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 مقدمة

والمسؤوليةًًالعلميًوالبحثًالتعليمًمجالًفيالتميزًًلتحقيقًالهادفةًالتطويريةًللجهودًالداعمةً–ًهللاًحفظهماً–ًاألمينًعهدهًوليًولسموًالشريفينًالحرمينًلخادمًالكريمةًالساميةًللتوجهاتًتنفيذاً 
ًالتخطيطًبإتباعًوذلكًالتعليم،ًوزارةًخطةوبرنامجًالتحولًالوطنيًًو2030ًرؤيةًالمملكةًًمعًانسجاماً ًطموحة،ًمستقبليةًخطةًبتحديدًوذلكًشاملة،ًتطويرًعمليةًإجراءًفيًالجامعةًشرعتًالمجتمعية،
ً.ًوموضوعيةًعلميةًنتائجًإلىًالمستندًالمدىًطويلًاالستراتيجي

ًلمتطلباتًمخرجاتهاًمواءمةًمستوًىًوتعزيزًالتعليمية،ًلمؤسساتهاًالداخليةًالكفاءةًبمستوًىًواالرتقاءًوالمعاصرةًالتعليمية،ًلتقنيةاًالتطوراتًيواكبًالذيًللجامعة،ًالمحمودًالتوجهًهذاًمعًواتساقا
أهدافًالجامعة،ًووفقًماًقررتهًوتقرهًأنظمةًالتعليمًًحسب رسالتهاالعمادةًتؤدىًلً،القادمةالعشرًًللسنواتًالدراساتًالعلياًعمادةلًاإلستراتيجيةًالخطةًإعدادًتمًالعمل،ًسوًقًواحتياجاتًالتنمية،ًعملية
ًتعليميًنظامًإلىًللوصولًالمتغيرة،ًالعملًسوًقًمعطياتًمعًاألكاديميةًالبرامجًومواءمةًالعالمي،ًوالتكنولوجيًاألكاديميًالتطورًمسايرةًفيًالخطةًهذهًمنًاألساسيًالهدفًتمثلًوقد.ًالمملكة في
ًيلبيًبماًالمعرفة،ًتطوراتًمواكبةًعلىًفيًالوقتًذاتهًقادرةًألمتها،ًاألصيلًواالنتماءًبالمسئوليةًباإلحساسًوتتميزًمؤهلةًبشخصيةًتتمتعًبشريةًكوادرًعدادإًًعلىًقادرًعالية،ًجودةًذيًعالً 

ً.والعالميًاإلقليميًالمستويينًعلىًمنافسةالًعلىًقادرةًمستدامة،ًووطنيةًواجتماعيةًاقتصاديةًتنميةًتحقيقًمعًيتواءمًوبماًوالمستقبلية،ًالحاليةًالمجتمعًاحتياجات

ً،العمادةًوتطلعاتًيتالءمًبماًالمستقبلي،ًللتخطيطًالعلميًاألسلوبًقواعدًإرساءًنحوً،االميرًسطامًبنًعبدًالعزيزًجامعةًتوجهًسياقًفيًالدراساتًالعلياًلعمادةًإستراتيجيةًخطةًوضعًويأتي
الجامعةًًمنسوبيعددًمنًًمنًلجنةًتشكيلًتمًفقدًالتوجهاتًلهذهًوتنفيذاً .ًًوالمستقبليةًالراهنةًالتحدياتًمواجهةًعلىًقادرةًعالميةًمستوياتًإلىًعلميالًوالبحثًبالتعليمًيرتقيًشاملًتغييرًإحداثفيً
ً.2030ًعامًوحتى2019ًًعامًمنًللفترةًإستراتيجيةًخطةًصياغةًاإلستراتيجيًليتولىلهمًخبرةًودراسةًكافيةًفيًمجالًالتخطيطًًممن
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  التنفيذي مللخصا
ًًتسهم ًعمادة ًفيًالدراساتًالعليا ًتسعىًفيًالوقتًذاتهللمجتمع،ًًالمختلفةلتلبيةًاحتياجاتًسوقًالعملًوإعدادًمتخصصينًفيًالمجاالتًًتأهيلًطالبهامنذًنشأتها ًأنها ًلالرتقاءًبمستوىًًكما جاهدة

إلىًتحديثًوتطويرًرؤيتهاًلعمادةًلتهدفًالخطةًاإلستراتيجيةًلذلك،ً.ًالتميزًفيًالتعليمًوالبحثًالعلميًوالشراكةًوالمسؤوليةًالمجتمعيةًاإلستراتيجيًللجامعةًنحوًكفاءتهاًالداخليةًوالخارجيةًتعزيزا ًللتوجه
ًالمساهمةًفيًتحسينًترتيبًالجامعةًبينًجامعاتًالعالم.ًوالعمادةًورسالتهاًوأهدافهاًوقيمهاًوتحسينًوضعً
علىًتحليلً"البيئةًالداخلية"ًمنًحيثًكفاءتها،ًوقدرتهاًالذاتيةًلتحديدًنقاطًالقوةًًالقدرةًفيًوالذيًتكمنًأهميتهً،" AnalysisProspectiveهجيةً"التحليلًالمستقبلي"ًمنلذلك،ًفقدًتمًإعدادًالخطةًبإتباعً

لتناسقًوالتكاملًبينًجميعًاألنشطةًلتنفيذًإستراتيجيتهاًوتحقيقًرؤيتهاًالمستقبليةًوأهدافهاًوالضعف،ًوكذلكًقدرتهاًعلىًتحليلً"البيئةًالخارجية"ًالستقراءًالفرصًوالتهديداتًالمحتملة،ًسعيا ًنحوًإحداثًا
يعتبرًمدخال ًأساسيا ًً،ًوبالتاليًمحددةستراتيجيةًوفقا ًللمعاييرًالاإلستراتيجيةًفيًضوءًرؤيةًوأهدافًالجامعةًاإلستراتيجية.ًعالوةًعلىًذلكًفانًالتحليلًالمستقبليًيمدناًبأساسًسليمًالتخاذًالقراراتًاإل

فيًإعدادهاًعلىًتوسيعًقاعدةًالمشاركةًللعمادةًاعتمدتًالخطةًاإلستراتيجيةًالذيًيبدأًبتحليلًمفصلًللوضعًالحاليًللتعرفًعلىًنقاطًالقوةًوالضعفًوالفرصًوالتحديات،ًوقدًللتخطيطًاالستراتيجيً
وقدًتمً،ًإضافةًإلىًممثلينًعنًأصحابًاألعمالًوسوقًالعمل،ًًوممثلينًعنًالطالبووكالءًالدراساتًالعلياًبالكلياتًًومنسوبيهادةًللعمالألطرافًالمعنية،ًبحيثًضمتًهذهًاألطرافًاإلدارةًالعلياً

ًلتكوًن ًالعمادة ًً"العليا الدراسات برامج لي والريادة التميز "ًصياغةًرؤية ًورسالة ة لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق التقدم تطوير برامج للدراسات العليا ذات جودة عالي "تتمحورًحولًالعمادة
ً:وقيمًجوهريةًتتمثلًفي،ًً" المعرلي من  خالل االستثمار األمثل للموارد ال شرية والتقنية وبناء جسور التواصل مع المؤسسات العلمية

ً
  والجودةاإلتقان:ً 

ًنًخاللًمزجًالمهاراتًبالمعرفةًوالتطبيقًالعمليًواالكتشاف.بذلًالجهدًبدقةًومهارةًوإخالصًوااللتزامًبالتحسينًالدائمًللنجاحًوالتميزًمً
  :التمّيز 

ًتحقيقًمواصفاتًعلميةًمتقدمةًفيًبرامجًالدراساتًالعليا.ً
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 الشفافية:  
 .كةًفيًخططًالتطويربماًيؤديًإلىًجذبهمًللمشاًر الوضوحًفيًاألنظمةًوالتعليماتًوالقراراتًواإلجراءاتًلتدعيمًالثقةًلدىًالطالبًوهيئةًالتدريسًوالعاملين

  :اإلبداع 
ًتشجيعًاألفكارًوالحلولًاإلبداعيةًفيًمجالًالبحثًلتطويرًالمعرفةًالعلميةًوتحقيقًالتنميةًالفرديةًوالمجتمعيةً

  :العمل بروح الفريق 
ًبثًروحًالتعاونًبينًاألفرادًوالجماعاتًلتحقيقًالمهامًواألهداف.ً

 

 التالية: األهداف اإلستراتيجيةوتحديد 
 .حداث برامج دراسات عليا تطبيقية وميدانية متميزة تلبي احتياجات المجتمعاست .1
 عليا إلعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة عالميا برامج دراساتتطوير  .2
 االرتقاء بمستوي ال حوث لي برامج الدراسات العليا .3
 .للعمادة الموارد المالية الذاتيةتنمية  .4
 ري داعمالمساهمة لي تكوين نظام إدا .5
  مجال الدراسات العليا والريادة ليالتميز واإلقليمية والدولية ذات ا الجامعات المحليةتفعيل  واصر التعاون والتنسيق مع  .6

 

 
ًمانً وبالتااليًالعماادة،ًسايحققًرؤياةًورساالةإنًتحديدًاألهدافًاإلستراتيجيةًالساابقةً ومؤشاراتًاألداءًالتايًتعمالًفايًمجموعهااًعلاىًً"اتالمباادًراالهادافًالتنفيذياةً"ُوضاعًلكالًهادفًاساتراتيجيًعادد 
كماااًتضاامنًتحقيااقًأهاادافهاًعلااىًالماادىًًوتوافقهااا،إعاادادًإسااتراتيجيتهاًوفقاااًلعااددًماانًالمعاااييرًوالضااوابطًالتاايًتضاامنًتكاماالًالخطااةًًالعمااادةًعلااىوحرصااتًً.إليااهتحقيااقًالهاادفًاإلسااتراتيجيًالااذيًتنتماايً

اإلجرائايًًوالتحليال)SSR (للجامعاةًالتقاويمًالاذاتيًاالولايللجامعاة،ًإضاافةًإلاىًذلاكًفإناهًتامًاالساتفادةًمانًنتاائجًًاإلساتراتيجيةمقارناتًالمرجعيةًتوافقا ًمعًالخطةًاالستنادًإلىًالالمتوسطًوالطويل،ًوذلكًب
ً(.2030ً-2019علىًمدىًاألعوامًالقادمةً)العمادةًرسمًمستقبلًًتهدفًهذهًالخطةًإلىًو.ًعمادةللفيًرسمًتصورًشموليًللخطةًاإلستراتيجيةًًاالصدارًاالولًللخطةًاإلستراتيجيةًللجامعة
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 للجامعة االستراتيجية األهداف مع للعمادة االستراتيجية األهداف ترابط مدى 
 

 للعمادةاألهداف اإلسرتاتيجية  للجامعةاألهداف اإلسرتاتيجية   
 .بيقية وميدانية متميزة تليب احتياجات اجملتمعاستحداث برامج دراسات عليا تط .تعزيز مكانة اجلامعة حملياً ودولياً 

 االرتقاء مبستوي البحوث يف برامج الدراسات العليا
 عليا إلعداد الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة عامليا برامج دراساتتطوير  متكني الطلبة من ملنافسة يف سوق العمل.

 .ليب احتياجات اجملتمعاستحداث برامج دراسات عليا تطبيقية وميدانية متميزة ت
  استقطاب املوارد البشرية املتميزة وتنميتها.

  
 التحسني املستمر لعمليات التعليم والتعلم.

 االرتقاء مبستوي البحوث يف برامج الدراسات العليا
 عليا إلعداد الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة عامليا برامج دراساتتطوير 

 االرتقاء مبستوي البحوث يف برامج الدراسات العليا عليا والبحث العلمي.تطوير برامج الدراسات ال
 االرتقاء مبستوي البحوث يف برامج الدراسات العليا التحسني املستمر ملمارسات اجلودة وتطبيقاهتا.

ولية ذات التميز تفعيل أواصر التعاون والتنسيق مع اجلامعات احمللية واإلقليمية والد بناء شراكات إسرتاتيجية فاعلة.
 والرايدة يف جمال الدراسات العليا

 للعمادة. املوارد املالية الذاتيةتنمية  استدامة املوارد املالية للجامعة.
 .املسامهة يف تكوين نظام إداري داعم .تطوير نظام إداري داعم 

 وميدانية متميزة تليب احتياجات اجملتمع.استحداث برامج دراسات عليا تطبيقية  تطوير برامج داعمة للمسؤولية اجملتمعية.
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  هداف وكالة الجامعة للدراسات العليا وال حث العلمي: مع للعمادة االستراتيجية األهداف ترابط مدى 
 

 عمادة الدراسات العليا وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

  العلمي والبحث العليا الدراسات برامج تطوير 
 

 عامليا املتخصصة واملهنية العلمية الكفاءات إلعداد عليا دراسات برامج تطوير .املشرتكة الربامج وتشجيع العليا الدراسات رامجب تطوير
 .اجملتمع احتياجات تليب متميزة وميدانية تطبيقية عليا دراسات برامج استحداث

 .للعمادة الذاتية املالية املوارد تنمية
 العليا الدراسات برامج يف البحوث مبستوي االرتقاء والتطبيقي اإلبداعي العلمي للبحث برامج تطوير
  .املعاصرة اإللكرتونية التقنيات وتوظيف متطورة مكتبة تطوير
 العليا الدراسات برامج يف البحوث مبستوي االرتقاء العلمي التعليم والبحث يف االفرتاضية املعامل دور تفعيل
  .الكليات يف التعلم مصادر مراكز تطوير
 العليا الدراسات برامج يف البحوث مبستوي االرتقاء البحثية واجملموعات العلمي والنشر للبحث املستمر الدعم تعزيز
  .وممارساهتا الفكرية امللكية تعزيز

  فاعلة استراتيجية شراكات بناء

 العليا الدراسات جمال يف والرايدة التميز ذات والدولية واإلقليمية احمللية اجلامعات مع والتنسيق ونالتعا أواصر تفعيل .رايدية عاملية جامعات مع وتوأمة حبثية شراكات بناء
 العليا تالدراسا جمال يف والرايدة التميز ذات والدولية واإلقليمية احمللية اجلامعات مع والتنسيق التعاون أواصر تفعيل .والعاملية احمللية واملؤسسات اهليئات مع العالقات تطوير
 العليا الدراسات جمال يف والرايدة التميز ذات والدولية واإلقليمية احمللية اجلامعات مع والتنسيق التعاون أواصر تفعيل .املهنية واهليئات العلمية اجلمعيات مع الشراكة تعزيز

 داعم إداري نظام تكوين يف املسامهة .للجامعة استشاري جملس استحداث
 داعم إداري نظام تكوين يف املسامهة .اجلامعة توقعها اليت الشراكة اتفاقيات يذتنف آليات تطوير
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 :الخطة بتنفيذ المعنيون  الشركاء
ًالحصرًالًالمثالًسبيلًعلىًالمصلحةًأصحابًاألطرافًتحديدًويمكنً،العمادةًمعًوتعاونهاًوالشرائحًالمؤسساتًمنًعددًجهودًتضافرًالخطةًتتضمنهاًالتيًاإلستراتيجيةًاألهدافًتحقيقًيتطلب
ً:يليًفيما
ً

 هيئة تقويم التعليم الجامعة إدارة التعليم وزارة
 التدريس هيئة  عضاء الكليات العمادات المساندة

 المجتمع الخريجـون  العليا الدراسات طل ة
 ادارة التخطيط االستراتيجي والدراسات

ً
ً
ً
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 منهجية إعداد الخطـة

 علىًالعناصرًالتالية:ًوالذيًيرتكزإعدادهاًعلىًاستخدامًمنهجيةً"التحليلًالرباعي"ًًللعمادةًفييجيةًاعتمدتًالخطةًاإلسترات
القصااورًالماواردًالبشاريةًوالمادياةًالمتاحاةًويخفا ًًواساتغاللًنقااطًالقاوةًوتقاديرًنقااطًالضاعفًللوصاولًإلاىًإحاداثًتاوازنًحديقايًفايًاألداءًيمكانًمانًاساتغاللًتحليل البيئة الداخلية للعمـادة

 الناجمًعنًأداءًالمواردًالبشريةًوالمادية.ً
 جميعًاألطرافًالمعنيةًبغيةًالوصولًإلىًالفرصًالمتاحةًوتقديرًالتحدياتًالمحتملة.ًبمشاركةًللعمادةتحليل البيئة الخارجية 

 وقدًتمًاعتمادًالخطواتًواألدواتًالتالية:
 العمادة.ومنسوبيًالدراساتًالعلياًتيجيًبديادةًعميدًعمادةًالمتخصصينًفيًالتخطيطًاإلستراتمًتشكيلًفريقًعملًمنًً-
منساوبيًالعماادةًألخاذًاءراءًوالمقترحااتًواالساتفادةًمانًالتغذياةًًفيًالعمادةًإلعدادًالخطاةًاإلساتراتيجيةًوتامًعاروًمساودةًالخطاةًعلاىًلوكالءًالدراساتًالعلياًبالكلياتعملًًةتمًتنظيمًورشً-

 الراجعة.ًً
 لعمادةًمنًخاللًتحليلًنقاطًالقوةًوالضعفًوالفرصًوالتحديات.لالحاليًًتمًتشخيصًالوضعً-
 الرؤيةًوالرسالةًواألهدافًوالديمًعلىًمستوىًالعمادة.فيًصياغةًإعادةًالنظرًً-
 لعمادة.ًلفيًتحقيقًاألهدافًاإلستراتيجيةًًستسهمتحديدًاالستراتيجياتًالمناسبةًالتيًً-
 .منيةًوالجهةًالمسئولةًعنًالتنفيذمًتنفيذهاًفيًإطارًالخطةًاإلستراتيجيةًوتحديدًمراحلهاًالًزإعدادًالبرامجًوالمشاريعًالتيًسيتً-
 عليها.تمًإعدادًمسودةًالخطةًومناقشتهاًمعًمجلسًالعمادةًوالتصديقًً-

 لعمادةًتمًعلىًمراحلًمتعددةًوعلىًالنحوًالتالي:ًلويظهرًمنًذلكًأنًإعدادًالخطةًاإلستراتيجيةً
ً
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 ولىالمرحلة األ 

وأهمًالقضاياًاألساسيةً)تحليالًالبيئتاينًالداخلياةًوالخارجياة(،ًواقتاراحًالرؤياة،ًوالرساالة،ًًمقارنة،وهيًمرحلةًإعدادًالمسودةًاألوليةًللخطةًمنًقبلًاللجنةًالمكلفةًوتضمنتًماًيلي:ًعملًدراساتً
 SWOT ANALSISًالداخليةًوالخارجيةًًعملًلتحليلًبيئةًالعمادةةًوتحديدًاألهدافًاإلستراتيجيةًبجانبًتنظيمًوعقدًورش

 المرحلة الثانية 

ًنًاألنشااطةًوالفعاليااات،ًالتايًتضاامنتًإشاارا وتركازتًعلااىًرصاادًالمقترحااتًوالتوصااياتًوالمالحظاااتًالهادفاةًإلااىًإلااراءًوتندايحًالمسااودةًاألوليااةًمانًالخطااةًاإلسااتراتيجيةًمانًخاااللًمجموعااةًما
 .2030ًًواالطالعًعلىًالملخصًالتنفيذيًللخطةًاإلستراتيجيةًللجامعةًالعمادة،مجلسًعلىًعرضهاًًولداخليًمنًمنسوبيًالعمادةًالمجتمعًاًوًوكالءًالدراساتًالعلياًبالكليات

 المرحلة الثالثة 

عملًتمًفيهااًتاداولًًةورشًعقدتمًولها،ًحيثًمنًالشركاءًللمناقشةًالمستفيضةًللخطة،ًوإبداءًالمالحظاتًحًعددتضمنتًاستقصاءًآراءًالشركاءًالمجتمعيينًفيًمراجعةًالخطة،ًحيثًتمًدعوةً
اإلستراتيجيةًالوطنيةًللتعليمًوإستراتيجيةًالجامعاة،ًوحاجااتًومتطلبااتًساوقًالعمال،ًومرئيااتًالشاركاءًًو2030ًرؤيةًالمملكةًاألفكارًوالمقترحاتًبشكلًموضوعيًودقيق،ًآخذينًبعينًاالعتبارً

 المجتمعيينًالداعمينًفيًتنفيذًالخطة.

