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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. حفظه الله



CC›s Strategic Plan 2020

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

5كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

 صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. حفظه الله

ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
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معايل مدير الجامعة
أ.د. بدران بن عبد الرحمن العمر
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رسالة عميد الكلية

ــوي  ــج التنم ــي النه ــواًل ف ــعودية تح ــة الس ــة العربي ــهد المملك تش

ــر  ــرة التطوي ــريع وتي ــاءة وتس ــة والكف ــز الفعالي ــى تعزي ــوم عل يق

واالرتقــاء بمعاييــر متابعــة وتنفيــذ البرامــج التنمويــة؛ ويظهــر هــذا 

ــة )2030(، وبرنامــج التحــّول  ــة الوطني ــة فــي الرؤي النهــج بصــورة جلي

الوطنــي )2020( اللــذان يلقيــان بظاللهمــا علــى خطــط المؤسســات 

التنمويــة فــي المملكــة، بمــا فيهــا المؤسســات التعليميــة التــي 

تجــد نفســها اليــوم أمــام واجــب وطنــي يتمثــل فــي مواكبــة 

التوجهــات االســتراتيجية للدولــة -يحفظهــا اهلل- مــن خــالل تحديــث 

وتطويــر خططهــا- هــي األخــرى- لتتناســب مع هــذا النهــج التنموي.

اليــوم  تســتكمل  ســعود،  الملــك  بجامعــة  المجتمــع  وكليــة 

ــتجابة  ــرعة االس ــتمر، وس ــث المس ــر والتحدي ــي التطوي ــيرتها ف مس

التــي  االســتراتيجية  لخطتهــا  تطويرهــا  عبــر  البيئيــة  للتغيــرات 

مبــادرة  وعشــرون  وأربــع  اســتراتيجية  أهــداف  ســتة  مــن  تتكــون 

إبقــاء  ، مــا يميزهــا  التعليميــة  العمليــة  تشــمل كافــة جوانــب 

البــاب مفتوحــً أمــام منســوبي الكليــة القتــراح مبــادرات جديــدة 

فــي  منهــا  المناســب  وتضميــن   ، بدراســتها  الكليــة  ســتقوم 

يعــود  عميــم  خيــر  مــن  ذلــك  فــي  لمــا  االســتراتيجية،  الخطــة 

ــد مــن الدعــم  ــا بمزي ــدة، وعلــى طالبن ــا بالنفــع والفائ علــى أجيالن

ــم. ــادة لديه ــس الري ــيد أس ــم وتجس ــجيع إبداعاته ــاندة لتش والمس

واهلل تعالــى نســأل بــأن ينفــع بهــذه الخطــة، وأن يســخرها لمــا فيــه 

مصلحــة البــالد والعبــاد.

                                                               عميد كلية المجتمع

                                                       أ.د. عبد اهلل بن عطيه الزهراني
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بإشراف من قبل وكالة الكلية للتطوير والجودة

لجنة تطوير الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

الصفة اإلسم
رئيساًد. فائز حسين القحطاني

عضوًاأ. جعفر سعيد أبو عقاب

عضوًاد. ظافر إبراهيم المخادمة

عضوًاد. أحمد عيل الزعبي

عضوًاد. مبارك راشد الرشود

عضوًاد. محمد عبد الكريم المومني

عضوًاد. محمد عبد الكريم المعايطة
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لجنة إدارة تنفيذ مبادرات الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

الصفةاإلسم

رئيسًد. جازم بن مطارد العنزي

عضوًاأ.د. حسن فؤاد السيد

عضوًاد. محمد آمون شرابي

عضوًاأ. رياض أحمد طهماز
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لجنة إدارة تنفيذ مبادرات الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020
مقـــــدمة

ســعود  الملــك  بجامعــة  المجتمــع  كليــة  إنشــاء  تــم 

ــة  ــي المملك ــرية ف ــة البش ــق التنمي ــي تحقي ــاهمة ف للمس

العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــالل التركيــز علــى الجوانب 

ومتطلبــات  لمتغيــرات  واالســتجابة  والمهاريــة،  الفنيــة 

ســوق العمــل، وتخريــج كفــاءات وطنيــة قــادرة علــى تلبيــة 

احتياجــات القطاعيــن العــام والخــاص، والمســاهمة فــي 

توطيــن الوظائــف المســاعدة والفنيــة.

 وقــد تــم إعــداد الخطــة االســتراتيجية للكليــة بنــاًء علــى 

خطــط وزارة التعليــم، وتوجيهــات جامعــة الملــك ســعود 

الحاليــة  للخطــط  المســتمر  والتطويــر  التحديــث  بضــرورة 

التعليميــة  العمليــة  فــي  التطــورات  مــع  لتتماشــى 

والتطــورات البيئيــة، وضــرورة االرتقــاء بمســتوى الكفــاءة 

علــى  القــدرة  وتعزيــز  التعليميــة،  لمؤسســاتها  الداخليــة 

تلبيــة االحتياجــات المســتمرة والمتغيــرة لســوق العمــل. 

وقــد اشــتملت الخطــة علــى المبــادرات ومؤشــرات األداء 

الالزمــة لتحقيــق األهــداف التــي مــن أجلهــا ُأنشــئت الكليــة، 

مــع  لتتكيــف  الحاليــة  األهــداف  تطويــر  إلــى  باإلضافــة 

والخارجيــة. الداخليــة  البيئتيــن  ومتغيــرات  معطيــات 

وقــد ُروعــي فــي الخطــة االســتراتيجية للكليــة أن تكــون 

ــادة  متوائمــة مــع طموحــات الجامعــة فــي البحــث عــن الري

والتميــز، حيــث تــم التركيــز علــى رؤيــة ورســالة وأهــداف 

اســتراتيجية للكليــة تنســجم مــع رؤيــة ورســالة الجامعــة 

االســتراتيجية. وأهدافهــا 
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نبذة عن الكلية

أنشــئت كليــة المجتمــع بجامعــة الملــك سعــــــود بقــرار مـــن 

مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )73( الصــادر بتاريــخ 

5-3-1422هـــ، للمســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل 

اســتقبلت  وقــد  والمســاندة،  المتوســطة  الوظائــف  مــن 

ــة الفصــل الدراســي  ــة أول فــوج مــن طالبهــا مــع بداي الكلي

ــي مــن العــام الجامعــي 1423-1424هــــ. الثان

 ،)Associate Degree( وتمنــح الكليــة - حاليــً - درجــة المشــارك 

وهــي درجــة جامعيــة متوســطة تعــادل دبلــوم الكليــات 

المتوســطة، وذلــك في ســتة تخصصات رئيســة ، هــي: علوم 

الحاســب، اإلدارة الماليــة والمصرفيــة، إدارة المــوارد البشــرية، 

ــة.  ــكرتارية التنفيذي ــويق، والس ــن، والتس ــال التأمي إدارة أعم

وتتطلــب هــذه الدرجــة دراســة )73( ســاعة معتمــدة كحــد 

أدنــى لبرنامــج علــوم الحاســب، ودراســة )75( ســاعة معتمــدة 

كحــد أدنــى للبرامــج قســم العلــوم اإلداريــة، يمكــن اجتيازهــا 

عــادًة خــالل ســنتين ونصــف )خمســة فصــول دراســية( علــى 

نظــام التفــرغ الكامــل. وعندمــا تمنح شــهادة الدبلــوم/ درجة 

ــا  ــون له ــا تك ــإن مواصفاته ــدد، ف ــال مح ــي مج ــارك  ف المش

عالقــة بمجــال مهنــي محــدد، وتكــون هنــاك تغطيــة كافيــة 

لعلــوم معرفيــة مباشــرة، ومهــارات مناســبة للتوظيــف فــي 

ذلــك المجــال. 

تشــمل الخطــط الدراســية لكافــة برامــج الكليــة مقــررًا فــي 

ــد الطالــب بالمهــارات  التدريــب الميدانــي؛ يهــدف إلــى تزوي

العمليــة والتطبيقــات التــي تســاعده على االنخــراط بكفاءة 

فــي ســوق العمــل، ُتضــاف إلــى المهــارات األساســية التــي 

يكتســبها الطالــب خــالل دراســته لمقــررات خطتــه الدراســية.
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الملخص التنفيذي للخطة

تتكــون الخطــة االســتراتيجية لكليــة المجتمــع بجامعــة الملــك 

وعشــرون  أربــع  تدعمهــا  اســتراتيجية  أهــداف  ســتة  مــن  ســعود 

مبــادرة، ســيتم تنفيذهــا خــالل ثــالث ســنوات ، كل مبــادرة منهــا 

ــرزت  ــد ب ــة، وق ــيرة الكلي ــة لمس ــة نوعي ــم إضاف ــي تقدي ــهم ف تس

ــي  ــتجدات الت ــتجابة للمس ــة اس ــتراتيجية الكلي ــر الس ــود التطوي جه

فرضتهــا التوجهــات االســتراتيجية الجديــدة علــى مســتوى المملكــة 

العربيــة الســعودية، والمتمثلــة فــي الرؤيــة الوطنيــة )2030(، وبرنامج 

التحــّول الوطنــي )2020( اللذيــن اشــتمال علــى العديــد مــن المبــادرات 

النوعيــة والتــي كان لزامــً علــى المؤسســات التعليميــة تضمينهــا 

ــع. ــى أرض الواق ــا عل ــان ترجمته ــتراتيجياتها لضم ــي اس ف

تمثلت األهداف االستراتيجية التي اشتملت عليها هذه الخطة

 تتمثل األهداف الإلستراتيجية التى إشتملت عليها الخطة في

)1(  تعزيز معارف ومهارات وقدرات الطالب والخريجين، وتدعم 

هذا الهدف تسع  مبادرات،

ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــارات أعض ــدرات ومه ــتمر لق ــر المس  )2( التطوي

ــادرات، وتدعــم هــذا الهــدف ثــالث مب

 )3( بحث علمي متميز، وتدعم هذا الهدف ثالث مبادرات،  

ثــالث  الهــدف  هــذا  وتدعــم  فاعلــة،  بنــاء شــراكة مجتمعيــة   )4(

مبــادرات، 

)5( تطويــر بيئــة العمــل الداخليــة، وتدعــم هــذا الهــدف أربع مبــادرات، 

)6( تنويــع مصــادر التمويــل، وتدعــم هــذا الهــدف  مبادرتان.

وقــد تــم تصميــم بطاقــة تنفيذيــة لــكل مبــادرة بعــد أن تــم تحويلها 

ــادرة  ــات المب ــى بيان ــة عل ــك البطاق ــوت تل ــل، احت ــج عم ــى برنام إل

ــن  ــئولة ع ــة المس ــادرة والجه ــف المب ــه، ووص ــذي تدعم ــدف ال واله

تنفيذهــا، وإجــراءات وآليــات التنفيــذ، وموعــد تســليم تقريــر اإلنجــاز، 

ومؤشــرات األداء التــي تقيــس مســتوى اإلنجــاز فــي البرنامــج. 



CC›s Strategic Plan 2020
كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

16

أهمية تطوير الخطة االستراتيجية يف ظل اتجاهات التعليم

تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية تحــواًل جوهريــً فــي التوجهات 

االســتراتيجية العامــة للدولــة،  وقــد انعكســت هــذه التوجهــات 

علــى كافــة الجوانــب التنمويــة فــي المملكــة، ومنهــا: الجوانــب 

االقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة والتقنيــة واالجتماعيــة، وتقــود 

الرؤيــة الوطنيــة )2030( تلــك التحــوالت، حيــث تطمــح المملكــة 

مــن خــالل هــذه الرؤيــة إلــى أن تصبــح نموذجــً ناجحــً ورائــدًا فــي 

العالــم علــى كافــة األصعــدة، وترتكــز تلــك الرؤيــة علــى عوامــل 

نجــاح ثــالث، هــي: العمــق العربي واإلســالمي، القــوة االســتثمارية، 

الموقــع الجغرافــي االســتراتيجي.

اشــتملت الرؤيــة الوطنيــة )2030( علــى عــدة أهــداف اســتراتيجية 

شــملت الجوانــب التنمويــة المختلفــة، وتــم تطويــر عــدد مــن 

التحــّول  برنامــج  أبرزهــا:  للرؤيــة،  الداعمــة  التنفيذيــة  البرامــج 

الوطنــي )2020(، الــذي تشــترك فــي تنفيــذه )24( جهــة حكوميــة، 

منهــا: وزارة التعليــم التــي طورت أهدافهــا االســتراتيجية ومبادراتها 

ــذا  ــع ه ــة، وتب ــة الوطني ــع الرؤي ــب م ــول لتتواك ــج التح ــي برنام ف

األمــر قيــام الجامعــات الســعودية بتطويــر خططهــا االســتراتيجية 

وبرامجهــا لتتماشــى مــع أهــداف ومبــادرات وزارة التعليــم. وكليــة 

المجتمــع باعتبارهــا جــزءًا مــن منظومــة التعليــم العالــي فــي 

أصبــح  االســتراتيجية  خطتهــا  تطويــر  بــأّن  وجــدت  المملكــة؛  

ضــرورة ملحــة، بســبب التغيــرات المتســارعة فــي  البيئــة الداخليــة 

والخارجيــة، كــي تســتوعب تلــك التحــوالت، وتــدرج مــا يرتبــط بهــا 

ضمــن خطتهــا االســتراتيجية.

ــداد  ــي إع ــه ف ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــع أهمي ــة المجتم ــدرك كلي  ت

الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة فــي مجــال الوظائــف المتوســطة 
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أهمية تطوير الخطة االستراتيجية يف ظل اتجاهات التعليم
والمســاندة، وتــدرك بــأّن اتجاهــات التعليــم تتغيــر حاليــً ، وقــد 

برنامــج  ضمــن  دورهــا  فــي  األساســي  التغيــر  الكليــة  رصــدت 

ــار  ــي إط ــل ف ــرورة العم ــي ض ــل ف ــي 2020، والمتمث ــول الوطن التح

تكاملــي مــع الكليــات التقنيــة لتزويــد المواطنيــن بالمهــارات 

والمعــارف والقــدرات التــي تتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل، 

فــكان لزامــً علــى الكليــة االســتجابة لهــذا الــدور اســتجابة كاملــة 

مــن خــالل التركيــز علــى تطويــر مبــادرات رياديــة تصــب فــي هــذا 

التوجــه، تــؤدي فــي النهايــة إلــى توفيــر كفــاءات منافســة وقــادرة 

ــة. ــة للمملك ــود التنموي ــي الجه ــاهمة ف ــى المس عل

ــة  ــي المملك ــم ف ــات التعلي ــى اتجاه ــر عل ــوالت تؤث ــذه التح إن ه

المؤسســات  علــى  وتؤثــر  عامــة،  بصفــة  الســعودية  العربيــة 

التعليميــة بصفــة خاصــة، ومنهــا كليــة المجتمــع بجامعــة الملــك 

ــة: ــب التالي ــي الجوان ــك ف ــر ذل ــعود،  ويظه س

1- تشجيع االستثمار يف التعليم: 
   تتوجــه المملكــة نحــو تشــجيع االســتثمار فــي التعليــم 

ــم العالــي مــن خــالل إتاحــة الفرصــة أمــام  العــام والتعلي

األهليــة،  التعليميــة  المؤسســات  إلنشــاء  المســتثمرين 

وتتوقــع الكليــة بــأّن يشــهد هــذا القطــاع تنافســً كبيــرًا 

للمســتثمرين،  الدولــة  تمنحهــا  التــي  الحوافــز  بســبب 

ــالل  ــن خ ــاع م ــذا القط ــه له ــر الموج ــم الكبي ــبب الدع وبس

الرؤيــة الوطنيــة )2030(. فــي ظــل هــذا التوجــه؛ مــن المتوقــع 

أن تشــتد المنافســة فــي قطــاع التعليــم األمــر الــذي يفــرض 

علــى كليــة المجتمــع بنــاء مبــادرات مبكــرة تجعــل مــن 

الدراســة فيهــا ميــزة تنافســية، تنطلــق مــن تخصصهــا فــي 

تلبيــة االحتياجــات الوظيفيــة مــن الوظائــف المتوســطة 

ــات. ــاع الخدم ــي قط ــً ف وخصوص
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2- االحتياجات المستجدة لسوق العمل:   
تتوجــه المملكــة بثبــات نحــو تزويــد المواطنيــن بالقــدرات 

والمهــارات والمعــارف التــي تتناســب مــع احتياجــات ســوق 

العمــل، ويظهــر ذلــك  بتخصيــص )22%( مــن موازنــة الدولــة 

للعــام )2016م( لقطــاع التعليــم والتدريــب، وهــي نســبة 

ــدول المتقدمــة  ــد مــن ال ــه العدي ــغ أضعــاف مــا خصصت تبل

 )2020( التحــول  برنامــج  أن  كمــا  التعليميــة،  لقطاعاتهــا 

اشــتمل علــى العديــد مــن األهــداف والمبــادرات الرامية إلى 

المواءمــة بيــن مخرجــات المؤسســات التعليميــة والتدريبية 

وبيــن احتياجــات ســوق العمــل، إذ تشــترك أكثــر مــن جهــة 

حكوميــة فــي تحقيــق هــذا التوجــه.

