإلستثمار.

جامعة فهد بن سلطان

نقاط الضعف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإلفتقار إلى املوارد املالية الكافية.
عدم وجود خطة موازنة مالية طويلة األجل.
املوارد املحدودة املخصصة للبحوث.
عدم وجود إطار جيد التنظيم للقيام باألعمال البحثية.
نهج قياس مؤشرات األداء الرئيسية يفتقر للتناسق.
زيادة اإلعتماد على الرسوم الدراسية.

التهديدات
.1
.2
.3
.4
.5

تزايد املنافسة في مجالي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.
زيادة تكاليف التعليم.
إنخفاض نسبة املنح الدراسية.
تناقص أعداد الطلبة.
عدم ملكية األرض املقامة عليها مباني الجامعة.

الغايات االستراتيجية
)1

تخريج طلبة قادرين على اإلنخراط في سوق العمل املحلي واإلقليمي و مؤهلين ملتابعة دراساتهم العليا.

][25%

)2

تعزيز البحث العلمي وتشجيع اإلبداع و اإلبتكار.

][25%

)3

توفير بيئة جامعية متفاعلة تلبي إحتياجات الطلبة ،و قادرة على التفاعل مع املجتمع املحلي لبناء الجسور مع املؤسسات الحكومية
والخاصة.

][20%

)4

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

][10%

)5

اإلستفادة من الوضع املميز للجامعة ومستقبل املنطقة ضمن رؤية اململكة .2030

][10%

)6

استقرار الوضع املالي للجامعة من خالل تنويع مصادر الدخل.

][10%
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أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية  1 #تخريج طلبة قادرين على النخراط في سوق العمل املحلي والقليمي و مؤهلين ملتابعة دراساتهم العليا

6

][25%

)1

تحديث الخطط الدراسية لتهيئة الخريج لسوق العمل املحلي واإلقليمي مع االلتزام باملعايير الوطنية والعاملية.

25%

)2

إعداد ما ال يقل عن  ٪25من البرامج املؤهلة للعتماد الوطني والعاملي.

25%

)3

إستقطاب وتعيين أعضاء هيئة التدريس متميزيين واالحتفاظ بهم.

20%

)4

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

10%

)5

تحسين عملية التدريس  -التعلم  -وأداء أعضاء هيئة التدريس.

10%

جامعة فهد بن سلطان

أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية  :2#تعزيزالبحث العلمي وتشجيع البداع والبتكار

][25%

)1

زيادة البحث العلمي املنشور في مجالت عاملية علمية محكمة.

25%

)2

داخليا وخار ً
ً
جيا.
زيادة التشاركية في البحث العلمي

20%

)3

ربط البحث العلمي والتطوير مع حاجة املؤسسات اإلنتاجية املحلية.

5%

)4

تشجيع البحث العلمي املتميز.

15%

)5

تنظيم ورعاية املؤتمرات والورش العلمية ،ودعم مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في املؤتمرات والورش العلمية.

15%

)6

إطالق برامج جديدة في الدراسات العليا وتعزيز البحث العلمي.

20%
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أهداف الغايات االستراتيجية
توفيربيئة جامعية تفاعلية متنوعة تلبي إحتياجات الطلبة وقادرة على التفاعل مع املجتمع املحلي لتبني الجسور
الغاية : 3#
مع املؤسسات الحكومية والخاصة
)1

زيادة األنشطة الالمنهجية التي تعزز اإلنتماء الوطني و السلوك اإليجابي ،وتمنع التطرف والعنف.
املحافظة على مرافق الجامعة وتطويرها ليصبح الحرم الجامعي ً
مكانا ً
جاذبا للطلبة وللمجتمع املحلي.

20%

)3

تقديم اإلرشادات اإلجتماعية والنفسية للطلبة.

15%

)4

تعزيز مفهوم املشاركة املجتمعية والشراكة.

20%

)5

االهتمام بذوي اإلحتياجات الخاصة.

10%

)2

8

][20%

جامعة فهد بن سلطان

35%

أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية :4#

تطويرالنظام الداري للوصول إلى تعليم متميزوإجراءات إدارية سهلة وسريعة

][10%

)1

تعديل الهيكل التنظيمي وتحديد املهام والصالحيات لكل مستوى وظيفي.

20%

)2

مراجعة اإلجراءات اإلدارية في الجامعة و زيادة تبني الحلول الحاسوبية

20%

)3

تدريب وتأهيل موظفي الجامعة.