 رابعة المرحلة ال

 الالزمةًللتطبيق.ًوتتعلقًبوضعًالخطةًالتنفيذيةًوالزمنية،ًوتتضمن:ًتحديدًالمسئوليات،ًوالمهامًومستوياتًوجهاتًالتنفيذًومؤشراتًاألداءًوالفترةًالزمنية
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 الفصل األول
 الدراسات العليا عمادة عن نبذة

مناذًتأسيساهاًإلاىًإتبااعًمنهجياةًقائماةًعلاىًالمسائوليةًالواضاحةًفايًًالعماادةًتساعىلي.ًوعلاىًالارغمًمانًأنًالتعلايمًالعاا قارارًمجلاسًهااًبموجاب1433ًً/1432ًالعماادةًعاامتأسساتً
توقعااتًاألطارافًًبصورةًشموليةًتحققًالتوازنًباينًللدراساتًالعلياًإلىًتطويرًالخططًالدراسيةالعمادةً.ًوتفعيلًالعالقةًبماًيخدمًالمجتمع،ًكماًعمدتًعمادةللتحديدًالجوانبًالتعليميةًوالبحثيةً
والتطااويرًالمسااتمرًفاايًالتعاماالًمااعًالطلبااةًبماااًيحقااقًًالعمااادةًبالتحسااينالتزمااتًًفقاادضااوءًاألهاادافًوالمعاااييرًالموضااوعةًوالتوجهاااتًإلدارةًالجامعااةًًالمجتمااع.ًوفاايالمعنيااةًواحتياجاااتًتنميااةً

ًًالتوقعاتًالمنشودةًمنًأجلًخدمةًكافةًالقطاعاتًوالتخصصات.ً

العمادةًباستمرارًواستحداثًبرامجًومقرراتًجديدةًعلىًنحوًيتناسبًمعًالمتغيراتًالعلميةًواألكاديميةًكماًأنًًومقرراتًالدراساتًالعلياًبرامجعلىًتطويرًمعًالكلياتًالمختلفةًالعمادةًوتعملًً
ً.جديدةًتتناسبًمعًاالحتياجاتًالعلميةًوالمتطلباتًالتنمويةًالمختلفةًبرامجً"ًتخصصات"علىًإنشاءًًحريصة

ةًالمتكاملةًوصوالًإلىًمنًأجلًخدمةًورعايةًأهمًعنصرًفيًالعمليةًالتعليميةًأالًوهوًالطالبًبدءاًمنًخلقًبيئةًأكاديميةًوتعليميةًتعملًعلىًصقلًوتنميةًالشخصيًوتسعىًالعمادةًجاهدةً
 تطورات العمادة شهدت المدة تلك ،ًوخاللشطةًالتيًتسعىًلتعريفًالطالبًبالخدماتًالمختلفةالتطويرًواالستحداثًفيًالمناهجًوطرقًالتدريسًوالبرامجًالمقدمةًهذاًباإلضافةًللبرامجًواألن

ً:العمادة واإلحصائياتًعن المعلومات بع  يلي وفيما بها، الملتحقين والطلبة األكاديمية، البرامج عدد شهدتًازدياد كما ومخرجاتها، برامجها في مهمة
ً
 
 

ً
ً
ً
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 إحصائية بأعداد الطالب المقيدون ببرامج ماجستير خالل الفترة 1435-1438 هـ 
 

العام 
 الدراسي

اإلدارة 
 التربوية

الحديث 
 والتفسير

مناهج وطرق  فقه واصوله
 تدريس

 المجموع فيزياء المواد

 11 طالب 1435

  9 طالبات

 8 طالب

 13 طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

19 

22 
 

3614  7 طالب 

 9 طالبات
 

 7 طالب

 6 طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

14 

15  

 5 طالب 1437

 5 طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

 5 طالب

 - طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

10 

5  

 4 طالب 1438

 5 طالبات
 

 - طالب

 - طالبات
 

 5 طالب

 5 طالبات
 

 5 طالب

 7 طالبات
 

 8 طالب

 - طالبات
 

22 

17  

 27 طالب المجموع

 28 طالبات

 55 الكلي

 

15 

19 

34 
 

10 

5 

15 

 

5 

7 

12 

 

8 

- 

8 

 

65 

59 

124 
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  :لهيكل التنظيمي لعمادة الدراسات العليا بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيزا
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 :العمادةب الدراسات العليا المعتمدة امجبر 
ًاسمًالبرنامجًمًاسمًالبرنامجًم

ًوالحديثبرنامجًماجستيرًالدراساتًاالسالميةًتخصصًالتفسير13ًًًوالحديثبرنامجًماجستيرًاءدابًفيًالدراساتًاالسالميةًتخصصًالتفسير1ًً
ً.برنامجًماجستيرًالدراساتًاالسالميةًتخصصًالفقهًوأصوله14ًًاالسالميةًتخصصًالفقهًوأصولهبرنامجًماجستيرًاءدابًفيًالدراسات2ًً
ًبرنامجًماجستيرًالدراساتًاالسالميةًتخصصًالعقيدةًواالستشراق15ًًبرنامجًماجستيرًاءدابًفيًالدراساتًاالسالميةًتخصصًالعقيدةًواالستشراق3ً
 برنامجًماجستيرًالتربيةًتخصصًاإلدارةًوالتخطيطًالتربوي.16ًًاإلدارةًوالتخطيطًالتربوًيًبرنامجًماجستيرًاءدابًفيًالتربيةًتخصص4ً
ًبرنامجًماجستيرًالتربيةًفيًالمناهجًوطرقًالتدريس17ًًبرنامجًماجستيرًاءدابًفيًالتربيةًتخصصًالمناهجًوطرقًتدريس5ً
 ندسةًالكهربائيةًفيًنظمًاالتصاالتبرنامجًماجستيرًاله18ًًبرنامجًماجستيرًالعلومًفيًفيزياءًالمواد6ً
ًبرنامجًماجستيرًاءدابًفيًالخدماتًاالنتقاليةًلمرحلةًماًبعدًالمدرسةًلذويًاإلعاقة19ًً.برنامجًماجستيرًالعلومًفيًالرياضيات7ً
ً.االنتقاليةًلمرحلةًماًبعدًالمدرسةًلذويًاإلعاقةبرنامجًماجستيرًفيًالخدمات20ًًً.وتطبيقًاالدويةًالنباتيةًالطبيةًتقييم-برنامجًماجستيرًالعلومًالصيدلية8ًً
ًبرنامجًماجستيرًفيًالعالجًالطبيعيًلألطفال21ًًبرنامجًماجستيرًالعلومًفيًالعالجًالطبيعيًلألطفال9ً
ً.األمنًالسيبرانيًالهندسةًفيبرنامجًماجستير22ًًًبرنامجًماجستيرًالعلومًفيًهندسةًاألمنًالسيبراني.10ً
23ًًًطناعيًالتطبيقييرًالذكاءًاالبرنامجًماجست11ً
ًًًبرنامجًماجستيرًعلمًالبيانات12ً
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 تشخيص الوضع الراهن )تحليل البيئة الداخلية والخارجية للعمادةس:
تنفيذًخطتهاًاإلستراتيجية،ًفيًًالعمادةًعلىلرهاًعلىًقدرةًيهدفًالتحليلًالرباعيًإلىًتحديدًمكامنًالقوةًوالضعف،ًوالتعرفًعلىًالظروفًالبيئيةًوالعناصرًالمحيطة،ًبماًفيهاًمنًفرصًوتحديات،ًوأ

ًالمتاحةًودراسةًإمكانيةًاستغاللها،ًًوالفرصتحديدًعواملًالقوةًوالعملًعلىًتنميتهاًوتعزيزها،ًًالمأمولة.ًإنوالوصولًإلىًاألهدافً
ًىًزيادةًفرصًنجاحًالخطةًاإلستراتيجية.ومعالجةًعواملًالضعفًوالتحدياتًوالعملًعلىًالتقليلًمنًآلارهاًالسلبية،ًسوفًيؤديًإل

 للعمادة الداخلية البيئة تحليل: 
ًالنحوًعلىًوتفعيلهاًاستثمارهاًيمكنًوالتيًداخليا ،ًالعمادةًبهاًتتميزًالتيًالقوةًنقاطًمنًمجموعةًهنا ًأنًالعمادةبًاإلستراتيجيةًالخطةًفريقًبهاًقامًالتيًالعملًورشًنتائجًأوضحتً
ًً.اإلستراتيجيةًوأهدافهاًرسالتهاًتحقيقًفيالعمادةًًوفاعليةًكفاءةًعلىًتؤلرًقدًالتيًالضعفًنقاطًبع ًالعملًورشًنتائجًأظهرتًكما.ًالجامعةًورسالةًرسالتهاًيحققًالذي
ً

 WEAKNESSالضعف نقاط  STRENGTHSالقوة نقاط 
ًللعمادة ًبالجامعة ًاإلدارية ًالديادات ًًمساندة ًيتواكب ًبما ًالمستمر ًالتطوير ًًرلعملية ؤيةًمع

 2030المملكةً
 .ليااتًالعلبرامجًالدراساإلدرا ًالقويًلدىًالعمادةًبضرورةًاالرتقاءًبمستوىًالبيئةًالتعليميةً

ًالحديثة ًالدراساتًالعليا ًمنًبرامج ًمعًمستجداتًالعصرًواحتياجاتًاستحداثًعدد ًلتتوائم
 .2030رؤيةًالمملكةًًوسوقًالعملً
ًالسمعةً كفاءةًاءًهيئةًالتدريسًفيًالكلياتًالمعنيةًمنًذويًالوالتنوعًالثقافيًألعضالعلمية

 التدريسيةًوالبحثية.
 كتروني،ًووضوحًإجراءاتهماًومرونتهم.ًااللفرًنظامًالتقديمًوالقبولًاتًو

ًالمتميزين ًالطلبة ًالستقطاب ًعالية ًوجودة ًكفاءة ًذات ًقبول ًمعايير ًالصعيدًًوجود على
 المحلي.
ًدةًالدراساتًالعليابعماًفرًدليلًاالجراءاتًالتنظيميةاتًو

ًتًو ًوبرمجيةًاعدم ًإحصائية ًخدمات ًبتوفير ًيقوم ًالعليا ًالدراسات ًطالب ًخدمة ًمركز فر
 والمراجعةًاللغويةًللطلبة.

 دمينًللدراساتًالعليا.ضعفًمستويًاللغةًاالنجليزيةًللمتق
 عدمًإشرا ًطلبةًالدراساتًالعلياًفيًالمشاريعًالبحثيةًألعضاءًهيئةًالتدريس.
 ضعفًاألنشطةًالعلميةًالمتمثلةًفيًورشًالعملًوالندواتًوالمؤتمراتًبالعمادةً

 ضعفًالميزانيةًالمعتمدةًللعمادة.
 للبرامج.ضعفًبرامجًالتسويقًوالتوجيهًاإلعالميًالستقطابًالطلبةًالجددً

 قلةًالدوراتًالتدريبيةًللموظفينًوالموظفاتًوالتيًترفعًمستوىًأدائهمًالمهني.
 عدمًالتوسعًفيًأعدادًالقبولًللدراساتًالعلياًنتيجةًلنقصًالبنيةًالتحتية.

 عدمًفتحًالتقدمًلبرامجًالدراساتًالعلياًامامًالوافدين
ًثعدمًوجودًدعمًماليًلطالبًالدراساتًالعلياًإلجراءًالبحًو
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ًالمركزً ًمعايير ًوفق ًالمؤسسى ًاالعتماد ًعلى ًللحصول ًوتأهيلها ًللجامعة ًالمطرد التطور
 الوطنىًلالعتمادًاالكاديمى.

 ضعفًمساهمةًقطاعاتًالمجتمعًببرامجًالدراساتًالعليا

 

 للعمادة: الخارجية البيئة تحليل 
ًهنا ًأنًكماًاإلستراتيجية،ًأهدافهاًتحقيقًفيًمنهاًاالستفادةًيمكنًوالتيًالمتاحةًالفرصًمنًالعديدًأمامهاًالعمادةًأنًالبيئيًالتحليلًنتائجًأوضحتًالراهنةًالمتغيراتًظلًفي
ً.اإلستراتيجيةًوأهدافهاًلرسالتهاًتحديقهاًسبيلًفيًمعهاًالتعاملًكيفيةًتحددًالعمادةًأنًعلىًينبغيًوالتيًحتملةالمًالتحدياتًمنًمجموعة
ً

 THREATSالتهديدات  OPPORTUNITIESالفرص 
ًالوطني.ًوبرنامجًالتحول2030ًالمملكةًرؤيةً

ًسمعةًالجامعة
 مستوىًالجودةًفيًبرامجًالدراساتًالعلياًًًاهتمامًاإلدارةًالعلياًبالتطويرًوالتحسينًورفعً

ًوالخاص ًالعام ًالقطاعين ًفي ًالمتزايد ًًالطلب ًيتمتعونًعلى ًممن ًالعليا ًالدراسات خريجي
 بقدراتًومهاراتًعلميةًوعمليةًعالية.

 .اعلًمعًمختلفًالقطاعاتًالتنموياةتشاجيعًودعمًالجامعةًلبنااءًالتعاونًالمثمرًوالف
تمثلًمجاالًًعيةًواقتصاديةًمزدهرةًفيًمحافظاتًجنوبًالرياووجودًقطاعاتًصناعيةًوزرًا

 .خصباًلتدريبًطالبًالدراساتًالعليا
ً ًومراكز ًالريادية ًالجامعات ًمع ًالعلمي ًالتعاون ًجسور ًمد ًداخلإمكانية وخارجًًالبحوث

ًالمملكة.
2030ًاالصدارًالثانىًللخطةًاالستراتيجيةًللجامعةً

ً

 وعالميا.ًًًًوجودًجامعاتًمنافسةًمحلياًواقليميا
 قصورًالبرامجًاإلعالميةًالموجهةًللمجتمعًللتعريفًببرامجًالدراساتًالعلياًالمتاحة.