فــي ظــل هــذا التوجــه؛ مــن المتوقــع افتتــاح تخصصــات 

والتوجــه  قائمــة،  تخصصــات  تعديــل  أو  وتجميــد  جديــدة 

ــالب  ــاب الط ــى إكس ــز عل ــة، والتركي ــات البيني ــو الدراس نح

المهــارات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل، وتقليــص التنظيــر 

ــام  ــها أم ــع نفس ــة المجتم ــد كلي ــذا تج ــق، ل ــح التطبي لصال

فرصــة وتحــًدٍ فــي آن واحــد؛ الفرصــة تتمثــل فــي تخصــص 

ــة احتياجــات ســوق العمــل مــن  ــة النوعــي فــي تلبي الكلي

الحاجــة  ضــوء  فــي  والمســاندة  المتوســطة  الوظائــف 

ــرم  ــن اله ــف ضم ــن الوظائ ــوع م ــذا الن ــل ه ــدة لمث المتزاي

الوظيفــي لســوق العمــل الســعودي؛ والتحــدي يتمثــل في 

مرونــة افتتــاح وتجميــد وتعديــل البرامــج الدراســية الخاصــة 

ــع. ــة المجتم بكلي
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4- التغيرات االجتماعية والديمغرافية:   

يشــهد االقتصــاد الســعودي تطــورًا ملحوظــً،  

وتغيــرًا فــي البنيــة والتوجهــات والسياســات، 

أبرزهــا: تحقيــق التــوازن بيــن القطاعيــن العام 

والخــاص فــي اســتيعاب مخرجــات الجامعــات 

الســعودية مــن الخريجين، وتوطيــن الوظائف 

ومكافحــة البطالــة وتحقيــق برنامــج تحــّول 

نوعــي يقــوم علــى إدارة النفقــات وزيــادة 

فعاليــة المشــروعات وقيــاس أثرهــا ومردودهــا 

المتوقــع فــي االقتصــاد الوطنــي.

ــدًا فــي عــدد الســكان، وارتفاعــً فــي  تشــهد المملكــة تزاي

العمــل، ويشــهد  الشــباب، ومــن هــم فــي ســن  نســبة 

المجتمــع تغيــرًا فــي الثقافــة المجتمعيــة، ونظــرة أفــراد 

انعكــس  الــذي  األمــر  الوظائــف،  نوعيــة  إلــى  المجتمــع 

ــة  ــازدادت أهمي ــف، ف ــى الوظائ ــب عل ــات الطل ــى اتجاه عل

الوظائــف الفنيــة والخدميــة وخصوصــً فــي ظــل برامــج 

التوطيــن التــي تنفذهــا الدولــة.

ــع  ــة المجتم ــى كلي ــن عل ــات؛ يتعي ــذه التوجه ــل ه ــي ظ ف

علــى  الطلــب  اتجاهــات  رصــد  ســعود  الملــك  بجامعــة 

الوظائــف، وتكييــف أهدافهــا وخططهــا وبرامجها لتتناســب 

مــع تلــك االتجاهــات علــى المســتويين النوعــي والكمــي.

3- التغيرات االقتصادية:   
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منهجية تطوير الخطة االستراتيجية

فــي  المســتجدة  االســتراتيجية  التوجهــات  إطــار  فــي 

المملكــة وتحديــدًا فــي بيئــة التعليــم العالــي؛ قامــت 

ــق  ــكيل فري ــعود بتش ــك س ــة المل ــع بجامع ــة المجتم كلي

لتطويــر خطتهــا االســتراتيجية لتواكــب تلــك المســتجدات؛ 

التوجهــات  بمراجعــة  عملــه  الفريــق  هــذا  بــدء  وقــد 

االســتراتيجية للكليــة، ودراســة الوضــع الراهــن والتغيــرات 

المختلفــة مــن خــالل االســتبانات التــي تــم تصميمهــا لهذا 

الغــرض، ومــن خــالل ورش العمــل، والمقابالت الشــخصية، 

والمالحظــة المباشــرة، واســتطالع آراء الخبــراء،  والتعــرف 

ــة. ــادات الكلي ــات قي ــى تطلع عل

ــي  ــية ف ــورة رئيس ــلوب )SWOT( بص ــى أس ــاد عل ــم االعتم ت

ــد  ــى تحدي ــه عل ــة، لقدرت ــن للكلي ــع الراه ــخيص الوض تش

مكامــن القــوة ومكامــن الضعــف ضمــن البيئــة الداخليــة، 

للكليــة،  الخارجيــة  البيئــة  ضمــن  والتحديــات  والفــرص 

القــوة  نقــاط  أبــرز  حــول  تصــور  إلــى  الفريــق  وتوصــل 

هــذه  مواءمــة  وتمــت  والتحديــات،  والفــرص  والضعــف 

ــتقاق  ــالت الش ــج كمدخ ــتخدام النتائ ــة، واس ــاور األربع المح

ومؤشــرات  والمبــادرات  االســتراتيجية،  األهــداف  وتطويــر 

األداء.

ــره للخطــة  ــارات فــي تطوي ــق مــن عــدة اعتب ــق الفري انطل

ــا: ــتراتيجية، أبرزه االس

مشــاركة منســوبي الكليــة فــي كافــة المســتويات اإلدارية 

فــي عمليــة التطوير.

تكريــس الواقعيــة، األمــر الــذي يزيــد مــن فــرص تنفيــذ 
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والبرامــج. والمبــادرات  االســتراتيجية  األهــداف 

- تحليــل المرتكــزات التــي تؤثــر علــى الخطــة االســتراتيجية 

للكليــة.

- فهــم الوضــع الراهــن للكليــة خــالل المرحلــة الثانيــة مــن 

اســتراتيجيتها.

- تصور الوضع المرغوب.

- إقامــة جلســات عصــف ذهنــي حــول رؤيــة الكليــة الحاليــة 

ورســالتها.

- إقامــة جلســات عصــف ذهنــي حــول األهــداف االســتراتيجية 

الحاليــة للكليــة.

- إقامــة جلســات عصــف ذهنــي وورش عمل حــول المبادرات 

الكفيلــة بتحقيق األهداف االســتراتيجية المطورة.

ووصفهــا  والمبــادرات  االســتراتيجية  األهــداف  صياغــة   -

بوضــوح.

ــراف  ــة األط ــن كاف ــاون بي ــن التع ــة م ــة عالي ــق درج - تحقي

المعنيــة بالخطــة االســتراتيجية للكليــة.

- االلتــزام باألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية  فــي إعــداد الخطــة االســتراتيجية.

- إعــداد مســودة أوليــة للخطــة االســتراتيجية وعرضهــا علــى 

القيــادات وعلــى منســوبي الكليــة إلبــداء مرئياتهــم علــى 

الخطــة  واألخــذ بمالحظاتهــم.

- االســتناد فــي تطويــر الخطــة إلــى التوجهات االســتراتيجية 

للمملكــة العربيــة الســعودية واتجاهــات التعليــم لضمــان 

ــة،  ــج الوطني ــرؤى والبرام ــق ال ــي تحقي ــة ف ــاهمة الكلي مس

ــال يوضــح مــدى ارتبــاط  والشــكل التالــي يشــمل علــى مث

الوطنيــة  بالرؤيــة  للكليــة  االســتراتيجية  الخطــة  أهــداف 

2030 وبرنامــج التحــّول الوطنــي2020 والخطــة االســتراتيجية 

.KSU 2030 ــعود ــك س ــة  المل لجامع
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تخفيض معدل 

البطالة من) 11.6 ( إلى

) %7 ( 

تعزيز القيم والمهارات 

االساسية للطلبة

تعزيز  قدرات الخريجين

الرؤية الوطنية 2030

برامج التحول الوطنى

2020 ) وزارة التعليم(

الخطة االستراتيجية لجامعة
الملك سعود

الخطة االستراتيجية 

لكلية المجتمع

تعزيز معارف ومهارات

وقدرات الطالب

والخريجين

شكل يبين ارتباط أهداف الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع بالتطلعات 
االستراتيجية ذات الصلة
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مرتكزات الخطة االستراتيجية للكلية

تقوم الخطة االستراتيجية للكلية عىل عدة مرتكزات أهمها:

ــتراتيجية  ــداف اس ــدة أه ــة )2030( ع ــة الوطني ــت الرؤي تضمن

تــم تطويرهــا للتعامــل مــع أبــرز التحديــات االقتصاديــة 

عمومــً،   والتنمويــة  والتقنيــة  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

ومــن أبــرز تلــك األهــداف تقليــل مســتوى البطالــة، وتنويــع 

النفــط  علــى  االعتمــاد  وتقليــل  االقتصاديــة  القاعــدة 

كمــورد اقتصــادي، وضــرورة تزويــد المواطنيــن بالمهــارات 

التــي تكفــل تحقيــق المزيــد مــن المواءمــة بيــن قدراتهــم 

وبيــن احتياجــات ســوق العمــل، وهــذه األهــداف تلقــي 

الجهــات  االســتراتيجية لكافــة  الخطــط  بظاللهــا علــى 

التنمويــة فــي المملكــة بمــا فيهــا المؤسســات التعليمية 

ــداف  ــذه األه ــم ه ــى دع ــل عل ــا العم ــن عليه ــي يتعي الت

علــى المســتوى المؤسســي وعلــى مســتوى التنفيــذ.

1.الرؤية الوطنية )2030(
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2.برنامج التحّول الوطني )2020(

يعــد برنامــج التحــّول الوطنــي )2020( أحــد البرامــج المنبثقــة 

ــدوره  ــن ب ــد تضم ــا، وق ــة )2030( وأهمه ــة الوطني ــن الرؤي ع

حزمــة مــن المبــادرات التنفيذيــة التــي تــم توزيعهــا علــى 

ــة  ــداف الرؤي ــا أه ــي مجمله ــم ف ــة تدع ــة حكومي )24( جه

بهــا  ُأنيــط  التــي  الجهــات  بيــن  ومــن   ،)2030( الوطنيــة 

تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات النوعيــة ضمــن بــر نامــج 

التحــول الوطنــي، وزارة التعليــم التــي ســتنفذ العديــد 

مــن المبــادرات خــالل الفتــرة القادمــة ومــن بينهــا تشــجيع 

التعليــم التطبيقــي والمهنــي مــن خــالل إنشــاء جامعــة 

الكليــات  بهــا  ُتلحــق  التطبيقــي  بالتعليــم  متخصصــة 

التقنيــة وتعمــل فــي إطــار تكاملــي مــع كليــات المجتمــع 

، ووضــع أطــر واضحــة لتحقيــق المواءمــة بيــن البرامــج 

ســوق  احتياجــات  وبيــن  التعلــم  ومخرجــات  الدراســية 

ــا  ــالب وغيره ــاري للط ــتوى المه ــاء بالمس ــل، واالرتق العم

مــن المبــادرات التــي ســتؤثر بصــورة مباشــرة علــى كليــة 

ــي. ــم العال ــات التعلي ــدى مؤسس ــا إح ــع باعتباره المجتم
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3. الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم )1440(

4. الخطة االستراتيجية لجامعة الملك سعود 2030

مــع  التعليــم  لــوزارة  االســتراتيجية  الخطــة  تتكامــل 

المبــادرات المخصصــة لهــا ضمــن برنامج التحــول الوطني 

ــتراتيجية  ــا االس ــالل خطته ــن خ ــوزارة م ــعى ال )2020( ، وتس

ــق  ــم الجامعــي لتحقي ــى رفــع مســتوى مواءمــة التعلي ال

مخرجــات  جــودة  ورفــع  المعرفــة،  مجتمــع  متطلبــات 

الجامعــات، وتعزيــز البحــث العلمــي، وتوجيــه االبتعــاث 

للتخصصــات التــي تلبــي احتياجــات المجتمــع، وتنويــع 

مصــادر تمويــل التعليــم العالــي.

- وممــا ال شــك فيــه بــأن هــذه األهــداف تؤثر بصورة مباشــرة 

ســعود  الملــك  لجامعــة  االســتراتيجية  الخطــة  علــى 

وكذلــك الخطــة االســتراتيجية لكليــة المجتمــع، وال بــد مــن 

انعكاســها علــى األهــداف االســتراتيجية والمبــادرات التــي  

تتكــون منهــا تلــك الخطــة.

تنطلــق خطــة جامعــة الملــك ســعود مــن رؤيــة عميقــة تتمثــل 

فــي الريــادة العالميــة والتميــز فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة، 

تعليــم  »تقديــم  مفادهــا  مهمــة  رســالة  الجامعــة  وتــؤدي 

مميــز وإنتــاج بحــوث إبداعيــة تخــدم المجتمــع، وتســهم فــي 

بنــاء اقتصــاد المعرفــة مــن خــالل إيجــاد بيئــة محفــزة للتعلــم 

والشــراكة  للتقنيــة  األمثــل  والتوظيــف  الفكــري  واإلبــداع 

المحليــة والعالميــة الفاعلــة« ، وقــد طــورت جامعــة الملــك 

ســعود عــدة أهــداف اســتراتيجية هــي: اإلجــادة والتميــز فــي 
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جميــع المجــاالت والتميــز فــي مجــاالت محــددة، ) تحقيــق تقــدم فــي 

التصنيفــات العالميــة عــن طريــق تقويــة الجامعــة بأكملهــا، والتميــز 

بحثيــً وتعليميــً فــي مجــاالت أكاديميــة محــددة(، أعضــاء هيئــة 

تدريــس متميــزون، 

الكيــف  متميــزون(،  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  وتطويــر  اســتقطاب   (

االعتمــاد  خــالل  مــن  المطلوبــة  الجــودة  )تحقيــق  الكــم  وليــس 

وزيــادة  الجامعيــة،  المرحلــة  فــي  الجامعــة  طلبــة  عــدد  وتقليــل 

نســبة طلبــة الدراســات العليــا ورفــع شــروط االلتحــاق بالجامعــة(،  

تعزيــز قــدرات الخريجيــن ، )تمكيــن طلبــة الجامعــة مــن اكتســاب 

بنــاء  األكاديميــة(،  حياتهــم  أثنــاء  والمهنيــة  الفكريــة  المهــارات 

جســور التواصــل )بنــاء جســور التواصــل داخــل الجامعــة وخارجهــا 

والعالميــة(،  المحليــة  والمجموعــات  والشــركات  الجامعــات  مــع 

ــر بيئــة محفــزة ألعضــاء هيئــة التدريــس  بيئــة تعليميــة داعمــة )توفي

والطلبــة والموظفيــن بالجامعــة(، مســتقبل مالــي مســتدام )تطويــر 

وقــف الجامعــة وتنويــع مصــادر التمويــل(، المرونــة والمســاءلة )إبــرام 

ــاء تنظيــم إداري داعــم، ) إعــادة  ــرًا بن عقــد أداء مــع الحكومــة(، وأخي

بنــاء الهيــكل التنظيمــي للجامعــة وبنــاء نمــوذج إداري يدعــم رؤيــة 

2030 الجامعــة( 

وســوف تعمــل كليــة المجتمــع باعتبارها إحــدى كليات جامعــة الملك 

ســعود تحــت مظلــة رؤيــة ورســالة الجامعــة وأهدافهــا االســتراتيجية، 

وســيتم العمــل علــى مواءمــة اســتراتيجية الكليــة مــع اســتراتيجية 

الجامعــة ضمــن إطــار تكاملــي يســهم فــي تحقيــق الرؤيــة والرســالة 

الخاصــة بكليــة المجتمــع وبمــا يدعم رؤية ورســالة الجامعــة وأهدافها 

االســتراتيجية  للتوجهــات  بالنســبة  الحــال  وكذلــك  االســتراتيجية، 

لوكالــة الجامعــة للشــئوون التعليميــة واألكاديميــة، حيــث تعــد 

كليــة المجتمــع إحــدى الكليــات التابعــة لتلــك الوكالــة األمــر الــذي 

ــي  ــادرات الت ــتراتيجية والمب ــداف االس ــاد باأله ــه االسترش ــن مع يتعي

نصــت عليهــا الخطــة االســتراتيجية للوكالــة.
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والشكل التايل يبين أهم مرتكزات الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع

شكل يبين أبرز مرتكزات الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

الرؤية الوطنية 

) 2030( وبرنامج 

التحّول الوطني

2020

الخطة 

االستراتيجية 

لوزارة التعليم

مرتكزات

الخطة
الخطة االستراتيجية 

لوكالة الجامعة

للشؤون التعليمية 

واألكاديمية

الخطة

االستراتيجية

لجامعة الملك

سعـــود
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 الرؤية، الرسالة،

 القيم و األهداف 

االستراتيجية
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تمهيــــد

المجتمــع  لكليــة  الراهــن  الوضــع  تشــخيص  ضــوء  فــي 

التطويــر  مبــدأ  مــن  وانطالقــً  ســعود،  الملــك  بجامعــة 

ــة  ــر رؤي ــم تطوي ــة، فقــد ت ــذي يعــد نهجــً للكلي المســتمر ال

الســتيعاب  االســتراتيجية  وأهدافهــا  ورســالتها  الكليــة 

ــة  ــة والتعليمي ــة والثقافي ــرات المجتمعيــة واالقتصادي التغي

والتقنيــة التــي طــرأت علــى مجتمعنــا.