20%

)4

وضع نظام متكامل لتوثيق وأرشفة كافة الوثائق اإلدارية.

20%

)5

تعيين واستبقاء املوظفين املؤهلين مع إعطاء األولوية للمواطنين السعوديين.

20%
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أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية  :5#الستفادة من املوقع املميزللجامعة ومستقبل اململكة ضمن رؤية 2030

10

][10%

)1

إطالق برامج أكاديمية جديدة ملراحل البكالوريوس والدراسات العليا بما يخدم سوق العمل املستقبلي للمملكة.

50%

)2

إستقطاب الطلبة من مختلف املناطق الجغرافية باململكة.

20%

)3

إقامة تعاون مع املؤسسات واملنظمات املنبثقة عن رؤية .2030

30%

جامعة فهد بن سلطان

أهداف الغايات االستراتيجية
الغاية  :#6تطويرإستقرارالوضع املالي للجامعة من خالل تنويع مصادرالدخل

][10%

)1

إستقطاب املزيد من الطلبة املتميزين.

20%

)2

التوسع في طرح البرامج التي تلبي إحتياجات املجتمع املحلي.

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 الخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلستراتيجية
املحوراألول:

12

الحوكمة والدارة الجامعية

)1

إعداد خطة إستراتيجية للجامعة تتوافق مع استراتيجية قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي في اململكة.

)2

قيام 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.

)3

إقرار الخطط االستراتيجية التنفيذية لكليات الجامعة ووحداتها اإلدارية.

)4

املراقبة الدورية للتأكد من مدى التزام الكليات العلمية والوحدات اإلدارية بتنفيذ خططهم االستراتيجية التنفيذية حسب الجدول الزمني املحدد لها.

)5

توفير الدعم الكافي من أجل أتمتة كافة اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالطلبة وموظفي الجامعة.

)6

توفير الدعم الكافي لتأهيل القيادات األكاديمية واإلدارية في الجامعة لتطوير قدراتها و تحسين أدائها.

)7

حماية اإلبداع ودعم التطوير واملحافظة على املتميزين.

)8

دعم مبادئ املشاركة والشفافية واملحاسبة و العدالة و تكافؤ الفرص.

)9

التأكيد على االلتزام باللوائح التنظيمية والتنفيذية في الجامعة ودعم املساءلة القانونية.

جامعة فهد بن سلطان

مقومات نجاح الخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلستراتيجية
املحورالثاني:

االعتماد والجودة

)1

االهتمام في تطبيق معايير االعتماد الوطني والدولي في كل كلية من كليات الجامعة بهدف الحصول على االعتماد في كافة البرامج.

)2

تحديث التشريعات األكاديمية و اإلدارية لتحسين األداء بهدف الوصول إلى العاملية.

)3

دعم وتعزيز عمل مركز ضمان الجودة في الجامعة.

)4

االهتمام بالتوثيق والتدقيق واملراجعة لكافة اإلجراءات األكاديمية واإلدارية في الجامعة.
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مقومات نجاح الخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلستراتيجية
املحورالثالث :البحث العلمي والدراسات العليا واالبتكار

14

)1

دعم تحسين البيئة البحثية في الجامعة.

)2

زيادة الدعم املالي للبحث العلمي والدراسات العليا.

)3

دعم إعادة النظر في تعليمات البحث العلمي وإجراءات الترقية.

)4

دعم إعادة النظر في تعليمات األبحاث املدعومة واملشاركة في املؤتمرات العلمية والندوات.

)5

دعم الطلبة املتميزين في الدراسات العليا.

جامعة فهد بن سلطان

مقومات نجاح الخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلستراتيجية
املحورالرابع :البيئة الجامعية واملجتمع املحلي
)1

دعم التوسع في األنشطة الطالبية الالمنهجية.

)2

االهتمام بمرافق الجامعة وتطويرها لتصبح بيئة جاذبة للطلبة.

)3

االهتمام بتعزيز التواصل بين املجتمع املحلي بكافة أطيافه مع الجامعة.

)4

االهتمام بربط البحث العلمي بأهداف التنمية في املنطقة.

)5

دعم التواصل بين كوادر الجامعة األكاديمية واإلدارية مع مؤسسات التعليم والقطاعات اإلنتاجية العامة واألهلية بما يحقق مصلحة الجامعة واملجتمع
املحلي.
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