 .محدودًالدراساتًالعلياًاإلقبالًمنًالطالبًوالطالباتًعلىًااللتحاقًببرامج
نظراًلتناميًمنافسةًالجهاتًالمماللةًالستقطابًتلكًالجامعةًالمؤهلةًًصعوبةًاستبقاءًكوادر

 الكوادر.
ًالمحلي.االستثمارًفيًالدراساتًالبحثيةًالموجهةًمنًقبلًمؤسساتًالمجتمعًًمحدوديةً

ًصعوبةًتطويرًالبنيةًالتحتيةًالالزمةًللدراساتًالعلياًبتقنياتهاًالحديثة.
ًالميزانيةًالموجهةًلبرامجًالدراساتًالعليا.ًعدمًكفاية

ًجودةًالمدخالتًمنًحملةًالبكالوريوس
ًبع ًالتخصصاتًفيًسوقًالعملمحدوديةًالفرصًالمتاحةًل

ًوالتطور ًالنمو ًمواكبة ًالمتمثلالتقنيًًصعوبة ًوالبرامجًالهائل ًتقنياتًالتعليم الحاسوبيةًًفي
 .واألجهزةًالتقنية
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تًواستغاللًالفرصًالمتاحةًالتيًتهدفًللرفعًمنًاتخاذًاإلجراءاتًوالقراراتًالمناسبةًالتيًمنًشأنهاًمواجهةًالتحدياًالعمادةالمقدمةًأعالهًيجبًعلىًً(SWOTمصفوفةً)اعتماداًعلىًتحليلً
ًلكًبالمجاالتًالتيًيجبًفصلهاًوالتخليًعنها.أدائها،ًوهيًمطالبةًفيًهذاًالسياقًبالتعريفًبمجاالتًالعملًاإلستراتيجيةًالتيًيجبًمواصلتهاًودعمهاًوبالمجاالتًالتيًيجبًتطويرهاًوكذ

 القضايا االساسية:

ً
ً
ً
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 المرجعية المقارنات

BENCHMARKING 
 المقارنات المرجعية

ًجامعةًالملكًسعود
.ًتتميزًعمادةًالدراساتًالعلياًبجامعةًالملكًسعودًبرؤيةً"أنًنكونًرواداًفيًقطاعًالتعليمًالعاليًعلىًالمستوىًالعالمي،ًوأنًنجّد1957ًتأسستًالجامعةًفيًعامً

العاليًداخلًًالتعليم صعيدعلىًًاألكاديميةًعلىًالتفكيرًبعقالنيةًوموضوعية".ًكماًأنًرسالتهاًتتلخصًبتشجيعًودعمًالتميزًبالسعيًوراءًالمعرفةًواالكتشافًوالقدًر
التخصصيةًاالخرى،ًوالتيًمنًشأنهاًأنًتؤديًإلىًنشوءًواكتسابًونشرًالمعارفًالجديدة،ً الجامعة،ًوماًيتصلًبهاًمنًالمجاالتًالتدريسيةًوالبحوثًوالنشاطات

ًتقدم ذلكوك ًبالتنوع. ًتتسم ًملهمة ًضمنًبيئة ًالمتميزينًمنًالباحثينًوأصحابًاالختصاصًليعملوا ًكلية17) إعداد ًداخلًالجامعةًحواليًعددًً(22)منًً( كلية
ًاالنسانيًوالتطبيقي119ً) ًالمجاالتًبين ًمتنوعة ًللدراساتًالعليا ًبرنامجا )ً 26ً)والصحي، ًحصلتًعلىًاالعتماد ًمنها ًبرنامجا ً)ًمياألكادي( ًبينما (2ًالدولي،

أعضاءً (ًكرسي اًعلمي ا.ًكماًوبلغًعدد97(ًمراكزًتميزًبحثيةًوً)10بمجتمعًبحثيًيحتويًعلىً)ًالجامعة وتتميزبرنامجانًحصالًعلىًاعتمادًأكاديميًمحلي.ًكماً
سًالمنتسبينًلجامعةًهونغًكونغ.ًوبالنسبةًلعددًطالبًأعضاءًهيئةًالتدري هيئةًالتدريسًالمنتسبينًلجامعةًالملكًسعودًحواليًسبعةًآالفًوهوًعددًيتقاربًمع

ً%ًفيًالجامعة.05ًًًتعديالسعوديينًالً الدراساتًالعلياًغير
ًعبدً ًالملك جامعة

ًالعزيز

ً(9)لًالمركزاًبحثي اًمتخصصاًتدارًمنًخً(30)كليةًوأكثرًمنًً(30)أكثرًمنًوتضمًالجامعةًًم،1967ه/1387ًفيًالعامًًعبدًالعزيزتأسستًجامعةًالملكً
ًوالبحثًالعلمي ًلعملياتًالتعليم ًمنًالمرافقًالداعمة ًعلىًالعديد ًتشتملًالجامعة ًكما ًأكثرًمنً.عمادات. طالب180200ًًوصلًعددًطالبًوطالباتًالجامعة

الجامعةً كتوراه(،ًكماًوتميزتبرامجً)للماجستيرًوالد110ًعضوًهيئةًتدريس.ًويغطيًبرنامجًالدراساتًالعلياًأكثرًمن6000ًًحواليً وطالبةًيقومًعلىًتدريسهم
ًو ًبالمملكة ًكلياتًمنًتخصصاتًغيرًمتوفرة ًبإنشاء ًوالطيرانًوالتعدينًوالهندسةًشملًذلكبانفرادها ًالنووية، ًوالهندسة ًاالرو، ًوعلوم ًواالرصاد ًالبحار، علوم
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ًالطبية.
اًلبرامجًالدراساتًالعلياً).ًتقدم2007ًجامعةًخليفةًللعلومًوالتكنولوجياًوالبحوثًتأسستًفيًعامًًجامعةًخليفة اًمحدود  وقدًحصلتًجميعً )دكتوراًه1ًماجستير،6ًًالجامعةًعدد 

ًالعاليًفيًدولة ًالتعليم ًمنًوزارة ًعلىًاعتماد ًالجامعة ًالتيًتقدمها ًالدراساتًالعلياً البرامج ًمنًطلبة ًكبير ًبعدد ًالجامعة ًوتتميز ًكما ًالمتحدة. االماراتًالعربية
التخصصاتًالنادرةًمثلًالفيزياءًالنوويةًوعلومً (ًمنًالعددًالكليًللطلبة.ًتقدمًالجامعةًبرامجًمتخصصةًفيًبع %38حواليً)ًشكلتًنسبتهم االجانب،ًحيث
ً(ًشراكةًبحثية.20بعددً)ًأيضاًتتميز(ًمركزاًتميزاًبحثي ا.11ًيحتويًعلىً) جامعةًتتميزًبمجتمعًبحثيالالفضاء.ًكماًأنً

وفيًكالًالمستويين:ًالمهنيًً(الدكتوراًه39ًًًالماجستيرًو31ًً)ًبرنامجاً 70ًًالدراساتًالعلياًفيًكلياتًالجامعةًالتسعةًلتصلًإلىًأكثرًمنًتوسعتًقائمةًبرامجًجامعةًاالمارات
جنسياتًطلبةًالدراساتًًالجامعةًبتنوعًفيكماًتتميزًً; .تطرحًبرامجًالدراساتًالعلياًفيًالحرمًالجامعيًبمدينةًالعينًباإلضافةًلمدينةًأبوظبيًودبيوً واألكاديمي

إنًهذهًالبرامجًمعتمدةًوذاتًمعاييرًأكاديميةًعاليةًالجودةًعلىًالمستويينًالمحليًوالعالميًمماًيؤديًإلىًتوفيرًالعديدًمنً  جنسيةًمختلفة49ًالعلياًوصلًإلىً
عالوةًعلىًذلك،ًيشكلًعددًالطلبةًالملتحقينً.جتمعًبشكلًعامالفرصًللطلبةًفيًجميعًنواحيًالحياةًمنًأجلًالتعلمًوالتطورًواالزدهارًلخدمةًأنفسهمًوخدمةًالم

ومعظمهمًحصلًعلىًمنحًدراسيةًكاملةًأوًمنحًدراسيةًجزئيةًأوًيعملًكمساعدًباحث،ًوكلًهذاًتحتًمظلةًاألبحاثًالعلميةًً%50بنظامًالتفرغًالدراسيًالكاملً
ًليم،ًوالطاقةًالمتجددة،ًومواردًالمياه،ًوالمواصالت،ًوالتكنولوجيا،ًوالفضاء.ذاتًالصلةًبالقطاعاتًاالستراتيجيةًللدولةًوالتيًتضمًالصحة،ًوالتع

تعملًالجامعةًعلىًتحسينًالتعلمًوتقويةًالتعاونًالمحليًوالدوليًوبناءًهويةًمتقاسمة.ً .ميالدي1479ً،ًيعودًتاريخًنشأتهاًلسنةًمنًأفضلًالجامعاتًاالوروبيةًتعدًنكوبنًهاجًجامعة
االنسانية،ًوكليةًالحقوق،ًوكليةًالعلوم،ًوكليةًالعلومًاالجتماعية،ًوكليةًالالهوت.ًفيهاً كلياتًهي:ًكليةًالعلومًالصحيةًوالطبية،ًوكليةًالعلومً(6)يوجدًبالجامعةً

ياتًالستةًعبرًأقسامهاًمشروع اًمموال.ًتقدمًالكل4747ًقسماًودائرة.ًوتستفيدًالجامعةًمنًتمويلًمشاريعهاًالبحثيةًالتيًيصلًعددهاًإلىً (38(ًمركزاًوً)14)
جامعةًحواليًاليدرسًب.برنامجاًللدراساتًالعليا178ًبرنامجاًللماجستيرًو54ًفيًكلًالمستوياتًمنهاًمثالًًبرنامجًمعتمدًمحلياًوأوروبيا200ًالمختلفةًأكثرًمنً

 .ًتستقبلًالجامعةًحواليةبًوطالبالط3106ًالدكتوراهًيبلغًعددًطلبةً(،ًًو2016فيًسنة20361ًًً(طالب اًوطالبةًأكثرًمنًنصفهمًفيًالدراساتًالعليا38615ً
قاعدة200ًًمكتباتهاًالتسعةًالتيًتضمًأكثرًمنًمراكزهاًالبحثيةًًوطالب اًأجنبي اًفيًإطارًالتبادلًالدوليًوالزياراتًوالدوامًالكلي.ًيستفيدًطلبةًالجامعةًمن3676ًً

أكاديمي ا5644ًًموظف ا،ًمنهم9763ًًالدكتوراه.ًًيعملًبالجامعةًحواليً في3106ًماجستيرًوفيًال4882ًحوالي2016ًًالجامعةًلسنةً بيانات.ًبلغًعددًخريجي
ًالمجاالت فني اًوإداري ا.ًومجاالتًتميزهاًفيًالطبًوالفيزياءًوالكيمياءًولعلًذلكًماًيفسرًحصولهاًعلىًتسعًجوائزًنوبلًفيًهذه4119ًو
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(.ًكماًوتتميزًالجامعةًللدكتوراًه5ًو،ًللماجستير100ًوللدبلوم،3ًً(ًبرامجًللدراساتًالعلياً)108تقدمًعددً)ًكليات،(10ً.ًتضمًالجامعةً)1887تأسستًفيًعامًًجامعةًهونغًكونغ
الطلبةًاالجانبًفيًبرامجًًبلغًعددًأعضاءًهيئةًالتدريسًالمنتسبينًللجامعةًحواليًسبعةًآالف.ًكماًبلغتًنسبة.(ًمركزاًتميزاًبحثي ا78بمجتمعًبحثيًيحتويًعلىً)

إلى2016ًطلبةًالدراساتًالعلياًوأعضاءًهيئةًالتدريسًلعامًالعلميًبحثيًمتميز،ًحيثًتخطىًاالنتاج (.ًوتتميزًالجامعةًبمجتمع%19لدراساتًالعلياًحواليً)ا
ًعلمي.ً(ًبحث5000ً)

ًلسنةًًجامعةًكيبًتاوًن  كلياتًتقدمًبرامجًمتعددةًفيًالصحةًوالهندسةًوالعلومًوالتجارةً(6)،ًيوجدًبالجامعة1829ًتعدًأقدمًوأهمًجامعةًبجنوبًأفريدياًحيثًيعودًتاريخًنشأتها
ًالكلياتً ًهذه ًتقدم ًوالحقوق. ًللدبلومًو56ًواالنسانيات، ًتزخرًالجامعة للدكتوراهًفي60ًللماجستيرًو78ًبرنامجا ًكما ًبااًالمجاالتًالصحيةًوالتطبيديةًواالنسانية.

اًإداري ا.ًوعددًالطلبة791ًًتدريسًوعضوًهيئة1179ًموظف اًمنهم3363ًً.ًيعملًبالجامعةًركزاًتميزم128ًبياناتًو قاعدة200ًمكتباتًوأكثرًمنًً(10) مساعد 
534ًعددًالخريجينًللسنةًنفسهاً طالب اًمسجال،ًكماًبلغً(1291)2016ًطالب اًوطالبة.ًفيًحينًبلغًعددًطلبةًالدراساتًالعلياًلسنة26357ًًالمسجلينًبهاًيفوقً

%ًفيًالدراساتًالعليا،30ًً%ًمنهم49.2ًًبالتنوعًالثقافيًحيثًتبلغًنسبةًالطالبًاالجانبًفيهاً نهمًفيًكليةًالعلومًالصحية.ًوتتميزًالجامعةدكتوراهًم58ًخريجاً
ًحاصلينًعلىًجائزةًنوبلًفيًالطبًوالكيمياءًواالدب. منًخريجيهاً(5)ويوجدً

جامعةًوأبحاثً

ًواقننقن

Wageningenً

جامعةًإلىًتحسينًمستوىًالتهدفًًم.1876فيًالعامًًتفيًمجالًالزراعةًتأسسوالرائدةًنًالزراعيةًمنًأقدمًالجامعاتًالمتخصصةًتعتبرًجامعةًوأبحاثًواقننق
وسبلًالمعيشةًوإنتاجًالغذاءًفيًبيئةًسليمة.ًحيثًتعنىًبعدةًنواحًكالبحثًالعلميًواالبتكارًفيًمجاالتً مجاالتًالصحةًوأسلوبًالحياةًعلىالمعيشةًبالتركيزً

أقسامًمتخصصةًً(5)حواليًالمناخًوالطاقةًوالمياهًوالبيئةًوالتغذيةًوصحةًالحيوانًمعًاالرتباطًبالجوانبًاالقتصاديةًالمختلفة.ًوتتكونًالجامعةًمنًكليةًواحدةًًو
الدراساتًالعلياًمنهمًماً مثلًطالبطالبًوطالبةًي12.700ًمًإلىًحوالي2017ًوصلًعددًطالبًالجامعةًفيًالعامًً.العمادةًالخمسةًارتباطاًفنياًبأقسامترتبطً
ًبرنامجاًلدرجة37ًوالدراساتًالعلياًحواليًًبرنامجا،19ًوبلغًعددًبرامجًالبكالوريوسًحواليًً .عضوًهيئةًتدريس2600ًويعملًبهيئةًالتدريسًحواليًً%58يعادلً

ًفيًتوجيهًالتعليمًالدوليًواالبحاثًالتقنيةًالمتخصصةًبريادتها معةالجاالماجستيرًباالضافةًإلىًبرامجًالدكتوراهًوالتيًتغطيًكافةًالمجاالت.ًكماًوتميزتً
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 هـ1438-1437يف اجلامعات السعودية للعام الدراسي ( )ماجستريعداد الطلبة املقيدون يف مرحلة الدراسات العليا تطور أ 

 اجلامعة
 غري سعودي سعودي

 اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر
 328 95 233 1,897 948 949 جامعة أم القرى
4951 0 1,495 748 0 748 اجلامعة اإلسالمية 

 324 77 247 5,358 2,714 2,644 معة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية *ج
 673 171 502 5,177 3,323 1,854 جامعة امللك سعود

 313 164 149 4,606 2,598 2008 عبد العزيزجامعة امللك 
 565 0 565 719 0 719 برتول واملعادنجامعة امللك فهد لل

40 15 25 94,1 966 728 جامعة امللك فيصل 
 36 9 27 1,566 814 752 جامعة امللك خالد
 63 11 52 989 653 336 جامعة القصيم**
 45 27 18 1,019 755 264 جامعة طيبة**
23 16 7 1,134 63 571 جامعة الطائف 

 2 2 0 399 206 193 للعلوم الصحية زعبد العزيجامعة امللك سعود بن 
 1 1 0 133 73 60 جامعة جازان
 3 0 3 302 164 138 جامعة حائل**
 0 0 0 53 26 27 جامعة اجلوف
 3 1 2 500 297 203 جامعة تبوك
 0 0 0 812 373 439 جامعة الباحة
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 197 105 92 جامعة جنران 4 2 
 1 1 0 260 260 0 عبد الرمحنجامعة األمرية نورة بنت 

 0 0 0 49 29 20 جامعة احلدود الشمالية
 0 0 جامعة شقراء 0 0  

 17 11 6 448 268 180 بن فيصل عبد الرمحنجامعة اإلمام 
 0 0 0 24 24 0 جامعة اجملمعة

 20 7 13 498 130 368 اجلامعة السعودية اإللكرتونية
 0 0 0 279 157 122 جامعة جدة
 0 0 0 55 30 25 جامعة بيشة
 0 0 0 85 42 43 عبد العزيزجامعة األمري سطام بن 

 3,956 610 3,346 29,001 15,518 13,483 إمجايل اجلامعات احلكومية
 

 هـ1437-1436 الدراس ي للعام **

 هـ1436-1435 الدراس ي للعام* 
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 الممارسة المثلى الجهة

الدولي،ًبينماًًاألكاديمي(ًبرنامجاًمنهاًحصلتًعلىًاالعتماد26ً)والصحي،ًاتًالعلياًمتنوعةًالمجاالتًبينًاالنسانيًوالتطبيقيً(ًبرنامجاًللدراس119)الجامعةً تقدمًجامعةًالملكًسعود
البً(ًكرسي اًعلمي ا.ًوبالنسبةًلعددًط97(ًمراكزًتميزًبحثيةًوً)10بمجتمعًبحثيًيحتويًعلىً)ًالجامعة وتتميز.ًوطني(ًبرنامجانًحصالًعلىًاعتمادًأكاديمي2ً)

ً%ًفيًالجامعة.05ًيتعدىًالسعوديينًالً الدراساتًالعلياًغير
جامعااااااةًالملااااااكًعباااااادً

ًالعزيز
(ًبرنامجاًمنهاًحصلتًعلىًاالعتماد25ًمركزاًبحثي اًمتخصصا.ً)ً(30والدكتوراه(،ًويوجدًبالجامعةً)ًللماجستير)ًبرامج110ًًمنًأكثرًالعلياًالدراساتًبرنامجًيغطي

علومًالبحار،ًواالرصادًوعلومًاالرو،ًوالهندسةً،ًشملًذلكيالجامعةًبانفرادهاًبإنشاءًكلياتًمنًتخصصاتًغيرًمتوفرةًبالمملكةًًو زتالدوليًكماًوتميًاألكاديمي
ًالنووية،ًوالطيرانًوالتعدينًوالهندسةًالطبية.