ويالحــظ بــأن االســتراتيجية تركــزت حــول التعليــم والمجتمــع 

والتكامــل بينهمــا، ففــي مجــال التعليــم تــم تطويــر أهــداف 

اســتراتيجية ترتقــي بالعمليــة التعليميــة مــن خــالل تطويــر 

الجوانــب المختلفــة لتلــك العمليــة؛ الطــالب والخريجيــن 

وأعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم، وبيئــة التعلــم 

وغيرهــا مــن الجوانــب؛ وفــي مجــال المجتمــع اشــتملت 

ترتقــي  وقيــم  اســتراتيجية  أهــداف  علــى  االســتراتيجية 

تقديــم  مرحلــة  مــن  ومجتمعهــا  الكليــة  بيــن  بالعالقــة 

خدمــات مجتمعيــة إلــى مرحلــة الشــراكة الكاملــة بيــن 

ــترك. ــع المش ــدأ النف ــن مب ــً م ــن انطالق ــن وباتجاهي الطرفي

بيــن  الوثيــق  الترابــط  االســتراتيجية  هــذه  يميــز  ممــا  إّن 

االســتراتيجية  وأهدافهــا  وقيمهــا  ورســالتها  الكليــة  رؤيــة 

والمبــادرات الداعمــة لهــا، وكذلــك ارتبــاط كل ذلــك برؤيــة 

جامعــة الملــك ســعود ورســالتها وأهدافهــا االســتراتيجية 

هــذه  تفعيــل  فــي  يســهم  التكامــل  وهــذا  وقيمهــا، 

االســتراتيجية وتيســير ســبل ترجمتهــا علــى أرض الواقــع 

ليتحقــق النفــع المرجــو منهــا بــإذن اهلل تعالــى.

وقيمهــا  ورســالتها  الكليــة  لرؤيــة  تفصيــاًل  يلــي  وفيمــا 

الداعمــة. والمبــادرات  االســتراتيجية  وأهدافهــا 
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رؤية ورسالة وقيم الكلية

رؤية الكلية

قيم الكلية

رسالة الكلية

الريادة في التعليم وخدمة المجتمع
تقديم برامج تعليمية متميزة،  وإنتاج بحوث علمية 

لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع

• التميز واإلبداع                                                            • الجودة الشاملة

• التفاعل مع المجتمع                                               • اإللتزام بالعمل المؤسسي

• التعليم المستمر                                                     • الشفافية في العمل
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األهداف االستراتيجية للكلية

الهدف األول :               تعزيز معارف ومهارات وقدرات الطالب والخريجين

الهدف الثاني :             التطوير المستمر لمهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس

الهدف الثالث :            بحث علمي متميز

الهدف الرابع :              بناء شراكه مجتمعية فاعلة

الهدف الخامس :             تطوير بيئة العمل الداخلية

الهدف السادس :               تنويع مصادر التمويل
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اهلدف األول

المبادرات الداعمة للهدف االستراتيجي األول
إن معــارف ومهــارات الطــالب والخريجيــن مــن أهــم 

المــوارد لبنــاء المجتمــع وتعزيــز اقتصــاد الوطــن، 

تعليــم  بيئــة  بتوفيــر  إاّل  يتحقــق  ال  الهــدف  وهــذا 

وتعلــم داعمــة، ولذلــك كان هــذا الهــدف أول نتائــج 

تطويــر الخطــة االســتراتيجية للكليــة، وقــد احتــل 

األولويــة األولــى لــدوره الحيــوي فــي تلبيــة احتياجات 

ســوق العمــل. لتحقيــق هــذا الهــدف تــم اقتــراح تســع 

ــي: ــة، ه ــادرات داعم مب

1. مبادرة )تدريب من أجل التوظيف(.

2. مبادرة )مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات 

سوق العمل... مواءمة(.

3. مبادرة )تشغيل الطالب داخل الجامعة... تشغيل(.

4. مبادرة )اإلرشاد المكثف ...إرشاد(.

5. مبادرة )تطوير مهارات الطالب والخريجين... مهارة(.

6. مبادرة )تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية... مهارات لغوية(.

7. مبادرة )التطوير المستمر وضمان الجودة.. جودة(.

8. مبادرة )نادي الطالب(.

9. مبادرة )جائزة العميد للطالب المميز...تميز(.

تعزيز معارف ومهارات وقدرات الطالب والخريجين
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اهلدف الثانى

المبادرات الداعمة للهدف االستراتيجي الثاني

األول  االســتراتيجي  بالهــدف  الهــدف  هــذا  يرتبــط 

بصــورة مباشــرة، إذ يصعــب تعزيــز معــارف ومهــارات 

وقــدرات الطــالب والخريجيــن دون التطويــر المســتمر 

لقــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس  ومــن فــي 

ــم  ــث والتعلي ــاالت البح ــي مج ــة ف ــم بالكلي حكمه

وخدمــة المجتمــع،  وتكمــن أهميــة هــذا الهــدف فــي 

تحقيقــه لمخرجــات رياديــة،  أبرزهــا: إنتــاج علمــي 

نوعــي، وخريجيــن علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة. 

لتحقيق هذا الهدف تم اقتراح ثالث مبادرات داعمة، هي :

1. مبادرة )جائزة العميد للتميز في التعليم(.

2. مبادرة )مساندة المعيدين والمحاضرين والمبتعثين(.

3. مبادرة )تدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم(.

التطوير المستمر لمهارات وقدرات أعضاء التدريس
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بحث علمي متميز

بناء شراكة مجتمعية فاعلة

اهلدف الثالث

اهلدف الرابع

المبادرات الداعمة للهدف االستراتيجي الثالث

المبادرات الداعمة للهدف االستراتيجي الرابع

ســوف تســتمر كليــة المجتمــع بتشــجيع أعضاء هيئــة التدريس 

ومــن فــي حكمهــم علــى إجــراء مزيــد مــن البحــوث العلميــة 

المميــزة، وســوف تســعى الــى توســيع فــرص الدعــم المقدم 

إلنجــاز تلــك البحــوث، ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم اقتــراح ثــالث 

مبــادرات داعمــة، هــي :

1. مبادرة )دعم البحوث العلمية(.

2. مبادرة )االرتقاء بجودة البحث العلمي(.

3. مبادرة )بحوث علمية موجهة نحو سوق العمل(.

تعتبــر كليــة المجتمــع الشــراكة المجتمعيــة ركيــزة رئيســة فــي 

اســتراتيجيتها، فهــي تســهم فــي دعــم طلبــة الكليــة وتحســين 

معاييــر التدريــب الميدانــي وتوســيع الفــرص الوظيفيــة، كمــا 

تســاعد فــي تحقيــق منافــع مشــتركة بيــن الكليــة وبيــن فئــات 

المجتمــع المختلفــة، لتحقيــق هــذا الهــدف تــم اقتــراح ثــالث 

مبــادرات داعمــة، هــي:

1. مبادرة )تفعيل المجالس االستشارية...استشارة(.

2. مبادرة )إدارة الصورة الذهنية للكلية...تواصل(.

3. مبادرة )المسؤولية المجتمعية... مجتمع(.
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تطوير بيئة العمل الداخلية اهلدف اخلامس

المبادرات الداعمة للهدف االستراتيجي الخامس

أصبحــت بيئــة العمــل الداخليــة أحــد أهــم عوامــل نجــاح 

المؤسســات  مــن  لكثيــر  أساســي  وخيــار  المؤسســات، 

الحكوميــة وخاصــة التعليميــة منهــا لرفــع مســتوى أداءهــا. 

وهــذا األمــر يشــمل تطويــر إجــراءات العمــل فــي الكليــة، 

الفنــي  الدعــم  كخدمــات  المســاندة  الخدمــات  وتقديــم 

بجــودة عاليــة، و تشــجيع العامليــن فــي الكليــة علــى اإلبــداع 

والتميــز فــي العمــل.

ــة  ــر بيئ ــة لتطوي ــذه الخط ــي ه ــادرات ف ــع مب ــراح أرب ــم اقت  ت

العمــل الداخليــة،  هــي:

1. مبادرة )تطوير خدمات الدعم الفني(.

متطلبــات  وتحقيــق  العمــل  إجــراءات  )تطويــر  مبــادرة   .2

اآليــزو(.

3. مبادرة )جائزة العميد للموظف المميز(.

4. مبادرة )تطوير الخدمات اإللكترونية(.
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ــي  ــة، الت ــرية المؤهل ــاءات البش ــع بالكف ــة المجتم ــر كلي تزخ

والتدريــب  التعليــم  فــي مجــاالت  واســعة  خبــرات  تمتلــك 

وتقديــم االستشــارات، ســيتم اســتثمار رأس المــال البشــري 

فــي الكليــة بمــا يســاعد فــي تنويــع مصــادر التمويــل للكليــة، 

وســوف تصبــح كليــة المجتمــع ) كليــة جاذبــة للرعايــات(، 

علــى  وقدرتهــا  المجتمــع  خدمــة  فــي  الرائــدة  لســمعتها 

تقديــم خدمــات مميــزة فــي مقابــل تلــك الرعايــات، لتحقيــق 

ــا: ــان هم ــان داعمت ــراح مبادرات ــم اقت ــدف ت ــذا اله ه

1. مبادرة )رعاية(.

2. مبادرة )استثمار موارد الكلية(.

تنويع مصادر التمويل

المبادراة الداعمة للهدف االستراتيجى السادس 

اهلدف السادس
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   الخطة التنفيذية
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تمهيــــد

تــدرك كليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود بــأن نجــاح 

لــذا  التنفيــذ،  حســن  علــى  يعتمــد  االســتراتيجية  الخطــة 

ــمل  ــة، تش ــتراتيجية واقعي ــر اس ــى تطوي ــة عل ــت الكلي حرص

برؤيــة  مباشــرة  بصــورة  ترتبــط  للتطبيــق،  قابلــة  مبــادرات 

ــع  ــود بالنف ــتراتيجية، وتع ــا االس ــا وأهدافه ــة ومبادراته الكلي

علــى كافــة جوانــب العمليــة التعليميــة وأصحــاب المصلحــة.

الخطــة  مبــادرات  تحويــل  تــم  التنفيــذي  المخطــط  فــي 

أهــداف  تحديــد  وتــم  تنفيذيــة،  برامــج  إلــى  االســتراتيجية 

تشــغيلية قابلــة للقيــاس يســعى كل برنامــج لتحقيقهــا، 

وتــم وصــف المبــادرة وبيان إجــراءات وآليــات التنفيــذ، وتحديد 

ــد  ــج، والمواعي ــك البرام ــذ تل ــن تنفي ــئوولة ع ــات المس الجه

المحــددة لتســليم تقاريــر اإلنجــاز، وبنــك مــن مؤشــرات األداء 

ــة. ــة العام ــق المصلح ــا يحق ــل بم ــر والتعدي ــة للتطوي القابل

تــم إدراج كل مبــادرة فــي بطاقــة تنفيذيــة واحــدة، ســوف 

تســلم للجهــة المســئوولة عــن التنفيــذ، وهــذه الجهــة ســوف 

تقــوم بإبــداء مرئياتهــا علــى البطاقــة الخاصــة بهــا، ثــم تبــدأ 

التنفيــذ بالتعــاون مــع مكتــب إدارة البرامــج والمشــاريع فــي 

الكليــة، وســتقوم الجهــة التنفيذيــة بتزويــد المكتــب بتقاريــر 

دوريــة عــن ســير العمــل والمعوقــات وكيفيــة التغلــب عليها، 

ــر رئيســي مجمــع فــي نهايــة كل فصــل  باإلضافــة إلــى تقري

دراســي أو فــي نهايــة العــام الدراســي حســب الحــال.

وفيما يلي تفصياًل للمخطط التنفيذي.     
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الهدف االستراتيجي األول

)تعزيز معارف ومهارات 

وقدرات الطالب والخريجين(
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أهداف المبادرة: 

1.  توسيع فرص تدريب الطالب وخريجي الكلية.

2.  توسيع فرص التوظيف لطالب وخريجي الكلية.

3. توسيع فرص الدعم المادي لطالب وخريجي الكلية.

رمز المبادرة: )1-1(

مسمى المبادرة:      )تدريب من أجل التوظيف(.

وصف مختصر للمبادرة: 

استقطاب الشركات والمؤسسات المختلفة، وإبرام إتفاقيات تؤدي إلى منح 

طالب وخريجي الكلية أولوية على غيرهم في مجال التدريب أو التوظيف.

الجهة المسئوولة عن التنفيذ: 

وكالة الكلية للتطوير والجودة 

وحدة تطوير المهارات
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. إعــداد قائمــة ببيانات الشــركات والمؤسســات 

ــزة  ــركات المتمي ــى الش ــز عل ــحة والتركي المرش

فــي مجــال المســئوولية المجتمعيــة.

المتوقــع  الطــالب  ببيانــات  قائمــة  إعــداد   .2

ــة  تســجيلهم لمقــرر التدريــب الميدانــي بالكلي

لــكل فصــل دراســي.

3. التواصــل مــع الشــركات الــواردة فــي القائمة 

وشــرح مبــادرة »تدريــب مــن أجــل  التوظيف«.

4. توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع الشــركات يتــم 

بموجبهــا منــح طــالب وخريجــي الكليــة أولويــة 

علــى غيرهــم فــي مجــال التدريــب والتوظيــف.

الوظائــف  مــن  رصيــد  لتكويــن  الســعي   .5

المجــاالت  فــي  الكليــة  وخريجــي  لطــالب 

. لمختلفــة ا

6. إبراز دور الشركات المتعاونة وتكريمها.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:           

)30%( نسبة الطالب الذين حصلوا على وظائف من إجمالي الخريجين وذلك خالل الستة أشهر األولى من تخرجهم.
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رمز المبادرة: )2-1(

مسمى المبادرة:   

 )مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل.. مواءمة(.

الجهة المسئوولة عن التنفيذ: 

وكالة الكلية للشؤون التعليمية 

واألكاديمية، واألقسام األكاديمية

وصف مختصر للمبادرة: 

ــة لــكل برنامــج دراســي ولــكل مقــرر مــن المقــررات الدراســية فــي كافــة المقــررات،  دراســة مخرجــات التعلــم بصــورة دوري

وتقديــم التوصيــات التــي تضمــن تناســبها مــع احتياجــات ســوق العمــل ومــا يرتبــط بذلــك مــن مواءمــة للخطــط والمناهــج 

الدراســية الحتياجــات ســوق العمــل.

أهداف المبادرة: 

1. زيادة مستوى رضا أصحاب العمل عن الخطط والمناهج الدراسية في الكلية.
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. إعادة توصيف مهام لجان الخطط الدراسية في األقسام األكاديمية.

2. التطوير المستمر للمقررات الدراسية.  

3. تحليل مدى مالءمة مخرجات التعلم مع االحتياجات الفعلية لسوق العمل.

4. إعداد تقارير المواءمة وتقديمها لألطراف المعنية ومتابعة تنفيذ توصياتها.