اًلبرامجًالدراساتًالعلياً)ًجامعةًخليفة اًمحدود  تًجميعًالبرامجًالتيًتقدمهاًالجامعةًعلىًاعتمادًمنًوزارةًالتعليمًالعاليًفيًحصلًوقد) دكتوراًه1ًماجستير،6ًًتقدمًالجامعةًعدد 
(ًمنًالعددًالكليًللطلبة.ًتقدمً%38شكلتًنسبتهمًحواليً) االماراتًالعربيةًالمتحدة.ًكماًوتتميزًالجامعةًبعددًكبيرًمنًطلبةًالدراساتًالعلياًاالجانب،ًحيث دولة

ًأنًالتخصص الجامعةًبرامجًمتخصصةًفيًبع  ًتميزا11ًيحتويًعلىً) جامعةًتتميزًبمجتمعًبحثيالاتًالنادرةًمثلًالفيزياءًالنوويةًوعلومًالفضاء.ًكما (ًمركزا
ً(ًشراكةًبحثية.20بعددً)ًأيضاًتتميزبحثي ا.ً

ًبلغتًًًجامعةًاالمارات ًالدراساتًالعليا ًالمهًالدكتوراه(39ًوالماجستير31ًً)ًبرنامجاً 70ًبرامج ًبرامجًمعتمدةًالبرامج نيًواألكاديميوفيًكالًالمستويين: ًمعاييرًوذاتًوجميعها
جنسياتًطلبةًًكماًتتميزًالجامعةًبتنوعًفيً .فيًفروعًمتعددةًفيًدولةًاالماراتتطرحًبرامجًالدراساتًالعلياًوالعالميًًوًالمحليًالمستويينًعلىًالجودةًعاليةًأكاديمية

يعملًكمساعدًباحث،ًوكلًهذاًتحتًًوبعضهمعلىًمنحًدراسيةًكاملةًأوًمنحًدراسيةًجزئيةًًواحصلًلطلبةاًومعظم .مختلفةجنسية49ًًالدراساتًالعلياًوصلًإلىً
ًواصالت،ًوالتكنولوجيا،ًوالفضاء.مظلةًاألبحاثًالعلميةًذاتًالصلةًبالقطاعاتًاالستراتيجيةًللدولةًوالتيًتضمًالصحة،ًوالتعليم،ًوالطاقةًالمتجددة،ًومواردًالمياه،ًوالم

قسماًودائرة.ًوتستفيدًالجامعةًمنًتمويلً (38(ًمركزاًوً)14تعملًالجامعةًعلىًتحسينًالتعلمًوتقويةًالتعاونًالمحليًوالدوليًوبناءًهويةًمتقاسمة.ًيوجدًبالجامعةً)ًننًهاجكوبًجامعة
بلغًعددًطلبةًً.معتمدًمحلياًوأوروبياًاساتًالعليابرنامجاًللدًر178ًبرنامجاًللماجستيرًو54ًًيوجدمشروع اًمموال.4747ًًمشاريعهاًالبحثيةًالتيًيصلًعددهاًإلىً

طالب اًأجنبي اًفيًإطارًالتبادلًالدولي3676ًً .ًتستقبلًالجامعةًحواليةبًوطالبالط3106ً(،ًويبلغًعددًطلبةًالدكتوراه2016ًفيًسنة20361ًًً(الدراساتًالعليا



28 
 

2016ًالجامعةًلسنةً قاعدةًبيانات.ًبلغًعددًخريجي200ًمكتباتهاًالتسعةًالتيًتضمًأكثرًمنًوالزياراتًوالدوامًالكلي.ًيستفيدًطلبةًالجامعةًمنًمراكزهاًالبحثيةًًو
ًعلىًتسعًجوائزًنوبلًفيًهذهًالدكتوراه.ًومجاالت في3106ًفيًالماجستيرًو4882ًحواليً ًيفسرًحصولها ًفيًالطبًوالفيزياءًوالكيمياءًولعلًذلكًما  تميزها
ًالمجاالت

ًتميزا78ً(.ًكماًوتتميزًالجامعةًبمجتمعًبحثيًيحتويًعلىً)للدكتوراًه5ًو،ًللماجستير100ًوللدبلوم،3ًً(ًبرامجًللدراساتًالعلياً)108عددً)ًعةالجامًتقدمًجامعةًهونغًكونغ (ًمركزا
طلبةًالدراساتًلالعلميًنتاجًاإلبحثيًمتميز،ًحيثًتخطىً (.ًوتتميزًالجامعةًبمجتمع%19الطلبةًاالجانبًفيًبرامجًالدراساتًالعلياًحواليً)ًبحثي ا.ًكماًبلغتًنسبة

ًعلمي.ً(ًبحث5000ًإلىً)2016العلياًوأعضاءًهيئةًالتدريسًلعامً
200ًمكتباتًوأكثرًمنًً(10)ًبااًالمجاالتًالصحيةًوالتطبيديةًواالنسانية.ًكماًتزخرًالجامعة للدكتوراهًفي60ًللماجستيرًو78ًبرنامجاًللدبلومًو56ًًالجامعةتقدمًًجامعةًكيبًتاوًن

ًتميز128ًبياناتًو قاعدة ًمركزا ًلسنة ًالدراساتًالعليا ًطلبة ًعدد ًبلغ ًالجامعةً(1291)2016ً. ًوتتميز ًمسجال. ًالطالبً طالب ا ًنسبة ًالثقافيًحيثًتبلغ بالتنوع
ًًحاصلينًعلىًجائزةًنوبلًفيًالطبًوالكيمياءًواالدب. منًخريجيهاً(5)%ًفيًالدراساتًالعليا،ًويوجد30ًً%ًمنهم49.2ًًاالجانبًفيهاً

جامعااااااااااااااةًوأبحاااااااااااااااثً
ًواقناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانقن

Wageningenً

وسبلًالمعيشةًوإنتاجًالغذاءًفيًبيئةًسليمة.ًحيثًتعنىًبعدةًنواحًكالبحثً مجاالتًالصحةًوأسلوبًالحياةًعلىجامعةًإلىًتحسينًمستوىًالمعيشةًبالتركيزًالتهدفً
الدراساتًالعلياًماًيعادلً نًمعًاالرتباطًبالجوانبًاالقتصاديةًالمختلفة.ًيمثلًطالبالعلميًواالبتكارًفيًمجاالتًالمناخًوالطاقةًوالمياهًوالبيئةًوالتغذيةًوصحةًالحيوا

ًبريادتها الجامعةإلىًبرامجًالدكتوراهًوالتيًتغطيًكافةًالمجاالت.ًكماًوتميزتًًباإلضافةالماجستيرًًبرنامجاًلدرجة37ًوبلغًعددًبرامجًالدراساتًالعلياًحوالي58%ًً
ً.البحاثًالتقنيةًالمتخصصةفيًتوجيهًالتعليمًالدوليًوا

 
 جليــا تظهــر  معينــة تل مجــا علــ  املقارنــة للجامعــات ســتراتيجيةل ا هــدا ل ا بعــ  تركــ   حــ ل ي   املقارنــة  للجامعــات ســتراتيجيةل ا هــدا ل ا مــ  الجامعــة فــ  العليــا الدراســات لعمــادة ســتراتيجيةل ا هــدا ل ا بمقارنــة

 :وأهمها الجامعة ف  العليا الدراسات لعمادة ستراتيجيةل ا هدا ل ا ضمن

ًورعايتهمًالمتميزينًالطلبةًاستقطاب -
ًاليةالعًوالجودةًصالةالباًتتصفًالتيًالعلميةًبحاثالاًتعزيز -
ًًوعالمياًوإقليماًمحلياًستراتيجيةالا الشراكاتًإقامة -
ًفروعهاًبكافةًنسانيةالاًالمعرفةًمجتمعًبإلراءًالمساهمة -
ًًوالتقنيةًللعلمًالسريعًالتقدمًمواكبة -
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ًواالبداع االبتكارًتشجيع -
ًللمواردًثلالماًستثمارالا -
ًً.المجتمعًقضاياًنحوًالتدريسًهيئةًوأعضاءًللطلبةًالعلميةًبحاثالاًتوجيه -
ًأبارزًومانًالعلياا،ًالدراسااتًلعماادةًجيةستراتيالاًهدافالاًتضمنتهًبماًقياساًمعينةًتالمجاًعلىًالجامعاتًلتلكًهدافالاًبع ًتركيزًحظالُيًًفإنهًالمقارنةًمحلًالجامعاتًتوجهًمنًستفادةاللًو
ً:تالالمجاًتلك

ًدوليةًلمعاييرًوفقاًالتعليمًتوفير -
ًوالعالميًقليميالواًالمحليًالصعيدًعلىًوالشراكةًالتعاوًنًتالمجاًتقوية -
ًالعلميًوالبحثًوالتعلمًالتعليمًفيًبتكارالواًبداعالا -
ًالدراسيةًحالمنًونوعيةًنطاقًتحسين -
ًجتماعيةالاًالمسؤوليةًوًالشراكاتًاالستراتيجية -
ًعالميًسياقًفيًللحياةًالطالبًعدادالًالتعليمًجودةًعلىًالتركيز -
ًالخريجينًدعم -
ً.الجامعةتعزيزًمكانةًًفيًالمساهمة -

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً



30 
 

ً
ً

 بين الوضع الراهن والممارسات المثلي الفجوة
ً

الالزمة لسد الفجوة اإلجراءات الممارسات الجيدة لي العمادات النظيرة الوضع الراهن للعمادة القضايا  
ًالعلياًالدراساتًبرامج

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

نوعيةًوكفاءةًبرامجًاالنخفاوًالنسبيًفيً
ًالدراساتًالعليا

وجودًبرامجًفيًالتخصصاتًالنادرةًمثلً
الفضاء.ًًوفيزياءًالموادًوعلومًالفيزياءًالنووية

العلياًفيًًوالمراجعةًالمستمرةًلبرامجًالدراسات
ًالجامعاتًالمقارنةًلرفعًنوعيتهاًوكفاءتها

اختيارًبع ًبرامجًالدراساتًالعلياًالتيًقدًتكونًسببً
ًعبرً ًللجامعة ًالدولي ًالتصنيف ًارتفاع ًفي رئيس
ًاالستفادةًمنًتجاربًالجامعاتًالناجحةًفيًهذاًالمجال

ًالجامعة ًمكانة ًفتحًلتعزيز ًإمكانية ًلدراسة ًإضافة .
الطابعًالدوليًلجذبًطالبًدراساتًبع ًالبرامجًذاتً
ً ًخارج ًمن ًوالمراجعةعليا ًلبرامجًًالمملكة. المستمرة

ًوكفاءتهاً ًنوعيتها ًورفع ًالجامعة ًفي ًالعليا الدراسات
ًوضعً ًيتم ًبحيث ًالبرامج، ًتلك ًمنسوبي ًكافة بمشاركة
تصوراتًمستقبليةًلتجويدًتلكًالبرامجًسواءًأكانًبإلغاءً

ًإلرائها ًأو ًدمجها ًأو ًمنها ًنحوًالبع  ًوالتوجه .
ًالنووية،ً ًوالهندسة ًالفيزياء ًمثل ًالنادرة التخصصات

ًال ًوعلوم ًالفضاء، ًبوعلوم ًوالهندسة ًالطبية،حار،
ًوغيرها،ً

وضااااعًخطااااةًاسااااتقطابًفاعلااااةًلطلبااااةًالدراساااااتًالعلياااااًاعدادًطلبةًالدراساتًالعلياًفيًالجامعاتًًانخفاوًعددًطلبةًالدراساتًالعليا
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
 العلياًالدراساتًبرامج

 
ً

بسببًتميزًالبرامجًوايضاًًعاليالمقارنةً
ًلًمختلفةاجتذابًطلبةًدراساتًعلياًمنًدًو

المتمياااازينًبماااااًفاااايًذلااااكًتحدياااادًالعااااددًالمناساااابًللماااانحً
الدراسيةًللطلبةًغيارًالساعوديينًمانًباالدًمختلفاةًبهادفً

العلمية،ًفضالًعانًرعاياةًوتحفيازًًوإلراءًاالبحاثالتنوعً
علاااىًزياااادةًنسااابةًًمااانهم.ًوالعمااالالمتميااازينًوالموهاااوبينً

اتًالتيًتقدمًبرامجًدراساتًعلياًفايًالجامعاةًعلاىًالكلي
غاااارارًالنساااابًالااااواردةًفاااايًالجامعاااااتًالمقارنااااة.ًإضااااافةً
للتوجااهًنحااوًفااتحًباارامجًمشااتركةًتجمااعًبااينًتخصصاااتً
متعاااددة،ًساااعياًنحاااوًمواكباااةًاتجاهااااتًالتطاااورًالمعرفااايً
واحتياجااااتًسااااوقًالعماااال،ًوخطااااطًالتنميااااةًفاااايًالمملكااااةً

منًالتوازنًالنسبيًلبارامجًًالعربيةًالسعودية.ًإحداثًنوع
مانً الدراساتًالعلياًالمقدماةًفايًمختلافًكليااتًالجامعاة

)صااحية،ًتطبيديااة،ًإنسااانية(،ًالمقدمااةًحيااثًنااوعًالباارامجً
وعددًالبرامجًالمطروحةًوالدرجاتًالعلميةً)دبلومًعاالي،ً
 ماجسااتير،ًدكتااوراه(،ًوأعاادادًالطلبااةًالمقبااولين،ًبهاادف

جامعااةًفاايًعمليااةًتقااديمًالتمثياالًاالكباارًلجميااعًكلياااتًال
اساااااسًعلمياااااةًوفااااايًظاااااالًًاساااااتناداًعلااااااىتلاااااكًالبااااارامجً

ًاالمكاناتًالمتوفرة.
عدمًحصولًبرامجًالدراساتًالعلياًعلً

ًالمحليًوالدوليًاألكاديمياالعتمادً
حصلتًالجامعاتًعلىًالمستوىًالمحليً

المحليًًاألكاديميوالعالميًعلىًاالعتمادً
ثال ًحصلًفعلىًالمستوىًالمحليًمًالدولي،و

وضعًخطةًزمنيةًلحصولًبرامجًالدراساتًالعلياًفيً
ًالمحليًوالدوليًاألكاديميالجامعةًعلىًاالعتمادً
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(ًبرنامجاًفيًجامعةًالملكًسعودًعلى26ً)
(ًبرنامجا25ًالدولي،ًوكذاً)ًاألكاديمياالعتمادً

لمرحلةًالماجستيرًفيًجامعةًالملكًعبدً
ًالعزيز.

ةًالمقرراتًعدمًوجودًتقييماتًالطلبةًلجود
ًالتيًقامواًبدراستها

وجودًتقييماتًالطلبةًلجودةًالمقرراتًالتيً
قامواًبدراستهاًعلىًمستوىًبرامجًالدراساتً

ًالعلياًً

الكلياتًواالقسامًاالكاديميةًبرفعًتقييماتًالطلبةًًإلزام
ًلجودةًالمقرراتًالتيًيدرسونهاًفصليا

ًمًؤ ًوجود ًالمخرجاتًشعدم ًلدياسًجودة رات
ًبرامجًالدراساتًالعلياًعلىًمستوًى

وجودًنسبًالتوظيفًللخريجين،ًوالشراكةًمعً
مؤسساتًالمجتمعًفيًموضوعاتًالرسائلً
واالطروحات،ًوإدراجًاالبداعًوريادةًاالعمالً
ًفيًالبيئةًالتعليمية،ًوتقديمًبراءاتًاالختراع.

تطويرًموضوعاتًالرسائلًلتتناسبًوحاجاتًالمجتمع،ً
ًيةالخططًوالبرامجًالدراستطوير

 التنظيميًالهيكل
ً

وجودًالمراكزًالعلميةً"ًالكراسيًالعلمية،ًعدمً
ًالمراكزًالبحثية،ًمراكزًالتميز"

معظمًالجامعاتًالمحليةًواالقليميةًلديهاًمراكزً
علميةًمثلًجامعةًكيبًتاونًالتيًيوجدً

(ًمركزًبحثي،ًوجامعة128ًحواليً)لديها
(ًمركز78ًهونجًكونغًالتيًلديهاًماًيقاربً)

ًبحثي

فيًعددًونوعيةًالكراسيًالعلمية،ًوالمراكزًًالتوسع
البحثية،ًومراكزًالتميزًالمتقدمةًذاتًاالرتباطًببرامجً

ًالدراساتًالعلياًبالجامعة.

ًبالدراساتً ًالخاصة ًالعلمية ًاالنشطة ًعدد قلة
)...ً ًعمل، ًورش ًندوات، ً)مؤتمرات، ًالعليا
توفرًخدماتًالتوجيهًواإلرشادًلطلبةًالدراساتً

ًالدراساتًالعليا ًبطلبة ًمكتباتًخاصة ًتوفر ،

عدمًوايضاًعددًاالنشطةًالعلميةوضعفًًقلة
توفرًخدماتًالتوجيهًواإلرشادًلطلبةًالدراساتً

كتباتًخاصةًبطلبةًالعليا،ًعدمًوجودًم
قواعدًوإجراءاتًعدمًوضوحًالدراساتًالعليا،ً

وتوفيرًًالعلمية،العملًعلىًتنويعًوتوسيعًعددًاالنشطةً
كتباتًالخاصةًببرامجًخدماتًالتوجيهًواإلرشادًوالم

موحدةًلتنظيمًًالدراساتًالعلياًوكذلكًقواعدًوإجراءات
العملًومراجعةًالهيكلًالتنظيميًوالتوصيفاتًالوظيفيةً
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ًوالترويجً ًللمتابعة ًوحدات ًوجود العليا
ًوإجراءاتً ًقواعد ًوجود ًللبرامج، والتسويق
موحدةًلتنظيمًالعملًفيًجميعًبرامجًالدراساتً

ًالعليا

تنظيمًالعملًفيًجميعًبرامجًالدراساتًالعليا،ً
الهيكلًعدمًفعاليةًبع ًالوحداتًفيً

وأيضاًعدمًوجودًتوصيفًالتنظيميًللعمادةً
ًوظيفي

وتضمينهًوحدةًللمتابعةًوالتقويمًووحدةًوتفعيلًالوحداتً
ًللعالقاتًالعامةًلترويجًبرامجًالدراساتًالعليا

ًاالستراتيجيةًالشراكات

ًًأ ًمجاعدانخفاو ًالمجتمعيةًد ًالشراكة االت
ً.وخدمةًالمجتمع

معظمًالجامعاتًالمحليةًواالقليميةًلديهاًبرامجً
شراكةًمجتمعيةًوقدًبلغًفيًإحدىًالجامعاتً

ًبرنامجا530ًلعالميةً)جامعةًبورتالند(ً

المجتمع،ًالتوسعًفيًالبرامجًالتطبيديةًالتيًتخدمًالبيئةً
الذيً،ًبالشكل2030ًتتواءمًمعًرؤيةًالمملكةًًوالتي

وخريجين،ًُيلبيًرغباتًالشبابًوتطلعاتهمًمنًطالبً
وإلراءًبرامجً.يتمًاستغاللًالمواردًالمتوفرةًللجامعةًبحيث

الكاديميةًفيًمجالًبرامجًالدراساتًالتعاونًوالشراكاتً
العلياًمعًمؤسساتًتعليميةًذاتًمكانةًرفيعةًعلىً

ًالصعيدًالمحليًواالقليميًوالعالمي.

ًالتحتيةًالبنية

توفرًمكتباتًخاصةًببرامجًالدراساتًًعدم
ًالعليا

توفرًالعديدًمنًتلكًالمكتباتًفيًعمومً
ًالجامعاتًمحلًالمقارنة.

ًالعملًعلىًتوفيرًمكتبةًخاصةًلبرامجًالدراساتًالعليا

كتوراهًدتوفرًقاعدةًبياناتًلرسائلًالماجستيرًوالًعدمًتوفرًقاعدةًبياناتًلرسائلًالماجستير
ًلًالمقارنة.جميعًالجامعاتًمحفيً

ضرورةًالعملًعلىًإنشاءًقاعدةًبياناتًلرسائلً
الماجستيرًفيًالجامعةًعلىًغرارًالقواعدًالموجودةًلدىً

ًالجامعاتًالمقارنة.
ضعفًعمليةًتوفيرًمختبراتًمتطورةًومناسبةً

ًوفقاًالحتياجاتًالبرامجًً
توفرًمختبراتًمتطورةًومناسبةًوفقاًالحتياجاتً

ًرنة.المقاًالبرامجًبالجامعات
ًوفقاً ًومناسبة ًمتطورة ًمختبرات ًتوفير ًعلى العمل
ًبالجامعاتًمحلً الحتياجاتًالبرامجًفيًالجامعةًقياسا

ًالمقارنة
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ًالعليا،ًللدراساتًالمنتسبينًاإلداريينًعددًقلة المواردًالبشرية
ًعددهاًللمنتسبينًالمقدمةًالتدريبيةًالبرامج
ًلطلبةًاستقطابًخطةًوضعًواضح،ًغير

ًاستقطابًوكذلكًالمتميزينًياالعلًالدراسات
ًأكفاءًتدريسًهيئةًأعضاء

ًللدراساتًالمنتسبينًاإلداريينًوعددًنوعية
ًللمنتسبينًالمقدمةًالتدريبيةًالبرامجًالعليا،
ًالدراساتًطلبةًالستقطابًخططًمتميزة،
ًأعضاءًاستقطابًوكذلكًالمتميزينًالعليا
ًلتشجيعًالنادرةًالتخصصاتًفيًتدريسًهيئة
ًبداعواالًاالبتكار

ضرورةًوضعًالئحةًالستقطابًاإلداريينًوأعضاءًهيئةً
تدريسًمتميزينًلبرامجًالدراساتًالعليا،ًوالعملًعلىً
وضعًخطةًتدريبيةًداخليةًلرفعًمهاراتًوكفاءةً

ًاإلداريينًالمنتسبينًللعمادة

ًعنًالمسؤولةًللجهةًماليةًخططًتوفرًعدم المواردًالمالية
ًاستقالليةًرتوفًعدمًالعليا،ًالدراساتًبرامج
ًالدراساتًبرامجًعنًالمسؤولةًللجهاتًمالية
ًلدىًالتمويلًلمصادرًتنويعًوجودًعدمًالعليا،
ًالعلياًالدراساتًبرامجًعنًالمسؤولةًالجهات

ًاالبحاثًتوجيهًالدراسية،ًالمنحًونوعيةًنطاق
ًنحوًالتدريسًهيئةًوأعضاءًللطلبةًالعلمية
ًواستقالليةًماليةًخططًتوفرًالمجتمع،ًقضايا
ًعنًالمسؤولةًللجهةًالدخلًلمصادرًوتنويع
ًالعلياًالدراساتًبرامج

عملًالئحةًلنوعيةًوعددًالمنحًالدراسيةًللطلبةًاألجانبً
والعملًعلىًتوجيهًاطروحاتًوابحاثًطلبةًالدراساتً
العلياًفيًالقضاياًالتيًتخدمًالمجتمع،ًالئحةًمنظمةً
درًلألمورًالماليةًلبرامجًالدراساتًالعلياًوتنويعًمصا

ًالدخلًللعمادة

ً
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 الفصل الثاني
ً
ً

 Vision                    الرؤية
ً

ًفيًبرامجًالدراساتًالعلياوالريادةًًالتميز
ً

 Mission         الرسالة         
ً

االستثمارًاألمثلًللمواردًالبشريةًوالتقنيةًًمنًخاللتطويرًبرامجًللدراساتًالعلياًذاتًجودةًعاليةًلتلبيةًاحتياجاتًالمجتمعًولتحقيقًالتقدمًالمعرفيً
ًوبناءًجسورًالتواصلًمعًالمؤسساتًالعلمية
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 Core Valuesالقيم الجوهرية               
 

 

مجموعاةًقايمًالجامعاةًلتحقياقًالتناسااقًًالعماادةًًًالعماادةًولاذلكًاتبعاتًأهادافها،فايًتحقياقًًالعمااادةًًفايًرسامًرؤيتهااًالمساتقبليةًورساالتهاًاإلساتراتيجيةًوربطهمااًبمادىًمسااهمةًًالعماادةًًتساتندً

 وهذهًالديمًالمؤسسيةًالجوهريةًًوهي:ًًالتميزومنهجًالعملًالمؤسسيًبالجامعةًنحوً

  والتميزالجهدًبدقةًومهارةًوإخالصًوااللتزامًبالتحسينًالدائمًللنجاحًًبذل : والجودةاإلتقان.ً

 يًبرامجًالدراساتًالعليامواصفاتًعلميةًمتقدمةًفًتحقيق : التمّيز. ً

 فيًاألنظمةًوالتعليماتًوالقراراتًواإلجراءاتًلتدعيمًالثقةًلدىًمنسوبيًالجامعة.ًلوضوحا : الشفافية 

 األفكارًوالحلولًاإلبداعيةًفيًمجالًالبحثًلتطويرًالمعرفةًالعلميةًوتحقيقًالتنميةًالفرديةًوالمجتمعيةًتشجيع : اإلبداع  

  المهامًواألهدافًالعمادةًلتحقيقروحًالتعاونًبينًمنسوبيًًبث : الفريقالعمل بروح.  
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 األهداف اإلستراتيجية
Strategic Goals  

ً.استحداثًبرامجًدراساتًعلياًتطبيديةًوميدانيةًمتميزةًتلبيًاحتياجاتًالمجتمع .1

 ًتطوير برامج دراسات عليا إلعداد الكفاءات املتخصصة .2

ًاساتًالعليااالرتقاءًبمستويًالبحوثًفيًبرامجًالدًر .3

ً.تنميةًالمواردًالماليةًالذاتيةًللعمادة  .4

ً.المساهمةًفيًتكوينًنظامًإداريًداعم .5

ًالتميزًوًالريادةًفيًمجالًالدراساتًالعلياإلقليميةًوالدوليةًذاتًاواًالجامعاتًالمحليةتفعيلًأواصرًالتعاونًوالتنسيقًمعً .6

 

 مادةللعاألهداف اإلسرتاتيجية  للجامعةاألهداف اإلسرتاتيجية 
 .استحداث برامج دراسات عليا تطبيقية وميدانية متميزة تليب احتياجات اجملتمع .تعزيز مكانة اجلامعة حملياً ودولياً 

 االرتقاء مبستوي البحوث يف برامج الدراسات العليا
  تطوير برامج دراسات عليا إلعداد الكفاءات املتخصصة متكني الطلبة من ملنافسة يف سوق العمل.

 .داث برامج دراسات عليا تطبيقية وميدانية متميزة تليب احتياجات اجملتمعاستح
  استقطاب املوارد البشرية املتميزة وتنميتها.
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 التحسني املستمر لعمليات التعليم والتعلم.

 االرتقاء مبستوي البحوث يف برامج الدراسات العليا
 تطوير برامج دراسات عليا إلعداد الكفاءات املتخصصة

 االرتقاء مبستوي البحوث يف برامج الدراسات العليا تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي.

 االرتقاء مبستوي البحوث يف برامج الدراسات العليا التحسني املستمر ملمارسات اجلودة وتطبيقاهتا.

 الدراسات العلياجمال  والرايدة يفذات ا التميز  واإلقليمية والدولية احملليةاجلامعات تفعيل أواصر التعاون والتنسيق مع  بناء شراكات إسرتاتيجية فاعلة.

 للعمادة. املوارد املالية الذاتيةتنمية  استدامة املوارد املالية للجامعة.
 .املسامهة يف تكوين نظام إداري داعم .تطوير نظام إداري داعم 

 رامج دراسات عليا تطبيقية وميدانية متميزة تليب احتياجات اجملتمع.استحداث ب تطوير برامج داعمة للمسؤولية اجملتمعية.
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 جدول التطابق لالهداف االستراتيجية

 االهداف االستراتيجية للجامعة 

تعزيز مكانة 
الجامعة محليًا 

 .ودولياً 

تمكين الطل ة من 
لمنالسة لي 
 سوق العمل.

استقطاب الموارد 
ال شرية المتميزة 

 وتنميتها.

التحسين 
المستمر لعمليات 

 التعليم والتعلم.

تطوير برامج 
الدراسات العليا 
 وال حث العلمي.

التحسين المستمر 
لممارسات الجودة 

 وتطبيقاتها.

بناء شراكات 
إستراتيجية 

 لاعلة.

استدامة 
الموارد المالية 

 للجامعة.

تطوير نظام 
 .إداري داعم

تطوير برامج 
داعمة للمسؤولية 

 المجتمعية.

 هدافاال
 االستراتيجية

 للعمادة

1           

2           

3           

4           

5            

6           
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 الرئيسية مؤشرات االداء اهلدف االسرتاتيجي
 سنويا.امج الدراسات العليا التي يتم استحداثها بر  عدد استحداث برامج دراسات عليا تطبيقية وميدانية متميزة تلبي احتياجات المجتمع.

 برامج العمادةنس ة البرامج التطبيقية للدراسات العليا الى اجمالي 
 .سنويا التي يتم تطويرهاعليا الدراسات البرامج نس ة  تطوير برامج دراسات عليا إلعداد الكفاءات املتخصصة

 راسات العليا.الدبرامج  خريجيمدى رضى جهات التوظيف عن كفاءة 
 المقدمة لهم البرامج االكاديميةمدى رضى طالب الدراسات العليا عن 

الى العدد األوراق العلمية المنشورة من  عضاء هيئة التدريس بمشاركة طالب دراسات عليا  نس ة االرتقاء بمستوي ال حوث لي برامج الدراسات العليا
 .الكلي لالوراق العلمية المنشورة

 ق العلمية المنشورة من طل ة الدراسات العليا سنويا الي العدد الكلي للطل ة.نس ة األورا
 .الى العدد الكلي للرسائل الرسائل المرت طة باحتياجات المجتمع والصناعة نس ة
 الي العدد الكلي للمشاريع. المشاريع ال حثية التطبيقية المرت طة باحتياجات المجتمع والصناعة نس ة

 العمادة.الي اجمالي برامج  برامج الدراسات العليا المهنية بمقابل مادي نس ة الذاتية للعمادة.تنمية الموارد 
 .إجمالي الموارد الذاتية للجامعة المالية الىالعمادة  مساهمة مواردنس ة 

 .ماتالى العدد الكلي للخددمات التي يتم تحويلها إلكترونيا الخ نس ة .المساهمة لي تكوين نظام إداري داعم
 .المستفيدين عن العمليات االدارية بالعمادة مدى رضى

الملتحقين بالدورات التدري ات لتنمية المهارات والمعارف من منسوبي العمادة الى العدد الكلي  نس ة
 للمنسوبين.

واإلقليمية والدولية ذات ا التميز  الجامعات المحليةتفعيل  واصر التعاون والتنسيق مع 
 ال الدراسات العليامج والريادة لي

لــي مجــال الدراســات  الجامعــات الرياديــة توايعهــا مــعالتفــاهم التــي تــم  الشــراكة ومــذكراتعــدد إتفاايــات 
 العليا 
 الدولية . 

 المحلية .ب
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ًالفرعيةًمؤشراتًاالداء االهدافًالتنفيذية الهدفًاالستراتيجي

استحداثًبرامجًدراساتًعلياًتطبيديةً
ًاجاتًالمجتمع.وميدانيةًمتميزةًتلبيًاحتي

طموحاتًالمجتمعًًمتميزةًتلبياستحداثًبرامجًدراساتًعلياً
2030ًالمملكةًًظلًرؤيةالمحليًفيً

ً

 سنويا.برامجًالدراساتًالعلياًالتيًيتمًاستحدالهاًًعدد
اليًبرامجًالدراساتًالميدانيةًلمواجهةًالمشاكلًالمتعلقةًبالقضاياًالتعليميةًًنسبة

ًاجماليًبرامجًالعمادة.
ًاليًاجماليًبرامجًالعمادة.البرامجًالتطبيديةًللدراساتًالعلياًنسبةً

ًلبرامجًالدراساتًالعلياًاألكاديمياالعتمادً
ً ًعلىنسبة ًالحاصلة ًالعليا ًالدراسات ًاألكاديميًبرامج ًبرامجًًاالعتماد ًاجمالي الي
ًالعمادة.

تطويرًبرامجًدراساتًعلياًإلعدادًالكفاءاتً
ًلكفاءاتًالعلميةًوالمهنيةًالمتخصصةًاالسهامًفيًإعدادًاًالمتخصصة

ً.الجامعيةًسنوياًمنًالمرحلةنسبةًطالبًالدراساتًالعلياًالىًاجماليًعددًالخريجينً
ًالكفاءاتًالعلميةًالتيًيتمًتخريجهاًسنويا .ًعددً

ً.المهنيةًالتيًيتمًتخريجهاًسنوياً ًالكفاءاتعددً
ًيا.معدلًرضاًجهاتًالتوظيفًعنًكفاءاتًخريجىًالدراساتًالعل

ًً.الدوراتًالمقدمةًلطالبًالدراساتًالعلياًلكلًفصلًدراسىًعدد

االرتقاءًبمستويًالبحوثًفيًبرامجًالدراساتً
ًالعليا

ًإيجادًنظامًلدعمًالطالبًالباحثينًفيًمراحلًالدراساتًالعليا
نسبةًاألوراقًالعلميةًالمنشورةًمنًأعضاءًهيئةًالتدريسًبمشاركةًطالبًدراساتًعلياً

ًالكليًلالوراقًالعلميةًالمنشورةًسنويا.الىًالعددً
ًسنوياًاليًالعددًالكليًللطلبة.ًاألوراقًالعلميةًالمنشورةًمنًطلبةًالدراساتًالعلياًنسبة

ًإجماليًًًاالرتقاءًبجودةًالخدماتًالمساندةًلطالبًالدراساتًالعليا ًمن ًالعليا ًالدراسات ًطالب ًلخدمات ًالموجهة ًالمالية ًالمخصصات نسبة
ًلعمادة.اميزانيةً

ًالمجتمعًمنًالبحثًالعلميًًتلبيةًمتطلباتالمساهمةًفيً
ًنسبةًالرسائلًالمرتبطةًباحتياجاتًالمجتمعًوالصناعةًالىًالعددًالكليًللرسائل.

ًوالصناعةًنسبة ًباحتياجاتًالمجتمع ًالمرتبطة ًالتطبيدية ًالبحثية اليًالعددًًالمشاريع
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ًالكليًللمشاريع.