5. استقبال المالحظات الخاصة بالمواءمة من قبل الشركات وأعضاء المجالس االستشارية.

6. عرض الخطط الدراسية على الشركات ألخذ مرئياتهم.

7.التنسيق مع وحدة البحوث في الكلية لتحليل احتياجات سوق العمل.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:

 )أعلى من 80%( نسبة رضا أصحاب العمل عن مخرجات الكلية.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 
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رمز المبادرة: )3-1(

مسمى المبادرة:      )تشغيل الطالب داخل الجامعة...تشغيل(.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية

 وحدة األنشطة الطالبية

وصف مختصر للمبادرة:       توفير فرص التشغيل الجزئي لطالب الكلية أثناء فترة دراستهم.

1.  زيادة نسبة الطالب الحاصلين على فرص التشغيل.                2.  زيادة نسبة الطالب الحاصلين على الدعم المالي.

إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. وضع خطة التشغيل لطالب الكلية بالتنسيق مع »شئون الطالب«.

2. التواصل مع إدارة الجامعة وصندوق الطالب لتوسيع فرص التشغيل المقدمة لطالب كلية المجتمع.

3. وضع قائمة مقترحة للمواقع واألنشطة التي يمكن أن يعمل فيها طالب التشغيل.

4. وضع آلية تضمن فعالية أداء الطالب أثناء تشغيله في الجامعة. 

5. تفعيل دور برنامج اإلرشاد للتوعية بفرص التشغيل المتاحة في الجامعة.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:        )180( عدد الطالب الحاصلين على فرص تشغيل.

أهداف المبادرة:
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رمز المبادرة: )4-1(

مسمى المبادرة:     

 )اإلرشاد المكثف...إرشاد(.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

وكالة الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية، 

واألقسام األكاديمية، وحدة االرشاد األكاديمي

وصف مختصر للمبادرة:

 تنويــع برامــج اإلرشــاد التــي يتــم تقديمهــا لطــالب الكليــة وتوســيعها لتشــمل اإلرشــاد 

التربــوي والنفســي واإلجتماعــي والتوجيــه المهنــي وتعزيــز اإلرشــاد اإللكترونــي.

أهداف المبادرة: 

1. زيادة عدد الطالب الذين يجتازون الخطة الدراسية لدرجة المشارك.

2. تقليل عدد الطالب الذين يتجاوزون المدة النظامية للدراسة. 

3. زيادة عدد الطالب المستفيدين من برنامج اإلرشاد الطالبي. 

4. تزويد الطالب بمهارات حياتية وثقافية ومهنية وسلوكية.
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1. إقامة دورات تدريبية للمرشدين في مجال اإلرشاد التربوي والسلوكي.

2. تطبيق المفهوم الشامل في اإلرشاد )إرشاد أكاديمي، تربوي سلوكي، مهني وظيفي(

3. استحداث برنامج فرعي لإلرشاد الوظيفي، وموقع إلكتروني بالتنسيق مع وحدة التدريب والتوظيف المساندة.

4. زيادة التنسيق مع وحدة اإلرشاد الطالبي في عمادة شئوون الطالب بمقر جامعة الملك سعود.

5. نشر ثقافة اإلرشاد أثناء المحاضرات.

6. توظيف التقنية في اإلرشاد. 

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:

 )70%( نســبة المرشــدين الحاصليــن علــى دورات تدريبيــة فــي المجــاالت التربويــة والســلوكية مــن إجمالــي 

المرشــدين، )60%( نســبة المســتفيدين مــن برنامــج اإلرشــاد الطالبــي مــن إجمالــي طــالب الكليــة ،  )24( عــدد 

اللقــاءات اإلرشــادية مــع الطــالب.

إجراءات وآليات التنفيذ: 
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رمز المبادرة: )5-1(

مسمى المبادرة:         

)تطوير مهارات الطالب والخريجين...مهارة(.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

وكالة الكلية للتطوير والجودة

وحدة تطوير المهارات 

وصف مختصر للمبادرة: 

تنميــة مهــارات الطــالب والخريجيــن فــي كال النوعيــن مــن المهــارات: المهــارات األساســية )Soft Skills(، والمهــارات 

.)Hard skills( التخصصيــة

أهداف المبادرة: 

1. زيادة عدد الطالب والخريجين الملتحقين بالدورات التدريبية وورش العمل التي تعقدها الكلية. 

2. زيادة عدد الطالب الملتحقين بالدورات التدريبية التي تعقدها الجامعة. 

3. زيادة رضا أصحاب العمل عن المهارات األساسية والتخصصية للخريجين.
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. إعــداد قائمــة بالــدورات التدريبيــة التــي تتضمــن المهــارات األساســية وجدولتهــا زمنيــً. )التــي يمكــن تنفيذهــا مــن قبــل 

الكليــة(.

ــر  ــادة تطوي ــل عم ــن قب ــا م ــن تنفيذه ــية.)التي يمك ــارات األساس ــن المه ــي تتضم ــة الت ــدورات التدريبي ــة بال ــداد قائم 2. إع

ــة(. ــارات بالجامع المه

3. التنسيق مع عمادة تطوير المهارات بالجامعة بخصوص الدورات التدريبية المتاحة لديهم. 

4. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تنويع أساليب التدريس في المقررات المتخصصة.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:

 )15%( نسبة الطالب الذين يلتحقون بالدورات التدريبية وورش العمل التي تعقدها الكلية من إجمالي طالب الكلية.
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رمز المبادرة: )6-1(

مسمى المبادرة:        

 )تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية... مهارات لغوية(.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

قسم اآلداب والتربية

وصف مختصر للمبادرة:     

 تقييــم مســتوى الطــالب فــي اللغــة االنجليزيــة وتحديــد احتياجاتهــم التدريبيــة والمهاريــة مــن أجــل تقديــم الدعــم 

الــالزم لهــم وتطويــر مســتواهم اللغــوي.

أهداف المبادرة: 

1. رفع مستوى الطالب ومهاراتهم في اللغة اإلنجليزية.

2. تقليل نسبة رسوب الطالب في تخصصات الكلية بسبب ضعفهم في اللغة االنجليزية.

3. زيادة مستوى رضا أصحاب العمل عن مستوى اللغة اإلنجليزية لدى طالب وخريجي الكلية.
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تشكيل لجنة اإلشراف على برنامج تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية.

2. التعرف على احتياجات الطالب التدريبية في مجاالت ومهارات اللغة اإلنجليزية المختلفة.

ــاش،  ــات نق ــت، حلق ــع انترن ــات، مواق ــب، تدريب ــص، كت ــوي قص ــة تح ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــادر تعل ــز مص ــاء مرك 3. إنش

ــة. ــب تعليمي ــج حاس وبرام

4. تطوير دروس تقوية في اللغة اإلنجليزية واتاحة الوصول لها عبر مواقع مشاركة مقاطع الفيديو.

5. قياس مستوى تطور اللغة اإلنجليزية لدى الطالب.

 )15%( نسبة الطالب المستفيدين من غرفة مصادر تعلم اللغة من إجمالي طالب الكلية.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:
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رمز المبادرة: )7-1(

مسمى المبادرة:        

)التطوير المستمر وضمان الجودة...جودة(.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

وكالة الكلية للتطوير و الجودة 

و حدة التطوير و الجودة

وصف مختصر للمبادرة:      

ــم واالعتمــاد  ــة للتقوي ــة الوطني ــر الهيئ ــق معايي ــة، وتطبي ــر المســتمر فــي الكلي  نشــر ثقافــة الجــودة والتطوي

ــتوى األداء. ــع مس ــي لرف ــاد الدول ــي واالعتم األكاديم

    

 1.زيادة عدد برامج الكلية األكاديمية المعتمدة.

أهداف المبادرة:
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مؤشرات األداء والقيم المستهدفة: 

)2( عدد البرامج المعتمدة من قبل هيئة تقويم التعليم      -      المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. االستمرارية في تطبيق ممارسات الجودة وتطويرها لدى أقسام ووحدات الكلية.

2. قيــاس وتطبيــق جميــع مؤشــرات األداء التــي تنطبــق علــى برامــج الكليــة حســب نمــاذج الهيئــة الوطنيــة للتقويــم 

واالعتمــاد األكاديمي.

3. إستيفاء جميع متطلبات االعتماد الوطني بشكل دوري.

4. مراجعة مالحظات محكمي الجودة، وتطوير خطة عمل الستيفاء تلك المالحظات.

5. تطوير خطة تحسين الجودة.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 
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رمز المبادرة: )8-1(

مسمى المبادرة:

 )نادي الطالب(.

وصف مختصر للبرنامج:

 إنشــاء نــادي للطــالب لصقــل شــخصيات الطــالب ومســاعدتهم فــي تنميــة اهتماماتهــم ومواهبهــم 

وقدراتهــم فــي المجــاالت الرياضيــة والثقافيــة وغيرهــا مــن المجــاالت.

أهداف البرنامج: 

1. زيادة نسبة مشاركة الطالب في األنشطة الطالبية الالصفية بالكلية.

2. زيادة عدد األنشطة الطالبية في المجاالت المختلفة. 

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية 

وحدة األنشطة الطالبية
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. وضع خطة تأسيسية لنادي الطالب في كلية المجتمع.

2. التنسيق مع عمادة شؤون الطالب والجهات المعنية بالجامعة بخصوص متطلبات النادي.

3. وضع قائمة حصر لألنشطة الطالبية التي سيتخصص فيها النادي.

4. وضع خطة تحفيزية لزيادة نسب المشاركة والعضوية في النادي.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة: 

)25%( نســبة الطــالب المشــاركين فــي أنشــطة النــادي مــن إجمالــي طــالب الكليــة، )30( عــدد 

األنشــطة التــي ينفذهــا النــادي مــن مجمــل األنشــطة الطالبيــة المنفــذة بالكليــة.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 
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رمز المبادرة: )9-1(

مسمى المبادرة:       )جائزة العميد للطالب المميز(.

 تشجيع طالب الكلية على التنافس     

الشريف من أجل التميز األكاديمي 

، واإلبداع ، والمشاركة الفاعلة في 

األنشطة الطالبية المختلفة.

أهداف المبادرة: 

1. زيادة التحصيل العلمي لدى طالب الكلية.

2. زيادة عدد الطالب المكرمين لتميزهم دراسيً 

  والمميزين في أنشطة الكلية المختلفة. 

3. زيادة دعم الطالب وحثهم على االستمرارية في التميز.

إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تشكيل لجنة جائزة العميد للطالب المميز.                                  2. تحديد آليات ومعايير الجائزة.

3. التعريف بجائز العميد للطالب المميز.                                          4. تحديد الطالب الفائزين بجائزة العميد للتميز وتكريمهم.

       

)5%  لكل برنامج ( نسبة الطالب الحاصلين على جائزة العميد للتميز.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

وكالة الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية 

 لجنة الجائزة

وصف مختصر للمبادرة:     

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:
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الهدف االستراتيجي الثاني

التطوير المستمر لقدرات 

ومهارات أعضاء هيئة التدريس
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رمز المبادرة: )1-2(

مسمى المبادرة:      

)جائزة العميد للتميز في التعليم(.

وصف مختصر للمبادرة: 

تكريم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من أصحاب األداء العالي في العملية التعليمية وأنشطتها المختلفة.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

وكالة الكلية للشؤون األكاديمية 

لجنة الجائزة

1. توسيع فرص دعم أعضاء هيئة التدريس المميزين  ومن في حكمهم وتكريمهم.

2. زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتقدمين لجائزة العميد للتميز في التعليم.

3. رفع مستوى التنافس بين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والمشاركة بخبراتهم وتجاربهم التعليمية المتميزة.

أهداف البرنامج: 
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)5%( نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين حصلوا على 

جائزة العميد للتميز في التعليم من إجمالي أعضاء هيئة التدريس.

إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تشكيل لجنة )جائزة العميد( للتميز في التعليم.                                           

 2. تحديد آليات ومعايير الجائزة.

3. تحديد الفائزين بجائزة العميد للتميز في التعليم وتكريمهم.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:



CC›s Strategic Plan 2020

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

59كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

)مساندة المعيدين والمحاضرين والمبتعثين(.

وصف مختصر للمبادرة: 

مســاندة المعيديــن والمحاضريــن وتوجيههــم للحصــول علــى قبــوالت أكاديميــة فــي جامعــات متميــزة 

وتشــجيعهم إلنهــاء إجــراءات ابتعاثهــم، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى وضــع معيــدي الكليــة ومحاضريهــا 

ومبتعثيهــا ، وتقديــم الدعــم لهــم لتخطــي العقبــات التــي تواجههــم أثنــاء مســيرتهم العلميــة.

1. زيادة األنشطة المختصة بتوعية المعيدين بإجراءات االبتعاث.

2. توسيع فرص المعيدين والمحاضرين في الحصول على قبوالت أكاديمية من جامعات عالمية متميزة.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:رمز المبادرة: )2-2(

األقسام األكاديمية - لجنة متابعة 

المعيدين والمحاضرين والمبتعثين
مسمى المبادرة: 

أهداف المبادرة: 
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1.تشكيل لجنة متابعة المعيدين والمحاضرين والمبتعثين.

2. التقيد بقائمة وزارة التعليم للجامعات الموصى بها.

3. توعية المعيدين والمحاضرين بإجراءات اإلبتعاث.

4. تقديم المشورة الالزمة للمبتعثين لضمان سالسة ونجاح رحالتهم العلمية.

)6( عدد الفعاليات واألنشطة الخاصة باالبتعاث والموجهة للمعيدين والمحاضرين.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 

إجراءات وآليات التنفيذ: 

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة: 
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رمز المبادرة: )3-2(

مسمى المبادرة: 

)تدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم(.

وصف مختصر للمبادرة:

 اإلرتقــاء بقــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس  ومــن فــي حكمهــم وتحســين مهاراتهــم مــن خــالل المشــاركة فــي ورش 

العمــل وحضــور الــدورات والمؤتمــرات داخــل الجامعــة وخارجهــا ، وذلــك لتعزيــز أداء عضــو هيئــة التدريــس ومــن فــي 

حكمــه وتحســين قدراتــه التدريســية والبحثيــة.

أهداف المبادرة: 

1. زيادة عدد الدورات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم داخل الكلية.

2. زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  المستفيدين من الدورات المنعقدة داخل الكلية.

3. توسيع فرص أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لحضور دورات تدريبية وورش عمل خارج الكلية.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

وكالة الكلية للتطوير والجودة

 وحدة تطوير المهارات
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

2. عقد الدورات التدريبية الخاصة بتطوير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

3. تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لالستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها الجامعة.

4. رصــد ورش العمــل والــدورات األخــرى المنعقــدة خــارج الجامعــة واإلعــالن عنهــا ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن 

فــي حكمهــم.

ــات بالــدورات التدريبيــة وورش العمــل والمؤتمــرات التــي حضرهــا أعضــاء هيئــة التدريــس  5. إعــداد قاعــدة بيان

ومــن فــي حكمهــم.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة: 

)18( عــدد الــدورات التــي تــم طرحهــا داخــل الكليــة، )70%( نســبة المســتفيدين مــن الــدورات المنعقــدة داخــل الكلية 

مــن إجمالــي أعضــاء هيئــة التدريــس، )20%( نســبة المســتفيدين مــن الــدورات المنعقــدة خــارج الكليــة مــن إجمالــي 

أعضــاء هيئــة التدريس.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 
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الهدف االستراتيجي الثالث

)بحث علمي متميز(
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رمز المبادرة: )1-3(

مسمى المبادرة: 

)دعم البحوث العلمية(.

وصف مختصر للمبادرة:

 العمل على توفير الدعم المادي والمعنوي الالزم إلنتاج بحوث علمية مميزة.

أهداف المبادرة: 

1. زيادة الدعم المقدم للبحث العلمي بالكلية.

2. زيادة عدد البحوث المنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

3. زيادة الوعي بالفرص البحثية التي توفرها جامعة الملك سعود.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية - وحدة البحوث
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. وضع خطة الدعم السنوية للبحوث في الكلية من قبل وحدة البحوث.

2. إقامة ورش عمل للتوعية بالفرص البحثية التي توفرها جامعة الملك سعود.

3. التواصل المستمر مع مراكز البحث بالجامعة.

4. التواصل المستمر مع برنامج كراسي البحث بالجامعة.

5. التواصل المستمر مع صندوق دعم البحث العلمي بالجامعة.

6. تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلنتاج بحوث مميزة.

7. التعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية داخل المملكة وخارجها.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:

)30( عدد البحوث التي تدعمها وحدة البحوث في الكلية.
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رمز المبادرة: )2-3(

وصف مختصر للمبادرة: 

ــة التدريــس ومــن فــي  ــة التــي ينشــرها أعضــاء هيئ ــة البحــوث العلمي تحســين نوعي

ــعود.  ــك س ــة المل ــل جامع ــً داخ ــة بحثي ــف الكلي ــتوى تصني ــين مس ــم وتحس حكمه

مسمى المبادرة: 

)االرتقاء بجودة البحث العلمي(.

أهداف المبادرة: 

1. تحسين جودة البحث العلمي في الكلية.

2. تحسين مستوى تصنيف الكلية مقارنة مع كليات الجامعة من الناحية البحثية.

3. تطوير آليات استقبال وتحكيم المشروعات البحثية المدعومة.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية - وحدة البحوث
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تشــكيل لجنــة الســتقبال المشــروعات البحثيــة وتحكيمها 

تشــمل ممثــاًل علــى األقــل مــن كل قســم مــن أقســام 

ــة. الكلي

2. توفيــر قائمــة بمجــالت )ISI( ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن 

فــي حكمهــم فــي المجــاالت المختلفــة.

.)ISI( 3. إقامة ورش عمل حول طرق النشر في مجالت

4. إقامة ورش عمل حول تجويد البحث العلمي.

5. تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم على 

المشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا الجامعــة 

لتجويــد البحــث العلمــي والنشــر. 

العلمــي  البحــث  عمــادة  مــع  المســتمر  التواصــل   .6

. معــة لجا با

المرموقــة  البحثيــة  الجهــات  مــع  المســتمر  التواصــل   .7

فــي المملكــة مثــل مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم 

والتقنيــة.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:

)15%( نسبة البحوث التي تنشر في مجالت )ISI( في الربع األول )Q1( من مجمل البحوث التي يتم دعمها.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 
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رمز المبادرة: )3-3(

)بحوث علمية موجهة نحو سوق العمل(.

 

تقديــم كافــة التســهيالت الالزمــة لدراســة ســوق العمــل مــن أجــل تطويــر برامــج الكليــة 

وتصميــم الحلــول للمســاهمة فــي ســد احتياجــات ســوق العمل.

أهداف المبادرة: 
1. توسيع فرص دراسة سوق العمل في السعودية وفهم احتياجاته.

2. زيادة الحلول واإلقتراحات المقدمة من قبل الكلية لدعم سوق العمل.

3. زيادة عدد البحوث الموجهة لدراسة سوق العمل.

4. زيادة فرص مواءمة البرامج والخطط الدراسية مع متطلبات سوق العمل.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية - وحدة البحوث
مسمى المبادرة: 

وصف مختصر للمبادرة:



CC›s Strategic Plan 2020

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

69كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

 

1. تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتنفيذ بحوث حول احتياجات سوق العمل.

2. إقامــة المشــروعات البحثيــة المشــتركة مــع الجهــات المعنيــة بمواءمــة البرامــج والخطــط 

الدراســية مــع احتياجــات ســوق العمــل.

3. إقامة ورش عمل حول البحوث الموجهة نحو احتياجات سوق العمل.   

4. استقطاب الدعم من الشركات إلجراء بحوث حول احتياجات سوق العمل وبرامج المواءمة.

)5( عدد البحوث الموجهة نحو سوق العمل من إجمالي البحوث سنويً.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 

إجراءات وآليات التنفيذ:

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:
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الهدف االستراتيجي الرابع

)بناء شراكة مجتمعية فاعلة(
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رمز المبادرة: )1-4(

مسمى المبادرة: 

)تفعيل المجالس االستشارية...استشارة(.

وصف مختصر للمبادرة: 

تفعيــل دور المجالــس االستشــارية فــي استشــراف مســتقبل الكليــة، والمســاعدة فــي رســم سياســتها، والســعي 

ــز التكامــل بيــن المجالــس االستشــارية لألقســام  لتقديــم مختلــف ســبل الدعــم للكليــة وطالبهــا وخريجيهــا وتعزي

األكاديميــة، والمجلــس االستشــاري للكليــة بمــا يخــدم العمليــة التعليميــة والبحثيــة فــي الكليــة.

1. زيادة عدد الشراكات واالتفاقيات من خالل المجالس االستشارية.

2. زيادة فرص دعم البحوث.

3. زيادة عدد الفرص الوظيفية من خالل المجالس االستشارية.

4. زيادة عدد الفرص التدريبية من خالل المجالس االستشارية.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية، األقسام األكاديمية

أهداف المبادرة: 
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. وضع آلية الختيار أعضاء المجالس االستشارية.

2. وضع مهام واضحة ومحددة  للمجالس االستشارية.

ــة والمجالــس االستشــارية لألقســام )أن يكــون فــي  ــن المجلــس االستشــاري للكلي ــاء عالقــة بي 3. بن

ــة أعضــاء مــن المجالــس االستشــارية لألقســام(. مجلــس استشــاري الكلي

4. توثيق اجتماعات المجالس االستشارية وإعداد التقارير الالزمة، وتزويد األقسام األكاديمية بها.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة: 

)3( عدد جلسات المجلس االستشاري لكل جهة.



CC›s Strategic Plan 2020

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

73كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

رمز المبادرة: )2-4(

)إدارة الصورة الذهنية للكلية.....تواصل (

رصــد وتوثيــق أنشــطة الكليــة، و تنســيق التواصــل مع المجتمــع من أجل التعريــف بدور الكليــة و ببرامجهــا األكاديمية 

وأنشــطتها المختلفــة باســتخدام تقنيات حديثة كوســائل التواصل االجتماعي، ووســائل اإلعــالم التقليدية.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية

 وحدة العالقات العامة واالعالم 

1. توسيع النشاط الخاص بتوثيق أنشطة الكلية.

2. رفع مستوى حضور الكلية إعالميً في رسالة الجامعة وفي الصحف المحلية.

3. زيادة المتابعين ألخبار وأنشطة الكلية.

مسمى المبادرة: 

وصف مختصر للمبادرة: 

أهداف المبادرة: 
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تصميم خطة إعالمية وتوعوية بأهداف وبرامج وأنشطة الكلية.

2. تغطية أنشطة الكلية إعالميً.

3. تحديد سبل اإلستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة كوسائل للتواصل مع المجتمع.

4. نشر أخبار وأنشطة الكلية عبر وسائل اإلعالم المختلفة التقليدية منها واإللكترونية.

5. دعوة أبناء المجتمع المحلي للمشاركة في أنشطة الكلية.

6. التواصل مع المجتمع المحلي واستقبال اآلراء والمقترحات من أجل تطوير أنشطة الكلية.

 )30 ( عدد المقاالت عن الكلية وأنشطتها المنشورة في وسائل النشر والتواصل المختلفة.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:
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رمز المبادرة: )3-4(

مسمى المبادرة: 

)المسؤولية المجتمعية...مجتمع(.

وصف مختصر للمبادرة: 

تحقيــق المؤسســية واالســتدامة فــي تقديــم برامــج المســؤولية المجتمعيــة لفئــات المجتمــع 

المختلفــة بمــا يســاهم فــي زيــادة فعاليــة هــذه البرامــج وتجويدهــا وبقــاء أثرهــا لفتــرات طويلــة.

أهداف المبادرة: 

1. زيادة مشاركات الطالب في أنشطة المسؤولية المجتمعية وفقً لألولويات المجتمعية.

2. زيادة عمليات التواصل مع أقسام المسؤولية المجتمعية في المؤسسات والشركات المختلفة.

3. زيادة عمليات التواصل مع الجمعيات والمؤسسات األهلية.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية

وحدة األنشطة الطالبية 



CC›s Strategic Plan 2020
كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

76

إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تحديد أهداف ومهام فريق المسؤولية المجتمعية.

2. تطوير خطة المسؤولية المجتمعية في الكلية.

3. وضع آلية لتوثيق أنشطة المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الكلية.

4. وضع آلية الستقبال مقترحات الطالب فيما يخص المسؤولية المجتمعية ودراستها.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:

) 30 ( عدد أنشطة خدمة المجتمع التي نفذتها الكلية.
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الهدف االستراتيجي الخامس

)تطوير بيئة العمل الداخلية(
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رمز المبادرة: )1-5(

مسمى المبادرة:

 )تطوير خدمات الدعم الفني(.

وصف مختصر للمبادرة:

ــل وإدارات  ــية والمعام ــات الدراس ــي القاع ــرى ف ــات األخ ــر والتقني ــزة الكمبيوت ــي ألجه ــم الفن ــين الدع  تحس

ــة الشــائعة. ــى التعامــل مــع المشــاكل التقني ــة عل ــة، وتدريــب منســوبي الكلي الكلي

أهداف المبادرة: 

1. زيادة عدد مرات الصيانة الدورية ألجهزة الكلية.

2. زيادة عدد المستفيدين من دورات التعامل مع المشاكل التقنية الشائعة.

3. رفع مستوى رضا منسوبي الكلية على خدمة الدعم الفني.

4. زيادة عدد الفنيين المؤهلين.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

وكالة الكلية للتطوير والجودة 

وحدة المعامل والمختبرات
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تحديث البرامج  الحاسوبية بشكل دوري، وإجراء صيانة دورية )شهرية(.

2. تقديم الدعم الفوري إلصالح المشاكل التقنية في أجهزة الكلية.

3. التواصل مع عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت لتوفير مشغلين وفنيين.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:

 )80%( نسبة رضا المستفيدين من خدمة الدعم الفني.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 
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رمز المبادرة: )2-5(

مسمى المبادرة: 

)تطوير إجراءات العمل وتحقيق متطلبات اآليزو(.

وصف مختصر للمبادرة:

 تطوير إجراءات العمل وتوثيقها بما يتناسب مع متطلبات األيزو واستمرار التقيد بمعايير شهادة اآليزو

أهداف المبادرة: 

1. زيادة سرعة تنفيذ إجراءات العمل في الكلية.

2. رفع وعي منسوبي الكلية بخطوات ومتطلبات إجراءات العمل.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

وكالة الكلية للتطوير والجودة 

لجنة اآليزو
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.)ISO 9001( 1. إعداد وتنفيذ خطة تدريبية لتطبيق نظام إدارة الجودة

2. إعداد وتنفيذ خطة لتحديد المسؤوليات وتكامل األدوار بين وحدات وأقسام و إدارات الكلية.

3. تقييم فعالية إجراءات العمل الحالية وتطويرها.

4. تحديد إجراءات العمل في وحدات و أقسام وإدارات الكلية، وتوثيقها إلكترونيً.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة: 

)الحصول على شهادة اآليزو( النجاح في تحقيق متطلبات األيزو.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 

إجراءات وآليات التنفيذ:
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رمز المبادرة: )3-5(

مسمى المبادرة: 

)جائزة العميد للموظف المميز(.

وصف مختصر للمبادرة:

 رفع مستوى األداء في كافة أقسام وإدارات الكلية عن طريق تحفيز الكادر اإلداري في الكلية.

أهداف المبادرة: 

1. رفع مستوى األداء في كافة أقسام ووحدات وإدارات الكلية. 

2. زيادة نسبة نجاح برامج ومبادرات الكلية.

3. زيادة فرص تكريم الموظفين اإلداريين المميزين في الكلية.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية 

لجنة جائزة الموظف المتميز
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تشكيل لجنة جائزة العميد للموظف المميز.

2. تحديد شروط الجائزة وإجراءات التقييم.

3. تنفيذ برامج توعية بالجائزة.

4. تنفيذ برامج تدريبية لمنسوبي الكلية علي ممارسة التقويم الذاتي لألداء بفاعلية.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة: 

)24( عدد الموظفين اإلداريين الذين حصلوا على جائزة العميد للموظف المميز.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 
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رمز المبادرة: )4-5(

مسمى المبادرة: 

)تطوير الخدمات اإللكترونية(.

وصف مختصر للمبادرة: 

دراسة الخدمات الداخلية بالكلية وتطويرها والمساهمة في التحول نحو التعامالت اإللكترونية.

أهداف المبادرة: 

1. زيادة نسبة اإلجراءات والمعامالت المؤتمتة في الكلية.

2. اختصار زمن إنجاز المعامالت.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية 

لجنة جائزة الموظف المتميز
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إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. تشكيل لجنة تطوير الخدمات الداخلية بالكلية.

2. تحديد مجال أعمال اللجنة ، وتوزيع المهام واألدوار.

3. دراسة وحصر الخدمات الداخلية بالكلية، والعمل على أتمتة تلك الخدمات.

4. تدريب الموظفين على التعامالت اإللكترونية.

5. دراسة رضا المستفيدين من الخدمات التي تم تطويرها.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة: 

)24( عدد الموظفين اإلداريين الذين حصلوا على جائزة العميد للموظف المتميز.

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل فصل دراسي 



CC›s Strategic Plan 2020
كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

86

الهدف االستراتيجي السادس

)تنويع مصادر التمويل(
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رمز المبادرة: )1-6(

مسمى المبادرة:                 )رعاية(.

وصف مختصر للمبادرة:

 استقطاب الرعاة من كبريات الشركات لتحقيق منافع مشتركة للكلية وللجهات الراعية.

أهداف المبادرة: 

1. زيادة عدد الرعايات المخصصة لدعم أنشطة الكلية.

إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. إعداد قائمة بالمزايا المتحققة للجهات الراعية.

2. استثمار عالقات الجامعة بالشركات الضخمة في المملكة.

3. وضع خطة األنشطة لتحديد أشكال الرعاية المطوبة.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:        )3( عدد الفعاليات التي تم رعايتها بواسطة جهات خارجية.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 
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رمز المبادرة: )2-6(

   مسمى المبادرة: 

)استثمار موارد الكلية(.

فــي  ومــن  التدريــس  أعضــاء هيئــة  وإمكانــات وخبــرات  مرافــق  اســتثمار 

ــة ــل للكلي ــادر التموي ــع مص ــة وتنوي ــوارد الذاتي ــة الم ــدف تنمي ــم به حكمه

أهداف المبادرة: 

1. زيادة الموارد الذاتية للكلية.

إجراءات وآليات التنفيذ: 

1. إعداد قائمة بالفرص االستثمارية المتاحة في الكلية.

2. التواصل مع الجهة المعنية باستثمار الموارد داخل الجامعة.

3. التواصل مع المستثمرين في كافة القطاعات لعرض الفرص االستثمارية المتاحة في الكلية.

4. إقامة ورش العمل في مجال االستثمار الجامعي.

مؤشرات األداء والقيم المستهدفة:

 )3( عدد االتفاقيات والعقود بين الكلية والمستثمرين أو الجهات التي تطلب االستفادة من مصادر موارد الكلية.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

عمادة الكلية 

موعد تقرير اإلنجاز: 

في نهاية كل عام دراسي 

وصف مختصر للمبادرة: 
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مؤشرات األداء

تــم تطويــر مجموعــة مــن مؤشــرات األداء لقيــاس مــدى 

ــادرة مدرجــة فــي المخطــط التنفيــذي،  اإلنجــاز لــكل مب

المبــادرة  أو  الهــدف  تحقيــق  عــن  المســؤول  ويقــوم 

مســبقً،  المحــددة  األداء  مؤشــرات  تحقيــق  بمتابعــة 

تعديــل  أو  جديــدة  مؤشــرات  القتــراح  الفرصــة  وتتــاح 

مؤشــرات أداء قائمــة بمــا يحقــق مصلحــة الكليــة، وتتــاح 

الفرصــة كذلــك لتنفيــذ جلســات عصــف ذهنــي دوريــة 

ــيدًا  ــرات تجس ــك المؤش ــول تل ــذي ح ــه التنفي ــع فريق م

المشــاركة  لمبــدأ  وترســيخً  باألهــداف،  اإلدارة  لمبــدأ 

الــذي قامــت عليــه منهجيــة تطويــر الخطــة االســتراتيجية 

ــع. ــة المجتم لكلي

ــج  ــادرة أو البرنام ــدف أو المب ــن اله ــؤول ع ــزم المس يلت

برفــع التقاريــر الخاصــة بمؤشــرات األداء فــي الوقــت 

ــم وضعــه  ــذي ت ــوب وفقــً للمخطــط الزمنــي ال المطل

مســبقً، مــع اإلجــراء التصحيحــي فــي حالــة وجــود فجوة 

ــوب.  ــع المرغ ــن والوض ــع الراه ــن الوض بي
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االعتماد 
األكاديمي

الوطني
االعتماد 

األكاديمي
الدولي

شهادة
اآليزو

خطط
 دراسية 

حديثة

وحدات
ريادية

تحويل مقررات
الكلية الى

مقررات رقمية

المركز األول لمدة )6(
سنوات متتالية في
األنشطة وخدمة 

المجتمع
على مستوي الجامعة 

إدراج المستويات
المهارية ضمن

الخطط 
االستراتيجية
أو الدراسية

المخرجات

أبرز المنجزات التي تحققت خالل المرحلة األوىل للخطة االستراتيجية 2020
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مكتب إدارة المبادرات
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تمهيـــد

أهداف مكتب إدارة المبادرات

أهميــة  ســعود  الملــك  بجامعــة  المجتمــع  كليــة  تــدرك 

وجــود مكتــب متخصــص إلدارة المبــادرات فــي الكليــة لمــا 

يقــوم بــه المكتــب مــن أداور داعمــة لرؤيــة ورســالة الكليــة 

وأهدافهــا االســتراتيجية، وحيــث أّن الكليــة تعــول الكثيــر 

علــى خطتهــا االســتراتيجية فــي حركــة التطويــر المســتمرة 

لخططهــا وبرامجهــا وإجــراءات العمــل فيهــا، ســيتم افتتــاح 

مكتــب إلدارة المبــادرات فــي الكليــة لتجويــد عمليــة التنفيذ 

بصفــة عامــة.