ًمادة.تنميةًالمواردًالذاتيةًللع
ًتنويعًمصادرًالدخلًللعمادة
ًتحسينًالكفاءةًالمالية

ًالعمادة برامج امجايل اليًبرامجًالدراساتًالعلياًالمهنيةًبمقابلًماديًنسبة
ًالعمادةًفيًإجماليًالمواردًالذاتيةًللجامعة.ًمساهمةًمواردنسبةً

ً.المساهمةًفيًتكوينًنظامًإداريًداعم

ًالتطويرًالفعالًلوحداتًالعمادة
ًً.عددًاألدلةًالتيًتمًتطويرهافيًًالتغيرلًمعد
ًالمنظمةًللعمادة.الالئحةًًالتغييرًفينسبةًً

ًتطويرًتقنيةًالمعلومات
ًنسبةًالخدماتًالتيًيتمًتحويلهاًإلكترونيًاالىًالعددًالكليًللخدمات

ً.معدلًرضاءًالمستفيدينًعنًالعملياتًاالداريةًبالعمادة

ًواإلداريةًبالعمادةًتنميةًمهاراتًالكوادرًاألكاديمية
نسبةًالملتحقينًبالدوراتًالتدريباتًلتنميةًالمهاراتًوالمعارفًمنًمنسوبيًالعمادةًالىً

ًالعددًالكليًللمنسوبين.
الجامعاتًتفعيلًأواصرًالتعاونًوالتنسيقًمعً

واإلقليميةًوالدوليةًذاتًالتميزًوالريادةًًالمحلية
ًفيًمجالًالدراساتًالعليا

مجالًًالمرموقةًفيميةًبينًالجامعاتًعقدًالشراكةًالتعلي
ًالدراساتًالعليا

 عددًإتفاقياتًالشراكةًومذكراتًالتفاهمًالتيًتمًتوقيعهاًمعًالجامعاتًالريادية
 .الدوليةأً

ًالمحليةب.ًً
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ًمؤشراتًاالداءًالفرعيةًوصفًالهدفًالتنفيذي االهدافًالتنفيذية
تًاستحداثًبرامجًدراساتًعلياًمتميزةًتلبيًطموحا

2030ًالمجتمعًالمحليًفيًظلًرؤيةًالمملكةً
ً

برامجًًوتوفيرًوضعًاألسسًالمتعلقةًباستحداث
تتواءمًمعًمستجداتًًمهنيةدراساتًعلياًتطبيديةًًو

ًالعصرًواحتياجاتًسوقًالعمل

 عددًبرامجًالدراساتًالعلياًالتيًيتمًاستحدالهاًسنويا.
ًبرامجًالعمادة.نسبةًالبرامجًالتطبيديةًللدراساتًالعلياًاليًاجماليً

ًاالعتمادًاألكاديميًلبرامجًالدراساتًالعليا

ًتحددهاً ًالتي ًالنوعية ًوالمعايير ًاإلجراءات تطبيق
لحصولًبرامجًالدراساتًًهيئاتًاالعتمادًاألكاديمي

العلياًفيًالجامعةًعلىًاالعتمادًاألكاديميًالمحليً
ًوالدولي

ًاأل ًاالعتماد ًعلى ًالحاصلة ًالعليا ًالدراسات ًبرامج ًبرامجًنسبة ًاجمالي ًالي كاديمي
ًالعمادة.

ًاالسهامًفيًإعدادًالكفاءاتًالعلميةًوالمهنيةًالمتخصصةً

ً
ً

إعاااااادادًالكفاااااااءاتًالعلميااااااةًوالمهنيااااااةًالمتخصصااااااةً
وتاااااااأهيلهمًتاااااااأهيال ًعالياااااااا ًفااااااايًمجااااااااالتًالمعرفاااااااةً

التاااايًيحتاجهاااااًسااااوقًالعماااالًبماااااًيحقااااقًًالمحتلفااااة
 متطلباتًالتنمية

ً

ً.الىًاجماليًعددًالخريجينًمنًالمرحلةًالجامعيةًسنوياًنسبةًطالبًالدراساتًالعليا
ًعددًالكفاءاتًالعلميةًالتيًيتمًتخريجهاًسنويا .ً

ً.عددًالكفاءاتًالمهنيةًالتيًيتمًتخريجهاًسنوياً 
ًمعدلًرضاًجهاتًالتوظيفًعنًكفاءاتًخريجىًالدراساتًالعليا.
ًًعددًالدوراتًالمقدمةًلطالبًالدراساتًالعلياًلكلًفصلًدراسى.

إيجادًنظامًلدعمًالطالبًالباحثينًفيًمراحلًالدراساتً
ًالعليا

ًالعلياً ًالدراسات ًطالب ًلدعم ًوبرامج ًآليات وضع
ًفيًتطويرًمهاراتهمًالبحثيةبماًيسهمً

ًالتدريسًبمشاركةًطالبً ًهيئة ًمنًأعضاء ًالمنشورة ًاألوراقًالعلمية دراساتًالنسبة
ًورةًسنويا.علياًالىًالعددًالكليًلالوراقًالعلميةًالمنشال

ًنسبةًاألوراقًالعلميةًالمنشورةًمنًطلبةًالدراساتًالعلياًسنوياًاليًالعددًالكليًللطلبة.

ًاالرتقاءًبجودةًالخدماتًالمساندةًلطالبًالدراساتًالعليا
ً ًالمساندة ًالخدمات ًالعلياًتطوير ًالدراسات لطالب

ًتذليلًالعدباتًألناءًالدراسة.فيًمًهبماًيس
ًالمالً ًالمخصصات ًإجماليًنسبة ًمن ًالعليا ًالدراسات ًطالب ًلخدمات ًالموجهة ية

ًميزانيةًالعمادة.
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ًالمجتمعًمنًالبحثًالعلميًًتلبيةًمتطلباتالمساهمةًفيً

طالبًالدراساتًًتحفيزًتسهمًفيًعامةضعًأسسًًو
ًًالعليا ًالعلمي ًالبحث ًفي ًاالنخراط وتنميةًعلى
ًللخريجينًالتطوير ًمتطلباتًًالمهني ًمع ًيتوافق بما
ًعًالمجتم

ًنسبةًالرسائلًالمرتبطةًباحتياجاتًالمجتمعًوالصناعةًالىًالعددًالكليًللرسائل.
نسبةًالمشاريعًالبحثيةًالتطبيديةًالمرتبطةًباحتياجاتًالمجتمعًوالصناعةًاليًالعددً

ًالكليًللمشاريع.

ًتنويعًمصادرًالدخلًللعمادة
ًتحسينًالكفاءةًالمالية

جًالدراساااتًوضااعًالئحااةًمنظمااةًلألمااورًالماليااةًلباارام
ًالعلياًوتنويعًمصادرًالدخلًللعمادة

ًاجماليًبرامجًالعمادةًنسبةًبرامجًالدراساتًالعلياًالمهنيةًبمقابلًماديًالي
ًنسبةًمساهمةًمواردًالعمادةًفيًإجماليًالمواردًالذاتيةًللجامعة.

ًالتطويرًالفعالًلوحداتًالعمادة
ًوتطبيقً ًالعمادة، ًفي ًالحديثة ًاإلدارة ًمفهوم تعزيز

ًاإلدارةًاإللكترونيةًفيًجميعًالمعامالت.
ًعددًاألدلةًالتيًتمًتطويرها.ًمعدلًالتغيرًفيً

ًنسبةًالتغييرًفيًالالئحةًالمنظمةًللعمادة.ً

ًتطويرًتقنيةًالمعلومات
األدواتًالتقنياااةًالالزماااةًممااااًيسااااهمًفااايًرفاااعًتطاااويرً

ًالمقدمةًللمستفيدينًجودةًاألداءًوجودةًالخدمات
ًيًيتمًتحويلهاًإلكترونيًاالىًالعددًالكليًللخدماتنسبةًالخدماتًالت

ً.معدلًرضاءًالمستفيدينًعنًالعملياتًاالداريةًبالعمادة

ًتنميةًمهاراتًالكوادرًاألكاديميةًواإلداريةًبالعمادة
تنميةًمهاراتًالكوادرًالبشريةًفيًالعمادةًبماًيتناسبً
ومتطلباتًاإلدارةًالحديثة،ًوالتوسعًفيًالتدريبًورفعً

ًأهيلًالعلميًوالعمليًللموظفين.الت

نسبةًالملتحقينًبالدوراتًالتدريباتًلتنميةًالمهاراتًوالمعارفًمنًمنسوبيًالعمادةً
ًالىًالعددًالكليًللمنسوبين.

ًالدوراتًالتدريبيةًالمقدمةًلهم.ًمديًرضاًالمستفيدينًمنًفاعلية

مجالًًالمرموقةًفيعقدًالشراكةًالتعليميةًبينًالجامعاتً
ًالعلياالدراساتً

ًمعً ًالشراكات ًومتابعة ًوتنفيذ ًلعقد ًأليات وضع
ًالجامعاتًوالمؤسساتًالتعليميةًالمرموقة.

 عددًإتفاقياتًالشراكةًومذكراتًالتفاهمًالتيًتمًتوقيعهاًمعًالجامعاتًالريادية
 .الدوليةأً

ًب.ًًالمحلية
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 :التنفيذية الخطة

 .املجتم  احتياجات تلبي متميزة وميدانية تطبيقية اعلي دراسات برامج األول: استحداث اإلستراتيج  الهد 

 املوازنة التقديرية الوقت التقديري للتنفيذ االهداف التنفيذية وصف اهلدف
اساتحداثًيهتمًهذاًلهادفًبوضاعًاألساسًالمتعلقاةًب

ًتتاااواءمًماااعًتطبيدياااةًوميدانياااةًبااارامجًدراسااااتًعلياااا
العماااااااالًمسااااااااتجداتًالعصاااااااارًواحتياجاااااااااتًسااااااااوقً

يرًومؤشاااااراتًالممارساااااةًالجيااااادةًومعاااااايًبمواصااااافات
ًاالكاديمي.ًالمعتمدةًمنًالهيئةًالوطنيةًواالعتماد

المجتمعًالمحليًًطموحاتًمتميزةًتلبياستحداثًبرامجًدراساتًعلياً
2030ًرؤيةًالمملكةًًفيًظلً
2030ًًً-2019ًًلبرامجًالدراساتًالعلياًاألكاديمياالعتمادً

 سنويا. التيًيتمًاستحدالهاعددًبرامجًالدراساتًالعلياً مؤشرات األداء
ًنسبةًالبرامجًالتطبيديةًللدراساتًالعلياًالىًاجماليًبرامجًالعمادة

 من يتم إعالمهم
 االقسامًاالكاديميةً–الكلياتًً–وكالةًالجامعةًللدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميً

 من يتم استشارتهم
 وكالةًالجامعةًللتطويرًوالجودةً–ًيوكالةًالجامعةًللدراساتًالعلياًوالبحثًالعلمً–إدارةًالجامعةً

ًعمادةًالتطويرًوالجودةً–الكلياتًً-األقسام الجهة المسؤولة
ًوكيلًالعمادةًللشؤونًاالكاديمية المسؤول
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 تطوير برامج دراسات عليا إلعداد الكفاءات املتخصصةالثاني:  اإلستراتيج  الهد 

 الموازنة التقديرية فيذالوقت التقديري للتن االهداف التنفيذية وصف الهدف
لتطااااويرًوتطبيااااقًيهااااتمًهااااذاًالهاااادفًبإعاااادادًأسااااسً

نظااامًدوريًلضاابطًومراقبااةًجااودةًباارامجًالدراساااتً
العلياااااااًلتتااااااواءمًمااااااعًمواصاااااافاتًونماااااااذجًومعاااااااييرً
ومؤشااااراتًالممارسااااةًالجياااادةًالمعتماااادةًماااانًالهيئااااةً

وكااذلكًوضاعًالمنهجيااةًالعلميااةًًواالعتماااد،الوطنياةً
طًالدراساايةًوأساااليبًتقويمهاااًالالزمااةًلتطااويرًالخطاا

وتحااااااااديثهاًإلعاااااااادادًالكفاااااااااءاتًالعلميااااااااةًوالمهنيااااااااةً
ًالمتخصصة

ًاالسهامًفيًإعدادًالكفاءاتًالعلميةًوالمهنيةًالمتخصصةًعالميا

2019ً-ً2030ً 

 .سنويا التي يتم تطويرهاعليا الدراسات البرامج نس ة  مؤشرات األداء
 الدراسات العليا.ج برام خريجيمدى رضى جهات التوظيف عن كفاءة 
 المقدمة لهم البرامج االكاديميةمدى رضى طالب الدراسات العليا عن 

 من يتم إعالمهم
 لجنةًالبرامجً–ًالكليات-واالكاديميةللشؤونًالتعليميةًوكالةًالجامعةً

 من يتم استشارتهم
عمادةًً–الجامعةًللتطويرًوالجودةًًوكالة-وكالةًالجامعةًللدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميً

 التطويرًوالجودة
ًعمادةًالتطويرًوالجودةً-لجنةًالبرامجًً-االقسامً الجهة المسؤولة

ًوكيلًالعمادةًللتطويرًوالجودة المسؤول
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 العليا الدراسات برامج ف  البحوث بمستوي  الثالث: الرتقاء اإلستراتيج  الهد 

 وازنة التقديريةالم الوقت التقديري للتنفيذ االهداف التنفيذية وصف الهدف
ًلكيفيةً ًالمتعلقة ًاألسس ًبوضع ًالهدف ًهذا يهتم

ًالطالبً علىًاالنخراطًفيًالبحثًالعلميًتشجيع

ًللخريجينالتطويرًالمهنيًًوتنميةً

 إيجادًنظامًلدعمًالطالبًالباحثينًفيًمراحلًالدراساتًالعليا
 االرتقاءًبجودةًالخدماتًالمساندةًلطالبًالدراساتًالعليا

2030ًًً-2019ًًتلبيةًاالحتياجاتًالبحثيهًللمجتمعالمساهمةًفيً

 نسبةًاألوراقًالعلميةًالمنشورةًمنًأعضاءًهيئةًالتدريسًبمشاركةًطالبًدراساتًعلياًالىًالعددًالكليًلالوراقًالعلميةًالمنشورةًسنويا. مؤشرات األداء
ًالكليًللطلبة.نسبةًاألوراقًالعلميةًالمنشورةًمنًطلبةًالدراساتًالعلياًسنوياًاليًالعددً

 .الرسائلًالمرتبطةًباحتياجاتًالمجتمعًوالصناعةًالىًالعددًالكليًللرسائلًنسبة
ًاليًالعددًالكليًللمشاريعًالمشاريعًالبحثيةًالتطبيديةًالمرتبطةًباحتياجاتًالمجتمعًوالصناعةًنسبة

 من يتم إعالمهم
 عمادةًالبحثًالعلميً–ًاالقسام-الكلياتً

 من يتم استشارتهم
ًوحدةًالعلومًوالتقنيةً–البحثًالعلميًًعمادة-ةًالجامعةًللدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًوكال

ًوحدةًالعلومًوالتقنيةً–البحثًالعلميًًعمادة-االقسامً الجهة المسؤولة
ًالعمادةًلشؤونًالطالباتًوكيلة-والجودةوكيلًالعمادةًللتطويرًً–وكيلًالعمادةًللشؤونًاالكاديميةً المسؤول
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 .للعمادة الذاتية املالية املوارد الراب : تنمية اإلستراتيج   الهد

 الموازنة التقديرية الوقت التقديري للتنفيذ االهداف التنفيذية وصف الهدف
 تنويعًمصادرًالدخلًللعمادة تنمية الموارد المالية الذاتية للعمادة

ًتحسينًالكفاءةًالمالية
2019ً-ً2030ًً

ًاليًالعددًالكليًللبرامج.ًالدراساتًالعلياًالمهنيةًبمقابلًماديًبرامجًنسبة مؤشرات األداء
ًالعمادةًالماليةًالىًإجماليًالمواردًالذاتيةًللجامعة.ًمساهمةًمواردنسبةً

 من يتم إعالمهم
 ادارةًاالستثمارً–ًوفوراتًالجامعةادارةًًوحدة-الكليات

 من يتم استشارتهم
ًالدائرةً-وفوراتًالجامعةادارةًًوحدة-العلميالعلياًوالبحثًوكالةًالجامعةًللدراساتًً–إدارةًالجامعةً

ًالقانونية
ًوفوراتًالجامعةوحدةًادارةًً-االستثمارًًادارة-المجتمععمادةًخدمةً الجهة المسؤولة

ًبالعمادةًمديرًالشؤونًاالداريةًوالمالية المسؤول
 

 .ف  تكوين نظام إداري داعم الخامس: املساهمة اإلستراتيج  الهد 

 الموازنة التقديرية الوقت التقديري للتنفيذ االهداف التنفيذية وصف الهدف
تسااعىًالجامعااةًجاهاادةًإلااىًأنًتحقيااقًأعلااىًنساابةً
مااانًالمواكباااةًوالتطاااورًماااعًقريناتهااااًمااانًالجامعااااتً
العالميااةًالمرموقااة،ًوتتطلااعًإلااىًالديااامًباادورًرياااديً

 لعمادةالتطويرًالفعالًلوحداتًا
 تطويرًتقنيةًالمعلومات

ًتنميةًمهاراتًالكوادرًاألكاديميةًواإلداريةًبالعمادة
2019ً-ً2030ً 
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فايًتطاويرًالدراساااتًالعليااًفايًالجامعااةًمانًخاااللً
تقنيااااااااتًوتطبيقااااااااتًالحوسااااااابةًوالشااااااابكةًتوظيااااااافًب

المعلوماتياااةًفااايًتقاااديمًبااارامجًللدراسااااتًعليااااًتساااهمً
ً.فاايًتأصاايلًالبحااثًالعلماايًوبناااءًمجتمااعًالمعرفااة
كإعااااااادادًسياسااااااااةًجدياااااااادةًتعتماااااااادًعلااااااااىًاألنظمااااااااةً
اإللكترونياااااةًلجمياااااعًاإلجاااااراءاتًالمتعلقاااااةًبمراحااااالً

ًالدراسةًلطالبًالدراساتًالعليا.
ًالخدماتًالتيًيتمًتحويلهاًإلكترونياًالىًالعددًالكليًللخدماتًنسبة مؤشرات األداء

 .مدىًرضىًالمستفيدينًعنًالعملياتًاالداريةًبالعمادة
 لتنميةًالمهاراتًوالمعارفًمنًمنسوبيًالعمادةًالىًالعددًالكليًللمنسوبين.الملتحقينًبالدوراتًالتدريباتًًنسبة

 من يتم إعالمهم
تقنيةًالمعلوماتًوالتعليمًًعمادة-التدريسدًشؤونًالموظفينًواعضاءًهيئةًعمادة
 تنميةًالمواردًالبشريةً/ًإدارةًالتطويرًاالدارًيًإدارة-ًعنًبعد

 من يتم استشارتهم
-التدريسعمادةًشؤونًالموظفينًواعضاءًهيئةًً–تًالعلياًوالبحثًالعلميًوكالةًالجامعةًللدراسا