1. اإلشــراف علــى عمليــة تنفيــذ المبــادرات والبرامــج التــي 

تتضمنهــا الخطــة االســتراتيجية للكليــة.

2. االرتقــاء بجــودة المخرجــات لكافــة المبــادرات والبرامــج 

التنفيذيــة.

عــن  المســؤولين  لكافــة  والمســاندة  الدعــم  تقديــم   .3

التنفيــذ.

4. تطوير آليات المتابعة والقياس والتقويم.

5. تحقيق المشاركة في المعلومات.

6. تنسيق المبادرات والبرامج المشتركة.
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مهام مكتب إدارة المبادرات

يقوم مكتب إدارة المبادرات بإنجاز المهام التالية:

تنفيــذ  عــن  للمســؤولين  والمســاندة  الدعــم  تقديــم   .1

والبرامــج. المبــادرات 

2. تقديــم االستشــارات الالزمــة لعمليــة تنفيــذ المبــادرات 

والبرامــج.

3. المساعدة في تطوير خطة إدارة الوقت.

4. المســاعدة فــي تحديــد المخاطــر والمعوقــات المحتملــة 

ومســاعدة المســؤولين علــى تجاوزهــا.

5. تطويــر خطــة االتصــال، وإعــداد النمــاذج التــي تســهل 

ــل. ــير العم س

6. مســاعدة المســؤولين عــن التنفيــذ فــي مراجعــة وتطويــر 

مؤشــرات األداء.

7. إعداد التقارير والتوثيق، وتزويد اإلدارة العليا بها.

8. تدريب المسؤولين عن التنفيذ.

9. بناء نظام الستقبال المبادرات الجديدة.

للمبــادرات  التنفيــذ  أولويــات  تحديــد  فــي  المســاعدة   .10

والبرامــج.
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الوضع التنظيمي لمكتب إدارة المبادرات

بناء عىل ما سبق؛  يمكن تلخيص مواصفات مكتب إدارة المبادرات عىل النحو التايل:

يرتبــط مكتــب إدارة المبــادرات  بعميــد الكليــة مباشــرة، األمــر 

ــق  ــه مــن تحقي ــة، ويمكن ــذي يعــزز مــن ســلطته التنظيمي ال

ــيتم  ــوب، وس ــه المطل ــى الوج ــة عل ــة مهام ــه،  وتأدي أهداف

ــي  ــكل التنظيم ــب بالهي ــي للمكت ــكل التنظيم ــط الهي رب

للكليــة، فالمبــادرات والبرامــج ســُتوزع علــى وحــدات الكليــة 

ــع  ــج تق ــادرات وبرام ــي مب ــص، وه ــب التخص ــة حس المختلف

فــي صلــب عملهــا غالبــً، لــذا فســوف يمــارس المكتــب 

والبرامــج  المبــادرات  بيــن  وينســق  استشــارية،  ســلطة 

المشــتركة، باإلضافــة الــى قيامــه – بشــكل كامــل - بتنفيــذ 

ــة  ــة أهمي ــرى إدارة الكلي ــي ت ــج الت ــادرات والبرام ــض المب بع

ــادرات. ــب إدارة المب ــل مكت ــن قب ــا م تنفيذه

- يمتلك سلطة استشارية مدعومة من اإلدارة العليا.

- يقوم على فرق العمل.

- يوازن بين المركزية والالمركزية.
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بناء عىل ما سبق؛  يمكن تلخيص مواصفات مكتب إدارة المبادرات عىل النحو التايل:

اآللية التنظيمية لتوزيع العمل:

يتم تحديد المسؤولون عن تنفيذ مبادرات الخطة االستراتيجية.

تتــم المواءمــة بيــن تخصــص الوحــدة التنفيذيــة وبيــن طبيعــة المبــادرة، فعلــى ســبيل المثــال:  يتــم إناطــة عمليــة تنفيــذ 

مبــادرة التدريــب مــن اجــل التوظيــف بوحــدة التدريــب والتوظيــف المســاندة، بســبب تخصصهــا فــي هــذا المجــال.

يتم توزيع النموذج التنفيذي لكل مبادرة على الفريق التنفيذي.

يتم شرح النموذج التنفيذي لكافة مسؤولي المبادرات.

يتم مناقشة محتويات النموذج التنفيذي مع مسئولي المبادرات و البرامج وإجراء التعديالت على ضوء النقاش.

يقوم مسؤول المبادرة بعقد جلسة نقاش مركز مع فريقه التنفيذي.

يتم تدريب الفريق التنفيذي على تنفيذ المبادرة.

يتم التنسيق مع مسؤولي المبادرات بخصوص جاهزية الموارد الالزمة للتنفيذ.

يتم التنسيق مع مسؤولي المبادرات حيال المخطط الزمني للمبادرة.

يتم التنسيق مع مسؤولي المبادرات حيال آلية االتصال ورفع التقارير الفصلية.
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آلية المتابعة:

ســيعمل مكتــب إدارة المبــادرات مــع وحــدات وإدارات الكليــة المختلفــة بشــكل مباشــر لمتابعــة برامجهــم لتحقيــق أهداف 

الخطــة االســتراتيجية، وســيتم اســتخدام تقاريــر تقييــم األداء لدعــم عمليــة المتابعــة كمــا فــي المثــال التالي:

المستهدفمؤشرات األداءالمبادرةالهدف االستراتيجي
الموقف الحايل

لم يتم اإلنجازتحت التنفيذتم اإلنجاز

الهدف 

اإلستراتيجي األول: 

تعزيز معارف 

ومهارات وقدرات 

الطالب والخريجين.

المبادرة )1-1(: 

مبادرة )تدريب من 

أجل التوظيف(.

)%( الطالب الذين 

حصلوا على 

وظائف من إجمالى 

الخريجين وذلك 

خالل السته أشهر 

األولى من تخرجهم

% 30
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مكتب إدارة المبادرات وخطة االتصال

ــة  ــال الخاص ــة االتص ــادرات خط ــب إدارة المب ــيطور مكت س

بتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لكليــة المجتمــع بجامعــة 

الملــك ســعود، وتعــد التقاريــر والتقنيــة همــا المحــوران 

الرئيســان لتدفــق المعلومــات عبــر الهيــكل التنظيمــي 

بشــكل عامــودي وبشــكل أفقــي وبشــكل قطــري فــي 

ــك. ــة لذل ــة الحاج حال

لنجــاح  مــالزم  كعنصــر  االتصــال  أهميــة  الكليــة  تــدرك 

عمليــة التنفيــذ، وإنجــاح عمليــة التغييــر والتطويــر، إاّل أن 

الكليــة طــورت خطــة كاملــة لالتصــال ألهميــة االتصــال 

ــة  ــم الخط ــة وتقوي ــذ ومتابع ــر وتنفي ــل تطوي ــة مراح لكاف

االســتراتيجية، فضــاًل عــن توفيــر التغذيــة الراجعــة التــي 

ســتدخل مــرة أخــرى فــي عمليــة التطويــر.

ــة  ــام لخط ــار الع ــرض اإلط ــيتم ع ــادم؛ س ــزء الق ــي الج ف

االتصــال المزمــع تفعيلهــا، والتــي تــم تفعيــل جــزء منهــا 

ــة.   ــذه الخط ــر ه ــة تطوي ــالل عملي ــل خ بالفع
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اإلطار العام 

لخطة االتصال
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تمهيد

إّن توفــر المعلومــات وســهولة انســيابها بيــن األطــراف المعنيــة بالخطــة االســتراتيجية للكليــة، ُيعــد مــن المحــاور الرئيســة 

لنجــاح عمليــة تنفيــذ الخطــة، وجــاء تصميــم هــذه الخطــة أساســً لمعالجــة المخاطــر الخاصــة باحتماليــة نــدرة المعلومــات، 

أو عــدم دقتهــا، أو عــدم حداثتهــا مــن جهــة، ولتمكيــن القائميــن علــى الخطــة مــن التواصــل الفعــال بيــن بعضهــم البعــض، 

ــة  ــة المختلفــة مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلــى التواصــل مــع الجهــات الخارجي وبينهــم وبيــن إدارات، ووحــدات وأقســام الكلي

المعنيــة بالتنفيــذ.

وستشمل خطة االتصال الخاصة بالخطة االستراتيجية للكلية المكونات التالية:
أواًل: أهداف خطة االتصال.

ثانيً:  نقاط الضعف والقوة والمعوقات.

ثالثً: تحديد األطراف ذات العالقة ) الداخلية والخارجية(.

رابعً: وسائل وطرق االتصال.
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أهداف خطة االتصال

وضعــت كليــة المجتمــع خطتهــا االســتراتيجية ، للنهــوض 

بخدماتهــا التعليميــة انطالقــً مــن رســالة واضحة ووصــواًل إلى 

ــتراتيجة  ــداف اس ــتة أه ــق س ــالل تحقي ــن خ ــة، وم ــة طموح رؤي

مــن المؤمــل أن ترتقــي بنظــم عمــل الكليــة ومخرجاتهــا 

لتصبــح مــن الكليــات الرياديــة، وهــذا األمــر حتــم علــى الكليــة، 

وضــع خطــة لالتصــال تســبق وتواكــب عمليــة التنفيــذ للخطــة 

ــا  ــول عليه ــات، والحص ــادل المعلوم ــان تب ــتراتيجية لضم االس

فــي التوقيــت والنوعيــة المناســبين. انطالقــً مــن ذلــك فــإّن 

أهداف خطة االتصال تتمثل يف اآلتي: 

ــة  ــة المعني ــة والداخلي ــر المعلومــات لألطــراف الخارجي 1- توفي

ــتراتيجية. ــة االس بالخط

2- تحسين جودة المعلومات التي يتم تبادلها.

3- تحديــد قنــوات ووســائل االتصــال المالئمــة لتنفيــذ الخطــة 

االســتراتيجية.

4- الترويج الداخلي للخطة االستراتيجية.

5- رصد االنطباعات.
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العوامل المساعدة يف تنفيذ خطة اإلتصال والقضايا الحرجة

العوامل المساعدة عىل تنفيذ خطة االتصال:

عمومــً  للجامعــة  المتطــورة  اإللكترونيــة  البنيــة   -1

خــاص. بشــكل  المجتمــع  ولكليــة 

الجامعــة والكليــة فــي تحقيــق مســتويات  2- رغبــة 

عاليــة مــن الشــفافية.

ــي  ــة ف ــادات الكلي ــة وقي ــوبي الكلي ــاركة منس 3- مش

ــة. ــتراتيجية للكلي ــة االس ــع الخط وض

4- وجــود وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم و المرافــق 

ــر  ــل وتوفي ــع  وتحلي ــا جم ــل مهمته ــرق عم ــة وف بالكلي

المعلومــات.

ــة  ــات اإلعالمي ــن الجه ــة وبي ــن الكلي ــات بي ــود عالق وج

بالجامعــة وخارجهــا.

القضايا الحرجة
1- وجود خلفيات ثقافية متنوعة في الكلية.

2- التشويه.

3- اإلشاعات.
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األطراف ذات العالقة ) األطراف الداخلية واألطراف الخارجية(

األطراف الخارجيةاألطراف الداخلية

وكالة الكليةمجلس الكليةعمادة الكلية
للتطوير والجودة

وكالة الكلية للشؤون 

التعليمية و األكاديمية
األقسام األكاديمية

كافة الوحدات 

المشاركة يف التنفيذ

وحدة تطوير المهارات
وكالة الكلية للشؤون 

اأكاديمية والمرافق
لجان الكلية االقسام

مكتب إدارة المبادرات 

يف الكلية
طالب الكلية

أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين

وكالة الجامعة مجلس الجامعةإدارة الجامعة
للتخطيط والتطوير

عمادة التطوير والجودة عمادة تطوير المهارات
وكاالت وعمادات 

الجامعة األخرى 

اإلدارات المساندة         الخريجون
رجال األعمال والشركات 

الخاصة

القطاع العامالقطاع الخيري
الكليات والجامعات 

االقليمية
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وسائل وطرق االتصال وتبادل المعلومات

المخرجاتالتوقيت والتكرارالمستهدفونالهدفوسيلة االتصال

أي وقتاألطراف المعنيون بالخطةالحصول عىل المرئيات التفاعليةالمقابالت الفردية

 بيانات يصعب الحصول عليها

 من خالل الخطابات الرسمية

واالجتماعات

التواصل اإللكتروني

الموقع والبريد اإللكتروني
السرعة وتوفير المعلومات يف جميع 

األوقات
األطراف المعنيون بالخطة

غير مقيدة بوقت

ويتم التحديث بشكل دائم
بيانات إلكترونية متوفرة 

لجميع األطراف

 الخطابات والتقارير

الورقية
حسب الحاجةاألطراف المعنيون بالخطةتوفير معلومات ورقية رسمية

 وثائق تعكس مراحل التنفيذ

.واإلنجازات

اجتماعات أولية
جميع المعلومات األولية الالزمة 

للتنفيذ وتوزيع المهام

العميد والوكالء ورؤساء األقسام األكاديمية 

والوحدات

مكتب إدارة المبادرات

قبل بدء التنفيذ

مرة واحدة

محضر اجتماع وآليات

متابعة لما جاء ىف المحضر

محضر اجتماع وتقريرعند حدوث طارئ مرة أو أكثرالعميد، الوكالء، مكتب إدارة المبادراتالتعامل مع المستجدات الطارئةاجتماعات طارئة
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المخرجاتالتوقيت والتكرارالمستهدفونالهدفوسيلة االتصال

معرفة مدى التقدم يف التنفيذاجتماعات دورية
 العميد،الوكالء، مسؤولو التنفيذ، مكتب إدارة

المبادارات
محضر إجتماعبعد بدء التنفيذ

اجتماعات مسئؤولو 

التنفيذ

معرفة المراحل التي تم إنجازها وسبل 

مواجهة المعوقات
محضر اجتماعمرتين كل شهرمسئؤولو التنفيذ، مكتب إدارة المبادرات

 اجتماعات مع األطراف

الخارجية من الجامعة

 الحصول عىل تسهيالت لتنفيذ الخطة

االستراتيجية

 العميد،الوكالء، مسئولو التنفيذ، مكتب

إدارة المبادرات واألطراف الخارجية
تقرير عن مجريات االجتماععند الحاجة

اجتماعات مع أطراف خارج 

إطار الجامعة

ترويج الخطة االستراتيجية لضمان 

تفاعل تلك األطراف مع أهداف 

الخطة

العميد،الوكالء، الفريق التنفيذي ممثلو 

الشركات والقطاع العام
عند الحاجة

تقرير عن مجريات االجتماع 

ومتابعة

ورش عمل
توصيل المعلومات والحصول عليها 

ومشاركة منسوبي الكلية يف التنفيذ
قبل وأثناء التنفيذ كل شهرجميع منسوبي الكلية

محضر اجتماع وتقرير بيانات 

عن انطباعات منسوبي الكلية 

حيال مجريات التنفيذ
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مبادئ عملية االتصال 

ســيتم مراعــاة عــدد مــن المبــاديء فــي خطــة االتصــال الخاصــة بكليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود، لضمــان التعامــل 

مــع المعوقــات والصعوبــات المختلفــة التــي قــد تترافــق مــع عمليــات االتصــال، وهــذه المبــاديء هــي:

- استخدام لغة ومفاهيم واضحة. 

- مراعاة تعدد الثقافات داخل الكلية.

- ضمان مشاركة جميع منسوبي الكلية بصورة أو بأخرى في عملية التنفيذ.

- فتح قنوات االتصال في جميع االتجاهات.

- تنويع وسائل االتصال.

- وضوح الرسالة.

- توثيق مراحل التنفيذ.

- االهتمام بالتغذية الراجعة وتوثيقها.

- تعيين ضابط اتصال يتولى التنسيق بين األطراف المختلفة في الكلية.

- استخدام التقنية الحديثة في االتصال.
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خطة 

إدارة التغيير
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خطة إدارة التغيير

تمهيد  
تســعى كليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود إلــى إحــداث 

نقلــة نوعيــة فــي مخرجاتهــا، لتتواكــب مــع مســتوى الطمــوح 

الــذي تعكســه الرؤيــة الوطنيــة للمملكــة العربية الســعودية 

ــر  )2030(، وبرنامــج التحــّول الوطنــي )2020(، لــذا فقــد تــم تطوي

ــاء  ــة االرتق ــة بغي ــة للكلي ــتراتيجية والتنفيذي ــات االس التوجه

ــة،  ــي الكلي ــة ف ــة والبحثي ــة التعليمي ــب العملي ــة جوان بكاف

وتحمــل هــذه التوجهــات فــي طياتهــا عناصــر للتغييــر يتعيــن 

التعامــل معهــا بصــورة منظمــة بهــدف ترجمتهــا علــى أرض 

الواقــع بأقصــى درجــة مــن السالســة وبأعلــى مكتســبات، 

وأقــل تكاليــف ممكنــة.

تــدرك كليــة المجتمــع بــأّن التغييــر يترافــق مــع التطويــر، 

والتغييــر دومــً تتبعــه مقاومــة ظاهــرة أو كامنــة، يتعيــن 

التعامــل معهــا علــى أســاس رشــيد، وبصــورة تصــب فــي 

مصلحــة األهــداف التنظيمية واألهداف الشــخصية لمنســوبي 

ــر   ــة إلدارة التغيي ــذه الخط ــم ه ــم تصمي ــد ت ــذا فق ــة، ل الكلي

ــة. ــذه الخط ــذ ه ــع تنفي ــق م ــذي يتراف ال

ــذي  ــر ال ــوذج التغيي ــف لنم ــى وص ــر عل ــة التغيي ــتمل خط تش

آليــات  وعلــى  المنشــود،  التغييــر  إلحــداث  اتباعــه  ســيتم 

مــع  التعامــل  واســتراتيجيات  الحرجــة،  العناصــر  تشــخيص 

التغييــر. مقاومــة 



CC›s Strategic Plan 2020
كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

108

 
خطوات إدارة التغيير

تواجــه الخطــط الجديــدة بصفــة عامــة مقاومــة للتغييــر ألســباب متعددة،أبرزهــا: حالــة الغمــوض التــي تترافــق مــع عمليــة 

التغييــر ونقــص المعلومــات حــول المســتقبل، والخشــية مــن المســاس بالمكتســبات القديمــة والمتراكمــة، وغيرهــا مــن 

األســباب،  وســيقوم الفريــق التنفيــذي للخطــة بوضــع قائمــة مــن األســباب المحتملــة لمقاومــة التغييــر فــي الكليــة بعــد 

دراســة بيئــة الكليــة . وســيتم إنجــاز الخطــوات التاليــة إلدارة التغييــر المصاحــب لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية:

• تعريــف التغييــر : تحديــد أنــواع التغييــر، ســبب التغييــر، 

ــر، الوضــع الراهــن،  ــر، حجــم وخصائــص التغيي نطــاق التغيي

تصــور للمســتقبل.

التــي ســتخضع للتغييــر:  التحديــد العقالنــي للجوانــب   •

ويتــم تحديــد خيــارات وحلــول إلحــداث التغييــر والمخاطــر 

المتوقعــة.

• تحديــد منهجيــة التغيير: إجــراء تحليل لجميع المســتفيدين، 

دراســة مقاومــة التغيير.

• تحديــد سياســات التنفيــذ: خطــة عمــل، خطــة اتصــال، 

خطــة تدريــب، خطــة مقاومــة التغييــر.

• التأكــد مــن توافــر متطلبــات التغييــر: مثــل أدلــة اإلجــراءات، 

الدليــل التنظيمــي،.. الخ.



CC›s Strategic Plan 2020

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

109كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

• المراجعة والتقويم: سيقوم الفريق بتتبع قرائن النجاح في عملية التغيير من خالل التالي:

• الحصول على تغذية راجعة من منسوبي الكلية.

•تنفيذ نظام مراجعة الشكاوى الخاص بكل عملية أو مبادرة أو أدوار جديدة.

• العمل بصورة مباشرة مع رؤساء األقسام سواء األكاديمية أو اإلدارية.

• تحديد مجاالت النجاح وإبرازها في الكلية.
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نموذج إدارة التغيير

ســيتم اتبــاع نمــوذج )لويــن( فــي إدارة التغييــر،)unfreeze-change-refreeze “model(، بشــكل رئيــس، واســتخدام عــدد مــن 

أســاليب التغييــر فــي نمــوذج )كوتــر(،  ويمكــن تلخيــص نمــوذج )لويــن( فــي التغييــر فــي الشــكل التالــي:

التثبيتالتغييرالتهيئة

التأكد من أن

منسوبي

الكلية جاهزون 

لعملية التغيير

تنفيذ

 التغيير

 المنشود

التأكد

بأن التغيير 

أصبح دائم

شكل يبين نموذج إدارة التغيير الذي سيتم اتباعه ضمن خطة إدارة التغيير
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شكل يبين نموذج إدارة التغيير الذي سيتم اتباعه ضمن خطة إدارة التغيير

أواًل: التهيئة:

• توزيع نموذج العناصر الحرجة، وتحليل النتائج.

• إقامة ورشة عمل للقيادات.

• إقامة ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس.

• إقامة ورشة عمل لموظفي الكلية.

• إقامة ورشة عمل للخريجين.

• إقامة ورشة عمل ألصحاب العمل.

• تحديد االحتياجات التدريبية.

• إقامة عدد من الدورات التدريبية

• تفعيل خطة االتصال، والتركيز على العناصر الحرجة.

• دعم إدارة الكلية

• مشــاركة جميــع منســوبي الكليــة فــي مراحــل إعــداد 

الكليــة  أهــداف  بيــن  للتوفيــق  االســتراتيجية  الخطــة   •

الكليــة. لمنســوبي  الشــخصية  واألهــداف 

األهــداف  تحقيــق  عــن  المســؤولة  الجهــات  تحديــد   •

.)Target Owners( االســتراتيجية 

• التأكــد مــن جاهزيــة المــوارد الخاصــة بتنفيــذ كل مبــادرة 

مــن مبــادرات الخطــة االســتراتيجية.

• تعزيز الدافعية لدى منسوبي الكلية.
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ثانياً: التغيير :

ثالثاً: تثبيت الوضع الجديد: 

• تكثيف عملية التواصل.

• متابعة إجراءات التنفيذ، ودعمها.

• إتاحة المشاركة في التنفيذ.

• التدريب المتخصص. 

• ترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق.

• التعامل مع اإلشاعات.

• التعامل مع المقاومة المتوقعة.

• إبراز المكاسب السريعة.

• التركيز على المنجزات التي تحققت.

• المقارنات بين الماضي والحاضر. 

• تكثيف عملية التواصل.

• إدراج التغييرات في الثقافة التنظيمية.

• إقامة دورات تدريبية لتثبيت الوضع الجديد.

• تكريم المبدعين.
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آليات تشخيص العناصر الحرجة

استراتيجيات التعامل مع مقاومة التغيير

استراتيجية التعليم واالتصال

تــم بنــاء نمــوذج يتكــون مــن مجموعــة مــن الفقــرات التــي 

تســاعد فــي فهــم وتشــخيص عمليــة التغييــر لــكل مبــادرة 

ــة،  ــذه الخط ــي ه ــة ف ــراءات الموصوف ــادرات واإلج ــن المب م

ومؤشــرات األداء والمســتهدفات،وتحديد العناصــر الحرجــة 

التــي يمكــن أن تشــهد مقاومــة أكثــر مــن غيرهــا، بغيــة 

ــخيص  ــتبانة تش ــق اس ــيدة. )مرف ــورة رش ــا بص ــل معه التعام

ــة(. ــر الحرج العناص

ــل  ــر المراح ــة عب ــي الكلي ــال ف ــة االتص ــل خط ــيتم تفعي  س

الثــالث لعمليــة التغييــر، وهي: التهيئــة، والتغييــر، والتثبيت، 

وإقامــة عــدد مــن ورش العمــل والــدورات التدريبيــة لغايتيــن، 

همــا: التعــرف علــى األســباب المحتملــة لمقاومــة التغييــر، 

تعليــم المتدربيــن ، تغييــر الســلوكيات غيــر المرغوبــة. 

سوف يتم إتباع عدة استراتيجيات للتعامل مع مقاومة التغيير ، هي :
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استراتيجية المشاركة واالندماج

استراتيجية التسهيل والدعم

ســوف تحــرص الكليــة علــى مشــاركة جميــع منســوبيها فــي كافــة مراحــل تطويــر وتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية، إدراكً منهــا 

ألهميــة المشــاركة فــي تقليــل مقاومــة التغييــر مــن جهــة وبإعطــاء الموظــف األهميــة التــي يســتحقها مــن جهــة أخــرى، 

فالموظــف الــذي يشــترك فــي وضــع األهــداف وتطويــر المبــادرات ومؤشــرات األداء والمســتهدفات يكــون أكثــر والًء لهــا، 

وأكثــر التزامــً بتنفيذهــا.

ســوف تقــدم الكليــة الدعــم والمســاندة لمنســوبيها إلحــداث التغييــر المنشــود، وذلــك بتوفيــر المــوارد المطلوبــة لعمليــة 

التغييــر، وتزويــد القائميــن علــى التنفيــذ بالمهــارات والحوافــز الالزمــة إلحــداث التغييــر، وســيتم متابعــة عمليــة التنفيــذ أواًل 

بــأول لرصــد العقبــات وتقديــم الدعــم الــالزم للمنفذيــن بمــا يضمــن تجــاوز هــذه العقبــات والمضــي قدمــً فــي عمليــة 

التنفيــذ
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المخاطر المحتملة 

وسياسات درء المخاطر
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تمهيـــد

بالجــودة  المعنيــة  الجهــات  مــن  الكثيــر  تشــرط 

وجــود  والدولــي  الوطنــي  األكاديمــي  واالعتمــاد 

سياســة إلدارة المخاطــر. لــذا فــإن وجــود خطــة إلدارة 

ــي  ــا ف ــرورة ألهميته ــح ض ــة أصب ــي الكلي ــر ف المخاط

البحــث والتخطيــط و التنبــؤ ودرء االخطــار وتقليــل 

الخســائر وإيجــاد الحلــول الفوريــة للمشــاكل التــي قد 

ــة. وال  ــا المختلف ــذ برامجه ــي تنفي ــة ف ــه الكلي تواجه

ــة  ــات وسياســات منظمــة ومكتمل شــك ان إيجــاد آلي

مــن  والتخفيــف  وتجنبهــا  المخاطــر  هــذه  لتفــادي 

حــال  فــي  حرفيــة  بــكل  معهــا  والتعامــل  حدتهــا 

حدوثهــا مــن أهــم برامــج التطويــر فــي الكليــة. ومــن 

االســتراتيجية  الخطــة  لجنــة  بــادرت  المنطــق  هــذا 

ــة بإعــداد خطــة إلدارة المخاطــر التــي قــد  فــي الكلي

تواجههــا أثنــاء تنفيــذ برامــج الخطــة االســتراتيجية 

الخاصــة بالكليــة وقــد تــم االسترشــاد بخطــة إدارة 

المخاطــر بالجامعــة فــي إعــداد هــذه الخطــة.
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سياسة إدارة المخاطر بكلية المجتمع

ترتكز سياسة إدارة المخاطر بالكلية على أربعة عناصر أساسية هي:

1- )سياسة تشخيصية(:    تتمثل في  معرفة أنواع المخاطر المحتملة وتسجيلها وتصنيفها.

2- )سيـاسة وقــائـيــة(:     تتمثل في الوقاية من المخاطر ومنع حدوثها قدر اإلمكان.

3- )سياسـة عــالجـيـة(:      التعامل مع المخاطر حال حدوثها بشكل ناجح وفعال.

4- )سيـاسـة رقـابـيـــة(:      تتمثل في تفعيل نظام المراقبة الداخلية المستمرة لزيادة فرص اكتشاف وتقييم المخاطر          

                                          قبل وقوعها.

الملــك  إحــدى كليــات جامعــة  المجتمــع  تعتبــر كليــة 

ســعود، وبالتالــي فــإّن الكليــة مشــمولة بخطــة إدارة 

المخاطــر بالجامعــة، إاّل أن الكليــة لهــا خصوصيــة معينــة 

الجامعــة ليتوافــق ذلــك مــع  كونهــا تقــع خــارج مقــر 

دورهــا فــي خدمــة المجتمــع المحيــط بهــا، ولتقديــم 

خدماتهــا فــي موقــع الحاجــة لهــا فعليــً؛ وحيــث أّن هــذه 

الخصوصيــة تعكســها الخطــة االســتراتيجية، كان ال بــد 

مــن تحديــد سياســات معينــة إلدارة المخاطــر تتناســب 

مــع كليــة المجتمــع، مــع اســتمرار العمــل فــي ظــل خطــة 

المخاطــر لجامعــة الملــك ســعود فيمــا ينطبــق منهــا 

علــى كليــة المجتمــع.
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إجراءات إدارة مخاطر تنفيذ برامج الخطة االستراتيجية بالكلية

) المصدر – خطة إدارة المخاطر بالجامعة وإجراءات مواجهتها(

مراجعة جميع برامج الخطة االستراتيجية وتحديد المخاطر المحتملة.

تصنيف المخاطر ) مالي – بشري - قانوني ...الخ(.

حصر المخاطر وتحديدها وتحديد مؤشرات االحتمالية والتأثير ومستوى الخطر.

وضع سياسات التعامل مع كل خطر في حال حدوثه.

إجراء مراجعة سنوية لخطة إدارة المخاطر مع تحديث الدليل وسياسات التعامل مع الخطر.

تأسيس نظام مراقبة داخلية للكلية يرصد المخالفات التي قد تؤدي إلى حدوث خطر معين.

التزام الشفافية في الكشف عن آثار المخاطر بأنواعها المختلفة.

وضع آليات اإلنذار المبكر والمراقبة لتنبيه الكلية حول اتخاذ إجراءات تصحيحية إلدارة أي مخاطر محتملة.

توثيق اإلجراءات التي يجب إتباعها في حال حدوث الخطر وتبليغ الجهات المسؤولة بها. 
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أهم مخاطر تنفيذ برامج الخطة االستراتيجية

المخاطر اإلدارية والمـــــالية : المخاطر القانونية : المخاطر البشرية :   

القــرارات  مجموعــة  هــي   

واإلجــراءات اإلداريــة والتنظيميــة 

علــى  ســلبيً  أثــرًا  تتــرك  التــي 

تنفيــذ برامــج الخطة االســتراتيجية، 

احتماليــة وجــود  إلــى  باإلضافــة 

تعــارض فــي الخطــة االســتراتيجية 

مــع األنظمــة المعمــول بهــا فــي 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

فضــاًل عــن تغيــر األنظمــة.