ًتقنيةًالمعلوماتًوالتعليمًعنًبعدًعمادة
ًتقنيةًالمعلوماتًوالتعليمًعنًبعدًعمادة-شؤونًالموظفينًواعضاءًهيئةًالتدريسًًعمادة الجهة المسؤولة

ًًوكيلًالعمادةًللتطويرًوالجودة المسؤول
 

 .مجال الدراسات العليا والريادة ف التميز واإلقليمية والدولية ذات  الجامعات املحليةأواصر التعاون والتنسيق م   السادس: تفعيل اإلستراتيج  الهد 

 الموازنة التقديرية الوقت التقديري للتنفيذ االهداف التنفيذية وصف الهدف
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واإلقليميااةًوالدوليااةًًالجامعاااتًالمحليااةوالتنساايقًمااعً
ًلريادةًفيًمجالًالدراساتًالعلياذاتًالتميزًوا

 مجالًالدراساتًالعلياًالمرموقةًفيعقدًالشراكةًالتعليميةًبينًالجامعاتً
االشترا ًفيًالشبكاتًوالمنصاتًاألكاديميةًالدوليةًالتيًتخدمًطلبةً

ًالدراساتًالعلياًفيًمجاالتًالتأهيالًوالتدريب
2019ً-ً2030ًً

ًمعًالجامعاتًالرياديةًمًتوقيعهاومذكراتًالتفاهمًالتيًتًإتفاقياتًالشراكةًعددً  مؤشرات األداء
 الدولية .أ
ًالمحلية .ب

 من يتم إعالمهم
التعاونًالدوليًًادارة-الكليات-العلميوكالةًالجامعةًللدراساتًالعلياًوالبحثً

 والجمعياتًالعلمية

 من يتم استشارتهم
ًرةًالقانونيةالدائً–ًالعمادة مستشارًي-الكليات-وكالةًالجامعةًللتطويرًوالجودةً

ًالقانونيةًالدائرة-التعاونًالدوليًوالجمعياتًالعلميةًًادارة-الكليات الجهة المسؤولة
ًالدراساتًالعلياًعميد المسؤول

 

 

 

 

 إستراتيجية إدارة المخاطر
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منًالمتوقعًأنًيواجهًتنفياذًالخطاةًاالساتراتيجيةًتحادياتًوعدبااتًوأحيانااًمخااطر،ًلاذاًًوًًجيةيشملًهذاًالجزءًالسياساتًالتيًسوفًتتبعهاًالعمادةًفيًإدارةًالمخاطرًالمتوقعةًألناءًتنفيذًالخطةًاالستراتي
ةًفعاليااةًاألنظمااةًالداخليااًماادىًوتعتماادًالسياساااتًالمتبعااةًإلدارةًالمخاااطرًعلااىً،ينبغاايًتحدياادًهااذهًالمخاااطرًبوضااوحًوًاتباااعًالضااوابطًوالسياساااتًالتاايًتعماالًعلااىًالتخفياافًماانًعواقبهاااًوًالحااادًمنهااا

والعدبااتًوًاتخااذًاإلجاراءاتًالمقترحاةًلمعالجتهااًقبالًًواإلجراءاتًالمعمولًبهاًللتخفيافًمانًالمخااطرًوالتايًساتكونًفايًكثيارًمانًاألحاوالًكافياةًإلدارتهاا،ًوينبغايًالتعارفًبشااكلًمبكارًعلاىًالمخااطر
ًحدولهاًمعًاألخذًبعينًاالعتبارًالسياساتًالتيًستتبعًحالًحدولها.

 

 المخاطر:تصنيف 
 

علىًمرتباةًًفئةًفئاتًوًبماًأنًكلًالمخاطرًليستًمتساويةًفيًاألهميةًللعمادة،ًفإنهًيتعينًتصنيفًكلًًلعمادةًالدراساتًالعلياًإلىًيتمًتصنيفًالمخاطرًالتيًتواجهًتنفيذًالخطةًاالستراتيجيةوسوفًً
 المخاطر:ًهذهًفيماًيليًالسياساتًالتيًسوفًتتبعهاًالعمادةًلتصنيفًوً،رًأوًاأللرًالمحتملذاتًمستوىًعالًومستوىًمتوسطًومستوىًمنخف ًسواءًمنًحيثًاحتماليةًحدولهاًالمتكًر

 

 .التعرفًعلىًالمخاطرًالمحتملةًوتوصيفهاًوصفاًجيداًمعًمراعاةًاحتماليةًتكراريةًحدولها 
 .تحديدًحجمًالمخاطرًوقياسها 
 .آلياتًالسيطرةًعلىًالمخاطرًوإدارتها 
 ًًوالتكلفةاإلجراءاتًالفعالة. 
 ً.ًالمسؤولية/ًالشخصًالمعينًالذيًيتمًتحديدهًكمسئولًعنًإدارةًالمخاطر

 
 
 
 

 المخاطر ولذلك من المتوقع تنفيذ اآلليات التاليـة إدارتها لهذهالجامعة لي  اتت عه التي لنفس اآلليات وسوف تخضع سياسات إدارة المخاطر
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 ًدًتواجهًتنفيذًالخطةًاالستراتيجية.المخاطرًالكبيرةًالتيًقًعنالتوعيةًبشكلًدوريًومسبقًومولق 
 .ًتوصيفًالمخاطرًبشكلًجيدًيساعدًعلىًالتخطيطًالفعالًللموارد
 .ًتعزيزًالتركيزًعلىًالمراجعةًالداخليةًوالتقييمًوالمتابعةًالدوريةًالكتشافًالمخاطرًالمتوقعةًبشكلًمبكر
 ًًمنًالمخاطر.تعدًالشفافيةًوتحديدًالمسؤوليةًوالمساءلةًمنًاءلياتًالجيدةًللتخفيف
 .االلتزامًبخطةًعملًفعالةًإلدارةًالمخاطر 
 

بصورةًربعًسنوية.ًولتحقيقًقدًتكونًمتغيرة،ًوقدًينشأًالجديدًمنهاًفيًحينًيختفيًاءخرًأوًيصبحًأقلًأهميةًمنًحيثًاألولوية،ًفإناهًيجبًمراجعةًالمخاطرًوتحديثهاًًألنًالمخاطرونظراً
ًالعمادةًالديامًباءتي:ًًذلك،ًتضمن

ً
 .)مراجعةًالمخاطرًالتيًمنًالمتوقعًأنًتواجهًتنفيذًالخطةًاالستراتيجيةًللعمادةًوتحديثهاًبشكلًدوريً)نصفًسنوي 
 .ًتحديدًالمسؤوليةًعنًإدارةًالمخاطرًوتكليفًمنًيلزمًلذلك
 ً.ًتقديمًتقاريرًعنًالتغييراتًفيًأولويةًالمخاطرًوآلياتًوسياساتًالتخفيفًمنها
 
 
 
 
 
 

  ثنـاء تنفيـذ الخطـة االستراتيجيـة للعمادةالمخاطـر المحتملة 
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 اخلطر املتوقع شـدته العواقب احملتملة إجراءات وسياسات التخفيف

 تشكيل جلنة تعىن مبتابعة اخلطة
مت بناء خطة العمادة بناء على خطة اجلامعة ولذلك يعترب تنفيذ اخلطة اساسا لنجاح 

 التغري يف اولوايت واجتاهات االدارة العليا ضعيفة االحتمالية عملية التخطيط االسرتاتيجي الشامل

 قلة املوارد الالزمة للتنفيذ احتمالية متوسطة حتديد قائمة أبولوايت مشاريع اخلطة لعمل هذه األولوايت املستشارين ومنسويب العمادةيشكل فريق من 

ابعة. واالداريني تناط هبم مهمة التنفيذ واملت األكادميينيتشكيل فريق عمل من 
 أو تشكيل جلنة متابعة لتنفيذ اخلطة

غالباً ما يتنصل البعض من املسؤوليات امللقاة على عاتقه مما يؤدي اىل االحنراف عن 
 احتمالية عالية االهداف املراد حتقيقها اما بتعطيل التنفيذ أو التنفيذ بشكل غري سليم.

عدم التعاون يف تنفيذ وتطبيق آليات اخلطة 
 اإلسرتاتيجية.

 تشكيل جلنة متابعة لتنفيذ اخلطة
وضع آلية لالتصال والتواصل بني االطراف املعنية بتنفيذ اخلطة وعقد اجتماعات دورية 

 احتمالية عالية شهرية للوقوف على حتقيق االهداف
تدين فعالية االتصال والتواصل وتبادل 

 املعلومات بني األطراف املعنية بتنفيذ اخلطة.

دريبية وتثقيفية لتجاوز مقاومة التغيري واشراك مجيع عقد دورات وبرامج ت
 منسويب العمادة يف قرارات اخلطة

ان إشراك العاملني يف اخلطة واطالعهم على مجيع االمور املتعلقة ابلعمادة واخلطة من 
بذلك يكونوا  ألهنمخالل مشاركتهم يف مجيع اجزاء اخلطة خيفف من املقاومة احملتملة 

 ار.جزء من اختاذ القر 
 مقاومة التغيري من قبل منسويب العمادة. احتمالية متوسطة

 بطء التنفيذ وجتاوز الوقت املطلوب. احتمالية عالية .االمهية واالولويةإعادة برجمة املبادرات واملشاريع وحبسب  تشكيل جلنة استشارية تعىن مبتابعة اخلطة

 التوعية برسالة ورؤية العمادة واألهداف اإلسرتاتيجية.
 االستعانة مبستشار داخلي للتنفيذ. 
 تدريب القائمني على التنفيذ. 

 بناء ثقافة لدى مجيع منسويب العمادة أبمهية تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.
 التغريات اإلدارية يف املناصب الوظيفية احتمالية متوسطة زايدة نسبة االحتفاظ لدى املنسوبني املعنيني ابلتنفيذ من خالل احلوافز.

 

 م اهلدف االسرتاتيجي "املبادراتاالهداف التنفيذية " املخاطر املتوقعة درجة اخلطورة  اخلطر مع التعامل آلية
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التأثري درجة 
 (اخلطورة)

إمكانية 
توقع 
 احلدوث

برررررني  األكرررررادميينشرررررر ثقافرررررة اجلرررررودة واالعتمررررراد 
 الكليات واالقسام لربامج الدراسات العليا

للجامعررررات الرررر  لررررديها  تبررررم املمارسررررات املثلررررى
 برامج دراسات عليا متميزة وتطبيقية
 عمل دراسات عن احتياجات اجملتمع

 ضعيفة عالية

عدم املوافقة على اسرتحداث بررامج 
 دراسات عليا

عررررررردم حصرررررررول بررررررررامج الدراسرررررررات 
 األكادمييالعليا على االعتماد 

  متميزة تليباستحداث برامج دراسات عليا 
 2030طموحات رؤية اململكة 

  لربامج الدراسات العليا األكادميياالعتماد 

اسررررررتحداث برررررررامج دراسررررررات 
عليررا تطبيقيررة وميدانيررة متميررزة 

 تليب احتياجات اجملتمع.

1 

مراجعررررة اللرررروائة واالنظمررررة املتعلقررررة ابلدراسرررررات 
 العليا

 مراجعة آلية تطوير برامج الدراسات العليا
 استحدات برامج تدريبية مهنية متخصصة

 ضعيفة عالية

 عدم تطوير برامج الدراسات العليا
 عدم وجود برامج تدريبية

  االسهام يف إعداد الكفاءات العلمية واملهنية
 املتخصصة عامليا

تطرررروير برررررامج دراسررررات عليرررررا 
إلعرررررررداد الكفررررررراءات العلميرررررررة 

 واملهنية املتخصصة عامليا

2 

 تبم نظام دعم الطلبة الباحثني
تمررررع تطرررروير قاعرررردة بيرررراات عررررن احتياجررررات اجمل

 البحثية
 تبم اجياد وتطوير اخلدمات املساندة 

 متوسطة عالية

صررعوبة وجررود نظررام لرردعم الطررالب 
 الباحثني

 عدم وجود خدمات مساندة
عرررررردم وجررررررود قاعرررررردة بيرررررراات عررررررن 

 االحتياجات البحثية للمجتمع

  إجياد نظام لدعم الطالب الباحثني يف مراحل
 الدراسات العليا

 ساندة لطالب االرتقاء جبودة اخلدمات امل
 الدراسات العليا

 املسامهة يف تلبية االحتياجات البحثيه للمجتمع 

االرتقررراء مبسرررتوي البحررروث يف 
 برامج الدراسات العليا

3 
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بررررررامج الدراسرررررات تكلفرررررة  عرررررن دراسرررررات عمرررررل
 العليا
جامعرررررات متميرررررزة لتقرررررد   مرررررع شرررررراكات عمرررررل

  برامج مشرتكة
 لرررروائةوال األنظمررررةو  اإلجررررراءاتاعررررداة النظررررر يف 

 العمادة جملسقبل  من املنظمةاملالية 
 تسويق برامج الدراسات العليا حمليا واقليميا

 عالية عالية

بررررامج الدراسرررات  علرررى الطلرررب قلرررة
 العليا
 الررررر  بررررررامج الدراسرررررات العليرررررا قلرررررة
  العمادة قدمهات

 األنظمرررررررررررة مررررررررررع التعامرررررررررررل صررررررررررعوبة
 املنظمةاملالية  واللوائة

 تنويع مصادر الدخل للعمادة 
 حتسني الكفاءة املالية 

 4 تنمية املوارد الذاتية للعمادة

 ابلعمادة مشجعة عمل بيئة توفري
 العمادة ملنسويب متميزة تدريبية خطة تبم
  علررررى للمحافظررررة متميررررزة اسررررتقطاب آليررررة عمررررل

 كوادر العمادة
 ابلعمادة التقنية تطوير
 ابلعمررادة حسررب واالداريررة املاليررة اللرروائة تطرروير

 املستجدات

 متوسطة ليةعا

 التغيري مقاومة
 متطورة تقنية وجود عدم
 وماليررررررة اداريررررررة لرررررروائة وجررررررود عرررررردم

  لوحدات العمادة
 للجودة نظام وجود عدم

 التطوير الفعال لوحدات العمادة 
 تطوير تقنية املعلومات 
  تنمية مهارات الكوادر األكادميية واإلدارية

 ابلعمادة

املسررررررررررامهة يف تكرررررررررروين نظررررررررررام 
 إداري داعم

5 

املرموقة اجلامعات ل آلية لعقد الشراكات مع عم
 واملتميزة
الشررررررتاك يف الشرررربكات واملنصرررررات ل خطررررة تبررررم

 األكادميية الدولية
 ضعيفة متوسطة

اجلامعرات عدم عقد الشراكات مرع 
 املرموقة واملتميزة

يف الشرربكات حمدوديررة االشرررتاكات 
 واملنصات األكادميية الدولية

 املرموقة يفامعات عقد الشراكة التعليمية بني اجل 
 جمال الدراسات العليا

  االشرتاك يف الشبكات واملنصات األكادميية
الدولية ال  ختدم طلبة الدراسات العليا يف جماالت 

 التأهيرل والتدريب

تفعيل أواصر التعاون 
 اجلامعات احملليةوالتنسيق مع 

واإلقليمية والدولية ذات ا 
جمال  والرايدة يفالتميز 

 لعلياالدراسات ا

6 
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 خطة االتصال:

لخطاة،ًوجااءًتصاميمًهاذهًالخطاةًأساساا ًلمعالجاةًالمخااطرًإّنًتوفرًالمعلوماتًوسهولةًانسيابهاًبينًاألطرافًالمعنيةًبالخطةًاإلستراتيجيةًللعمادةًيعدًمنًالمحاورًالرئيسةًلنجااحًعملياةًتنفياذًا
لتهاًمانًجهااة،ًولتمكااينًالقااائمينًعلااىًالخطااةًماانًالتواصاالًالفعااالًباينًبعضااهمًالاابع ًوبياانهمًوبااينًإداراتًالعمااادةًالمختلفااةًماانًجهااةًباحتماليااةًناادرةًالمعلوماااتًأوًعاادمًدقتهاااًأوًحااداًالخاصااةًالخاصاة

ًأخرى،ًإضافةًإلىًالتواصلًمعًالجهاتًالخارجيةًالمعنيةًبالتنفيذ.

 مراعاتها  ثناء التنفيذ لتفعيل خطة االتصال  يتعينم ادئ مهمة 

ًمًواضحةًاستخدامًلغةًومفاهي

ًضمانًمشاركةًجميعًمنسوبيًالعمادةًبصورةًأوًبأخرىًفيًعمليةًالتنفيذ

ًفتحًقنواتًاالتصالًفيًجميعًاالتجاهاتً

ًتنويعًوسائلًاالتصال
ًوضوحًالرسالة

ًتوليقًمراحلًالتنفيذ

ًاالهتمامًبالمعلوماتًالمرتدةًوتوليقها

ًفةًفيًالعمادةتوفيرًضابطًاتصالًيتولىًالتنسيقًبينًاألطرافًالمختل
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 المخرجات التوقيت والتكرار المستهدلون  الهدف وسيلة االتصال

ًأيًوقتًاألطرافًالمعنيونًبالخطةًالحصولًعلىًالمرئياتًالتفاعليةًالمقابالتًالفردية
بياناتًيصعبًالحصولًعليهاًمنًخاللً
ًالخطاباتًالرسميةًواالجتماعات

ًالتواصلًاإللكتروني:
الموقعًوالبريدً

ًلكتروني...اإل
ً

السرعةًوتوفيرًالمعلوماتًفيً
ًاألطرافًالمعنيونًبالخطةًجميعًاألوقات

ًغيرًمقيدةًبوقت
ًبياناتًإلكترونيةًمتوفرةًلجميعًاألطرافًويتمًالتحديثًبشكلًدائم

ًالخطاباتًوالتقارير
ًالورقية

ًلًالتنفيذًواالنجازات.ولائقًتعكسًمراحًحسبًالحاجةًاألطرافًالمعنيونًبالخطةًتوفيرًمعلوماتًورقيةًرسمية

ًاجتماعاتًأولية
جميعًالمعلوماتًاألوليةًالالزمةً
ًللتنفيذًوتوزيعًاًلمهام

ًالعميدًوالوكالءً
الفريقًالتنفيذيًللخطةً
ًاإلستراتيجيةًومستشارًالتنفيذ

ًقبلًبدءًالتنفيذ
ًمرةًواحدة

محضرًاجتماعًوالياتًمتابعةًلماًجاءً
ًفيًالمحضر

ًالمستجداتًالطارئةًالتعاملًمعًاجتماعاتًطارئة
،ًالفريقًالتنفيذيًءالعميد،ًالوكال

ًومستشارًالتنفيذ
ًعندًحدوثًطارًئ
ًمرةًأوًأكثر

ًمحضرًاجتماعًوتقرير

 

ً

ً
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 اخلطة التنفيذية لالتصال
 

 وسيلة االتصال المسؤول عن التنفيذ الممارسة الهدف

ًالتوعية
ًاالستراتيجيةًالعمادةًواهدافًرسالةرؤيةًًوإعالنًونشرً

اإللكترونيًًمطويات،ًالموقع،ًملصقاتًات،مطبوع)
ًورشًعملًللعمادة(،

 العمادة
ًللخطةالفريقًالتنفيذيً

ً
ًورشًعملًاجتماعات،

ًالمراجعةًوالمتابعة
ورشةًعملًًاإلستراتيجية،الخطةًنتائجًومنجزاتًمراجعةً

ًتقاريرًدوريةًشهرية،اجتماعاتًًالنتائج،لعروً
ًرسميةًخطاباتًاجتماعات،ًالفريقًالتنفيذيًللخطة

 بياناتإعدادًقواعدً
ًلمخرجاتًالخطةإعدادًقواعدًبياناتًالكترونيةً

ًلجامعةإعدادًقواعدًالبياناتًلطلبةًالدراساتًالعلياًبا
ًإعدادًقواعدًالبياناتًباسماءًرسائلًالماجستير

ًمعلوماتًولائق،ًرسمية،ًخطاباتًالفريقًالتنفيذيًللخطة

نقاطًالقوةًوالضعفًوالفرصًًمراجعة
 ياتًسنوياوالتحد

ًاجتماعاتًمعًوكالءًالدراساتًالعلياًبالكليات
ًلقاءًفصليًمعًطلبةًالدراساتًالعليا

ًورشًعمل

 العمادة
ًالفريقًالتنفيذيًللخطة

ً
تقاريرًًرسمية،خطاباتًًعمل،ورشً

ًالكليات
ً



59 
 

ً
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 خطة المتابعة والتنفيذ

ًالتالية:ًاءًلذاًسيتمًاالعتمادًعلىًاءليةواضحةًلدياسًاألداءًمنًخاللًعددًمنًمؤشراتًاألديتطلبًقياسًمدىًتحققًاألهدافًاإلستراتيجيةًللخطةًوجودًآليةًًًًًًًً

ىًرفعًالتقااريرًعنًأهدافًالخطةًاإلستراتيجيةً،ًإضافةًإلً–إنًوجدتًً–تشكيلًلجنةًتنبثقًعنًالفريقًالتنفيذيًللخطةًاإلستراتيجيةًلتتولىًعمليةًالمتابعةًوالتقييمًالمرحليًوالتدخلًلتصويبًاالنحرافاتً
ًوتتمثلًأهمًاءلياتًالتيًسيتمًاإلعتمادًعليهاًًفيًعمليتيًالمتابعةًوالتقويمًعلىًالنحوًالتاليً:ًًالخاصةًبمستوىًاالنجاز،ًويتمًاختيارًأعضاءًاللجنةًممنًلهمًخبرةًفيًمجالًالتخطيطًاالستراتيجي

 

لخطةًجازاتًاعنًانالتقاريرًربعًالسنويةًونصفًالسنويةًًقياسًمؤشراتًاألداء
ًاإلستراتيجية

ًرصدًمعوقاتًالتنفيذًوالعملًعلىًإيجادًالحلولًااليجابيةًلها.

ًمتابعةًتنفيذًمشروعاتًالخطةًاإلستراتيجيةًالمعتمدةًوضعًالحلولًوالبدائلًوتجاوزًمخاطرًالتنفيذًالتواصلًمعًاالطرافًالمعنيةًبصفةًدوريةًألناءًعمليةًالتنفيذ
ًةًبشكلًمستمرتحديثًالصفحةًاإللكتروني
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 خطة ادارة التغيير

Change Management Plan 
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 تعريف التغيير

عمليةًالتغييرًالسيرًوفقًمنهجيةًواضحةًتضامنًلهااًالنجااح.ًفاالتغييرًً"ًوتتطلبالتنظيميةًاإلدارية،ًاالكاديمية،ًالتعليمية،حسيناتًاوًتطويراتًعلىًجوانبًمتعددةً"ًالتغييرًهوًعمليةًادخالًت
ًًللعمادة.ًالبيئيةًالداخليةًوالخارجيةًاستجابةًللمتغيراتوهوًًمعين،هوًالتحديثًاوًالتطويرًالمطلوبًلتحقيقًهدفًاستراتيجيً

 اجراءات التغيير وسائل التغير لوائد التغيير اس اب التغيير
تطويرًالخططًوالبرامجًالدراسيةًواستحداثًً-

ًبرامجًجديدة
تطويرًالمناهجًالتعليميةًوتعزيزًالتعليمًً-

ًااللكترونيًًلرفعًمستوىًالتعليمًوالتعلم
رفعًمستوىًمدخالتًومخرجاتًالعمادةًبماًً-

ًيحققًالتميز
فعًالمستوىًاالكاديميًواإلداريًلمنسوبيًًرً-

ًالعمادة
ًخدمةًالمجتمعًوتقديمًالخدماتًالالزمةً-

زيادةًالتعاونًبينًالمنسوبينًلتحقياقًاالهادافًً-
ًاالستراتيجيةًللعمادة

خلااقًالجااوًالمناساابًألعضاااءًهيئااةًالتاادريسًً-
ًوالطلبةًلخدمةًالمجتمعًالمحلي

ًالمنافسةًوالتميزًاكاديمياًوتعليمياً-
خلااااااقًوتعزياااااازًبيئااااااةًتعليميااااااةًتعلميااااااةًمحفاااااازةًً-

ًلإلبداعًوالتميز

ًشجيعًالتعاونًبينًجميعًمنسوبيًالعمادةتً-
ًالمشاركةًفيًحلًالمشكالتًواتخاذًالقرارً-
ًمتابعةًعملياتًالتغييرًوقياسًمخرجاتهاً-

ًتوضيحًالهدفًمنًالتغييرً-
ًضرورةًوجودًفريقًلمتابعةًالتغييرً-
ًدائلًقبلًالتنفيذدراسةًالتغييرًووضعًالبً-
عروًالتغييرًالمطلوبًعلىًجميعًً-

المنسوبينًلتقليلًالمقاومةًوالتفاعلًمعًالتغييرً
ًالمطلوب

ًتوزيعًاالعمالًبينًاالفرادًالمعنيينً-
توليقًعمليةًالتغييرًوالمتابعةًلضمانًً-

ًالتفاعلًالمطلوب

 مراحل التغيير

 التثبيت احداث التغيير المطلوب التهيئة
ويتمًهناًعروًالمبادراتًالمتحققةًوالمزاياًالناتجةًجراءًتحقيقًويتمًمنًخاللًتشكيلًفريقًتنفيذيًيبدأًبتنفيذًالخطةًحسبًمًمنًخاللًعقدًمجموعةًمنًالورشًوالدوراتًحولًوتتًًًًًً
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اهميةًتطبيقًالخطةًاالستراتيجيةًوهناًيجبًالتركيزًعلىًضرورةً
ًربطًاالهدافًاالستراتيجيةًباألهدافًالشخصيةًلمنسوبيًالعمادة

اركةًمنسوبيًوهناًالبدًمنًالتركيزًعلىًضرورةًمشًاالولويات،
ًالعمادةًفيًالتنفيذًلتقليلًحدةًالمقاومة

هذهًالمبادرةًمنًخاللًمؤشراتًاالداءًالمتحققةًومقارنةًذلكً
ًبالسابق

 للعمادةمناذج التغيري املتوقعة أثناء تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية 
 مؤشرات األداء سياسات التغيير التعريف التغيير المحتمل م
الاااااانظمًاإلداريااااااةًواألكاديميااااااةً 1

بالكلياتًواإلداراتًوالعمااداتً
ًالمساندة

منًالمحتملًإجراءًبع ًالتغييراتًفايًسياسااتً
الوحااداتًبالجامعااةًإدارياااًبماااًيتوافااقًمااعًسياسااةً

ًالجامعةًالتطويريةًوالمستقبلية

الباااادائلًيااااتمًعقاااادًمجموعااااةًماااانًاالجتماعاااااتًودراسااااةً
اإلسااتراتيجيةًوالوصااولًإلااىًحاالًيااتمًالتوافااقًعليااهًماانً
قبااالًاألطااارافًالمعنياااةًماااعًتوزياااعًالمهاااامًعلاااىًالفرياااقً

المخرجاااااتًوالتقياااايمًالمسااااتمرًمااااعًًودراسااااة-التنفيااااذيً
ًالمتابعةًالدوريةًللتنفيذً

نساابةًالراضااينًعاانًالتطااورًاإلداريً
منًالطاالبًوأعضااءًهيئاةًالتادريسً

ًوالموظفينً

رًاالساااااااتراتيجيًنظاااااااراًالتغييااااااا 2
ًللتغيراتًالعالميةًالتطويرية

وقدًيكونًفيًإضاافةًهادفًاساتراتيجيًأوًمباادرةً
أوًمشاروعًلمجااراةًاألحاداثًالعالمياةًالجارياةًفايً

ًمجالًالتطويرًوالجودةً

ياااااتمًدراساااااةًنقااااااطًالتحساااااينًالمااااارادًإضاااااافتهاًوكاااااذلكً
مااعًتحدياادهاًوفتااراتًتنفيااذهاًً–المبااادراتًاإلسااتراتيجيةً

اًعلااااىًالفريااااقًالتنفيااااذيًللخطااااةًاإلسااااتراتيجيةًوعرضااااه
والخبااراءًلاامًاخااذًالموافقاااتًمالياااًإلضااافتهاًبعاادًتحدياادً

ًنتائجهاًاإلستراتيجية

نساااابةًالراضااااينًعاااانًقبااااولًالتغيياااارً
ًاالستراتيجيًمنًالفريقًالتنفيذي.ً

هيكلااةًتنظيميااةًجدياادةًلجميااعً 3
ًوحداتًالجامعة

ةًماااانًبااااينًأهاااادافًالخطااااةًاإلسااااتراتيجيةًللجامعاااا
هاااااذاًيتطلااااابًمراجعاااااةًجمياااااعًًوًالجامعاااااة،هيكلاااااةً
ماااًيتوافااقًوتعااديلهاًبًللكلياااتًوالعماااداتهياكاالًال

ًوالخطةًاإلستراتيجيةًللجامعة

مقترحااااااتًًوضاااااع-دراساااااةًالهيكااااالًالتنظيمااااايًللعماااااادةً
الصاااااااحابًًذلكباااااانتاااااااائجًالرفااااااعًً–كااااااالًالتحسااااااينًللهي
ًًالصالحية

ًهيكلةًالجامعةًنسبةًانجاز
كلاااةًمااادىًرضاااىًالمنساااوبينًعااانًهي

ًالعمادة

فًووصتنظيميًارًدليلًإصدعقدًاالجتماعاتًلتحديدًالمساؤولياتًوالصاالحياتًماعًقدًيحدثًتغييرًفيًالمهامًوالصالحياتًلوحاداتًالصااااااااااالحياتًوالمسااااااااااؤولياتً 4
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ًالعمااادةإصادارًدلياالًماانًًالصااالحية،ًوكااذلكاصاحابًًلجامعةًبسببًتغييرًالهيكلًالتنظيمي.اًالوظيفية
ًبالمهامًوالصالحياتً

ًوظيفيًللعمادة

التقنياااااااااااااااااااااااتًالتكنولوجيااااااااااااااااااااااة5ًً
ًالمستقبلية

وقاادًيكااونًالتغيياارًهناااًنظاارا ًللتغيياارًالعااالميًفاايً
مجاااااالًتقنياااااةًالمعلومااااااتًماااااثالًإصااااادارًبرناااااامجً
إداريًمسااتحدثًأوًاسااتحداثًأساااليبًتكنولوجيااةً
لطاااااارقًالتاااااادريسًأوًغيرهاااااااًمماااااااًيعااااااززًالتمياااااازً

ًللجامعةًويحققًرسالتها.

جدياااااادةًفاااااايًمجااااااالًالتكنولوجياااااااًاسااااااتحداثًالباااااارامجًال
تاااااادريبًالمعنيااااااينًعلااااااىًنظاااااامًإدارتهاااااااًً–المعلوماتيااااااةً
ًوتشغيلها

عددًالمتدربينًعلىًاألنظمةً
التكنولوجيةًالحديثةًمنًمنسوبيً

ًالعمادة

منًالمحتملًأنًتواجهًالعمادةًتسربًفيًالمواردًًالمواردًالبشرية6ً
البشريةًمنًالمنسوبينًوالمستشارينًنظرا ً

ًىًفرصًأكثرًورواتبًمغرية.لحصولهمًعل

يتمًدراسةًزيادةًرواتبًالمنسوبينًواالستشاريينًوالعملً
ًعلىًتوفيرًحافزًماديًمناسبًلهمً

ًنسبةًالتسربًمنًمنسوبيًالعمادة
ًً
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اتيجية لعمادة الدراسات العليا إعداد فريق  الخطة االستر

 

 رئيسا  سعادة الدكتور/عبد العزيز بن سعد بن سعيدان

 عضوا   سعادة الدكتورة/ منال فوزي أبو طالب                        

 عضوا   سعادة الدكتور/ طارق توفيق يوسف الخطيب                             

 عضوا  سعادة الدكتور/ نبيل محمد لطف الحزمي                                  

 عضوا  ي محمد الحكيم                                سعادة الدكتورة/ عبير حمد           

ا     الهندي عبد هللاأمل بنت األستاذه / سعادة              سكرتير
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 بعمادة الدراسات العليا االتصال وسائل

 المسمي الوظيفي البريد إللكتروني التحويلة
 

 االسم

 م

011588-4210 a.binsaeedan@psau.edu.sa عبد العزيز سعد بن سعيدان /الدكتور عميد عمادة الدراسات العليا  1 

011588-4211  h.alrobei@psau.edu.sa 2  حسين بن سعد الربيعي /الدكتور وكيالً لعمادة الدراسات العليا 

011588-4280 m.aboutaleb@psau.edu.sa منال فوزي أبوطالب . أ.د مساعدة العميد للدراسات العليا  3 

011588-4242 aaa.alanazi@psau.edu.sa علي العنزي نعبد المحس مدير االدارة  4 

011588-4212 s.zafrullah@psau.edu.sa ظفر هللا نصر هللاسيد  أ. مستشار في العمادة  5 

011588-4225 g.soliman@psau.edu.sa سليمان معبد الحكيأ.د جمال  مستشار العمادة  6 

011588-4225 mothman@psau.edu.sa 7 محمد بن ابراهيم العثمان مدير مكتب العميد 

011588-4225 z.alotibi@psau.edu.sa 8 زياد عوض عائض العتيبي سكرتير 

011588-4233 s.alhowitan@psau.edu.sa 9 صالح محمد صالح الحويطان سكرتير الوكيل لعمادة الدرسات العليا 

011588-4222 f.aljamaan@psau.edu.sa 10 فيصل حمد الجمعان مدير شؤون الطالب 

011588-4233 i.alebid@psau.edu.sa 11 إبراهيم صالح العبيد االتصاالت ادارية 

011588-4216 fal.alqahtani@psau.edu.sa 12 فالح بن فهد القحطاني مراسل 

011588-4214 sm.aloanzi@psau.edu.sa امةعالقات ع  13 سعود مطر العنزي 
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mailto:m.aboutaleb@psau.edu.sa
mailto:aaa.alanazi@psau.edu.sa
mailto:s.zafrullah@psau.edu.sa
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mailto:s.alhowitan@psau.edu.sa
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 المسمي الوظيفي البريد إللكتروني التحويلة
 

 االسم

 م

011588-4282 sm.aldwsari@psau.edu.sa  14 صيتة بنت معيوف الدوسري العالقات &مديرة المكتب 

011588-4281 mm.aldosarey@psau.edu.sa النسائي سكرتيرة القسم  15 مشاعل بنت محمد الدوسري 

011588-4286  h.aljuaidi@psau.edu.sa  اإلدارية االتصاالتمسؤولة  16 هيا عبدالهادي الجعيدي 

011588-4287 a.alhendi@psau.edu.sa ة على شؤون الطالباتمشرف  17 أمل بنت عبدهللا الهندي 

011588-4285 wa.alqahtani@psau.edu.sa 18 وضحاء ماجد القحطاني العهدة 

011588-4283 hj.alqahtani@psau.edu.sa ى شؤون الطالبات وحدة شؤون الطالباتمشرفة عل  19 هياء جمعان القحطاني 

011588-4284 n.alotaibi@psau.edu.sa 20 نورة بنت عبدالرحمن العتيبي مسؤولة شؤون طالب 
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 المراجع:

 2030 الخطة اإلستراتيجية لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز -

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، االستراتيجية التشغيلية لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -

 2030رؤية المملكة  -

- http://www.uct.ac.za          

- university.htm-http://www.wur.nl/en/wageningen 

- http://ksu.edu.sa 

- http://www.kau.edu.sa/Home 

- http://www.kustar.ac.ae 

- http://www.ku.dk/english 

- http://www.hku.hk 
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