 هــي عبــارة عــن قلــة المــوارد 

وعــدم  المتاحــة  الماليــة 

لهــذه  االمثــل  االســتخدام 

. د ر ا لمــو ا

المــوارد  إهمــال  فــي  تتمثــل    

البشــرية وعــدم االهتمــام بهــا 

التطويــر  ناحيــة  مــن  ســواء 

المشــاركة  أو  التحفيــز  أو 

الحتياجاتهــا؛  االســتجابة  أو 

عــدم  الــى  يــؤدي  الــذي  األمــر 

للعنصــر  األفضــل  االســتخدام 

. ي لبشــر ا
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وصف ألهم مخاطر تنفيذ برامج الخطة االستراتيجية

وصف الخطرالخطر المحتمل

انخفاض الدعم الحكومي للجامعة بسبب تعرض الدولة إىل أزمة ماليةانخفاض نصيب الكلية من الميزانية العامة للجامعة

 تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزين لوجود مؤسسات تعليمية منافسة تقدم لهم حزمة من الحوافز المرنةالتسرب الوظيفي

تدني مهارات ومعارف أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

احتمالية عدم اهتمام بعض اعضاء هيئة التدريس  ألعمالهم أو تقاعسهم عن إنجاز العمل. مما ينتج عنه قصور يف اإلنجاز وعدم 
تحقيق أهداف الكلية و عدم إنجاز برامج الكلية يف الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة , كما يؤدي اىل ضياع المعامالت وتعطيل 

األعمال وحدوث تلفيات يف البنية التحتية

تغير األنظمة التي تحكم عمل الجامعة والكلية بالتبعيةالتغير يف األنظمة
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استراتيجية إدارة مخاطر تنفيذ الخطة االستراتيجية

سياسة درء أخطار تنفيذ الخطة االستراتيجية

سياسة درء الخطرالخطر المحتمل

البحث عن مصادر التمويل الذاتيانخفاض نصيب الكلية من الميزانية العامة للجامعة

التسرب الوظيفي

  االهتمام بالحوافز المعنوية وإتاحة الفرصة أمام منسوبي الكلية لتحسين أوضاعهم المادية

 تطوير سياسة واضحة ومعلنة تتسم بالعدالة عند الترشيح لعضوية اللجان  عىل مستوى الكلية ويكون ذلك بناء عىل ترشيحات رئيس  

القسم

تفعيل سياسة االحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس

تدني مهارات ومعارف أعضاء هيئة التدريس ومن يف 

حكمهم

تشكيل لجان لمتابعة البرامج ومدى التقدم يف اإلنجاز.  تشجيع أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم يف حالة اإلجادة يف عملهم. بث روح المنافسة 

الشريفة بين القياديين وحثهم عىل التفكير واإلبداع. وضع نظام للمساءلة.

متابعة التغيرات يف األنظمة يف ظل برنامج التحّول الوطني 2020التغير يف األنظمة
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استراتيجية إدارة مخاطر تنفيذ الخطة االستراتيجية

مستوى وتأثير الخطر يف حال حدوثه وإجراءات معالجته:

الخطر المحتمل

مستوى الخطر

من 1 إىل 5

تأثير الخطر حال 

حدوثه

من 1 إىل 5
إجراءات معالجة الخطرنوع الخطرمكان الخطر

 انخفاض نصيب

 الكلية من الميزانية

العامة للجامعة

مايلجميع البرامج34

تحديد قائمة بأولويات برامج الخطة االستراتيجية.

ترشيد المصروفات اإلدارية والتشغيلية.

تنمية الموارد المالية الذاتية من خالل التواصل الجيد مع رجال 

األعمال وعقد اتفاقيات تعاون مشترك.

بشريجميع البرامج44التسرب الوظيفي

تشكيل لجنة عىل مستوى الكلية لدراسة أسباب التسرب.

بناء نظام حوافز لتشجيع أعضاء هيئة التدريس.

تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

وضع قوانين لتقليل حركة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم أعباء 

تدريسية داخل وخارج الكلية. 
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استراتيجية إدارة مخاطر تنفيذ الخطة االستراتيجية

مستوى وتأثير الخطر يف حال حدوثه وإجراءات معالجته:

الخطر المحتمل

مستوى الخطر

من 1 إىل 5

تأثير الخطر حال 

حدوثه

من 1 إىل 5
إجراءات معالجة الخطرنوع الخطرمكان الخطر

 تدني مهارات

 ومعارف أعضاء

 هيئة التدريس ومن

يف حكمهم

بشريجميع البرامج34

- تشكيل لجنة عىل مستوى الكلية لدراسة الحدث الناتج عن إهمال 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.

- يعقد اجتماع للجنة المختصة لدراسة الحدث وتحديد المسؤول عن 

الحدث.

- يعقد اجتماع  للجنة المختصة مع عضو هيئة التدريس المهمل 

واخذ مرئياته.

- فرض عقوبات عىل عضو هيئة التدريس يف حال ثبوت اإلهمال.

قانونيجميع البرامج35التغير يف األنظمة

- دراسة عالقة الكلية بجامعة الملك سلمان للعلوم التقنية 

التطبيقية.

- دراسة توجهات استقاللية الجامعات
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ملحق رقم )1(

تحليل البيئة وتشخيص الوضع 

الراهن
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تمهيــــد

كليــة  فــي  االســتراتيجية  الخطــة  تطويــر  فريــق  قــام 

المجتمــع بتشــخيص الوضــع الراهــن للكليــة علــى ضــوء 

الداخليــة  الكليــة  بيئــة  علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات 

والخارجيــة، ولهــذه الغايــة؛ تــم تصميــم اســتبانة لمراجعة 

نقــاط القــوة والضعــف فــي الكليــة، وتشــخيص الفــرص 

ــراف  ــل؛ لألط ــدة ورش عم ــذ ع ــم تنفي ــد ت ــات، وق والتحدي

ــج  ــل نتائ ــم تحلي ــتراتيجية، وت ــة االس ــة بالخط ذوي العالق

هــذه الــورش والوصــول إلــى أبــرز نقــاط الضعــف والقــوة 

والفــرص والتحديــات، مــن خــالل منهجيــة تحليــل المحتوى 

وتنميــط اإلجابــات ورصــد التكــرار ودرجــة األهميــة لعوامــل 

ــي. ــل الرباع التحلي

كمــا قــام فريــق تطويــر الخطــة االســتراتيجية،   

ــراف ذات  ــى األط ــي عل ــل الرباع ــتبانات التحلي ــع اس بتوزي

العالقــة خــارج ورش العمــل للحصــول علــى مزيــد مــن 

المدخــالت التــي تســهم فــي تشــخيص الوضــع الراهــن، 

وتمــت مواءمتهــا مــع البيانــات الناتجــة عــن ورش العمــل، 

ــة  ــة األطــراف المختلفــة فــي الكلي ــق بمقابل وقــام الفري

وتــم تحليــل تطلعــات قيــادات الكليــة، ودراســة التغيــرات 

المســتجدة. الخارجيــة 

ــد  ــتراتيجية العدي ــة االس ــر الخط ــق تطوي ــد فري عق  

مــن جلســات النقــاش المركــز بصــورة منفــردة أو بصحبــة 

األطــراف المعنيــة بالكليــة، وعلــى ضــوء تلــك الجلســات 

تــم الخــروج بتقريــر تشــخيص الوضــع الراهــن للكليــة.   
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التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية

SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
ــة  ــل الرباعــي إلــى تشــخيص الوضــع الراهــن للكلي يهــدف التحلي

علــى  والتعــرف  والضعــف،  القــوة  مكامــن  تحديــد  خــالل  مــن 

فــرص  مــن  فيهــا  بمــا  المحيطــة  والعناصــر  البيئيــة،  الظــروف 

ــذ  ــدات(، وأثرهــا فــي مــدى قــدرة الكليــة علــى تنفي وتحديات)تهدي

الخطــة االســتراتيجية، والوصــول إلــى األهــداف، والغايــات المرجوة.

إن تحديــد عوامــل القــوة إنمــا يتــم مــن أجــل العمــل علــى تنميــة 

مــن  يزيــد  المتاحــة  الفــرص  ودراســة   ، العوامــل  تلــك  وتعزيــز 

ــدات،  ــف، والتهدي ــل الضع ــخيص عوام ــتغاللها، وتش ــات اس إمكان

يســاعد علــى تثبيطهــا، والتقليــل مــن آثارهــا الســلبية، وهــذا فــي 

الجملــة ســوف يــؤدي إلــى زيــادة فــرص نجــاح الخطــة االســتراتيجية 

ــوة. ــات المرج ــومة والغاي ــداف المرس ــق األه ، وتحقي

وكليــة المجتمــع فــي مدينــة الريــاض باعتبارهــا كليــة مــن كليــات 

ــن  ــة م ــطتها األكاديمي ــي أنش ــق ف ــعود، تنطل ــك س ــة المل جامع

األنظمــة، واللوائــح، والتعليمــات المعمــول بهــا فــي الجامعــة، 

ــن  ــذي ال يمك ــر ال ــة،  األم ــة الجامع ــي بيئ ــل ف ــا تعم ــى أنه بمعن

معــه عزلهــا عــن المؤثــرات البيئيــة التــي تؤثــر فــي الجامعــة 

ــح  ــا اتض ــذا م ــلبية و ه ــة أو س ــرات إيجابي ــك المؤث ــت تل ــواء كان س

ــن ورش  ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت ــل البيان ــالل تحلي ــن خ م

العمــل التــي ُعقــدت فــي الكليــة، أو مــن خــالل االســتبيانات التــي 

ــة  ــاء هيئ ــة، وأعض ــادات الكلي ــن قي ــة م ــى عين ــا عل ــرى توزيعه ج

ــح  ــي يوض ــن. و مايل ــن، والموظفي ــالب، والخريجي ــس، والط التدري

ــة: ــادات الكلي ــل قي ــن قب ــات م ــع البيان ــتبانة جم اس
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استبانة تم توزيعها عىل قيادات كلية المجتمع بجامعة لملك سعود

استبانة التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية  

SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats

مـقـدمـة:
ــة إلــى تشــخيص الوضــع  ــة الخطــة االســتراتيجية بالكلي تهــدف لجن

ــن  ــد مكام ــتبانة لتحدي ــذه االس ــالل ه ــن خ ــك م ــة وذل ــن للكلي الراه

والعناصــر  البيئيــة،  الظــروف  علــى  والتعــرف  والضعــف،  القــوة 

المحيطــة بمــا فيهــا مــن فــرص وتحديات)تهديــدات(، وأثــر ذلــك علــى 

ــوة. ــات المرج ــداف والغاي ــق األه ــة لتحقي ــدرة الكلي ق

وللقيــادات فــي كليــة المجتمــع دور خــاص فــي دعــم هــذه الدراســة 

ولذلــك تبعــث لجنــة الخطــة االســتراتيجية إلــى ســعادتكم هــذه 

ــتبانة. االس

إرشادات:
أ، ب، ج، د  الفقــرات  مطلــوب مــن ســعادتكم إكمــال 

فــي الصفحــات التاليــة. هــذه الفقــرات تعكــس انطبــاع 

ــة. ــة للكلي ــة والخارجي ــة الداخلي ــن البيئ ــعادتكم ع س

خاتمة:
تــود لجنــة الخطــة االســتراتيجية أن تشــكر ســعادتكم 

علــى جهودهــم فــي تحقيــق غايــات هــذه الدراســة.
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Strengths نقاط القوة أ ( 
تعدلتبقىتحذفنقاط القوةم

تنوع مهارات وخبرات أعضاء الهيئة التدريسية وخلفياتهم العلمية1

 سمعة الكلية2

الطلب الكبير عىل خريجي عدد من التخصصات يف الكلية3

تنوع البرامج والتخصصات المطروحة يف الكلية4

توفر التجهيزات المتقدمة من معامل ومختبرات ووسائل التقنية المختلفة5

تخصص الكلية يف رفد سوق العمل بالوظائف المتوسطة والفنية والمساِعدة6

موقع الكلية يف مدينة الرياض وقربها من القطاعات التجارية والصناعية7

إضافة

 : Strengths
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Weaknesses ب( نقاط الضعف
تعدلتبقىتحذف نقاط الضعفم

النقص يف خبرات الكادر الفني واإلداري المساند1

محدودية برامج خدمة المجتمع2

ضعف معايير القبول يف الكلية3

عدم تخصيص مكافآت لطالب الكلية4

النقص العددي ألعضاء الهيئة التدريسية5

عدم توفر مراكز تدريب يف الكلية6

ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين لبعض المقررات يف القاعات التدريسية األمر الذي  يؤثر سلبا عىل مخرجات العملية التعليمية7

إضافة

: Weaknesses
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تعدلتبقىتحذفالفرصم

اإلقبال الكبير عىل برامج الكلية من قبل الطالب1

الدعم المايل المخصص للكلية من قبل الجامعة2

توافق خدمات المهن التجارية والطبية والحاسوبية  مع توجهات اإلرادة السياسية لالرتقاء باالقتصاد وتخفيض نسبة البطالة عىل المستوى الوطني3

تزايد الطلب عىل العاملين بالمهن المختلفة مما يتيح فرص عمل لخريجي الكلية4

 اتفاقيات الشراكة التي تبرمها الكلية مع القطاعين العام والخاص5

حركة التطوير الشاملة التي تشهدها جامعة الملك سعود6

برامج التوأمة التي تبرمها الكلية مع الكليات العالمية واإلقليمية7

إضافة

 

Opportunities ج( الفرص

: Opportunities
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تعدلتبقىتحذفالتهديداتم

ارتفاع الرواتب والحوافز المادية التي تقدم إىل حملة الدرجات العليا يف التخصصات المختلفة من قبل القطاعات األخرى محلياً وإقليمياً وعالميا1ً

المنافسة الشديدة للكلية من قبل الجامعات والكليات األهلية2

تدني رواتب العاملين يف المهن اإلدارية والتجارية والحاسوبية والطبية من الخريجين3

4
 ضعف التنسيق بين الكلية والشركاء المعنيين بوضع الخطط واألنظمة والتشريعات التي تساعد يف تشكيل جسم مهني يعنى بتنظيم سوق

العمل ومزاولة المهن المختلفة

عدم وجود استراتيجية عليا واضحة لدعم البحث العلمي الموجه نحو سوق العمل5

 عدم وجود استراتيجية تجمع بين المسؤولين عن التعليم العام والكلية6

عدم وجود استراتيجية عليا واضحة لدعم التدريب الميداني7

إضافة

:Threats

 

Threats د( التهديدات
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عينة من نتائج التحليل الرباعي للقيادات

Strengths نقاط القوة
تعدلتبقىتحذفننقاط القوةم

1181تنوع مهارات وخبرات أعضاء الهيئة التدريسية وخلفياتهم العلمية.1

777 سمعة الكلية.2

498الطلب الكبير عىل خريجي عدد من التخصصات يف الكلية.3

757تنوع البرامج والتخصصات المطروحة يف الكلية.4

2134توفر التجهيزات المتقدمة من معامل ومختبرات ووسائل التقنية المختلفة.5

0126تخصص الكلية يف رفد سوق العمل بالوظائف المتوسطة والفنية والمساِعدة.6

5151موقع الكلية يف مدينة الرياض وقربها من القطاعات التجارية والصناعية.7

Strengths

إضافة
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نقاط قوة إضافية
نقاط القوةم

كفاءة البرامج المقدمة للمجتمع خدمة المجتمع.1

 تعاون الكلية مع بعض الشركات يف مجال التدريب والتوظيف.2

 وجود اتفاقيات توظيف للطالب  3.4

تطوير الخطط والبرامج بما يتناسب مع سوق العمل.4

قصر مدة الدراسة بالكلية 5.4

االعتماد األكاديمي الدويل والوطني.6

كلية المجتمع الوحيدة والمتبقية التابعة لجامعة الملك سعود.7

دراية المسئولين يف الكلية باحتياجات سوق العمل.8

ارتباطها بالشركات عن طريق التدريب الميداني.9

المقر الجديد.10

 Strengths
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Weaknesses نقاط الضعف
تعدلتبقىتحذفنقاط الضعفم

775النقص يف خبرات الكادر الفني واإلداري المساند.1

3114محدودية برامج خدمة المجتمع.2

3124ضعف معايير القبول يف الكلية.3

0153عدم تخصيص مكافآت لطالب الكلية.4

1532النقص العددي ألعضاء الهيئة التدريسية.5

2135عدم توفر مراكز تدريب يف الكلية.6

1424ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين لبعض المقررات يف القاعات التدريسية األمر الذي  يؤثر سلبا عىل مخرجات العملية التعليمية.7

Weaknesses
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نقاط ضعف إضافية
نقاط الضعفم

ضعف اللغة االنجليزية لدى الطالب.1

ُبعد الكلية عن مقر الجامعة.2

ضعف المصادر يف المكتبة.3

عدم المرونة يف فتح برامج جديدة يحتاجها سوق العمل )3(4

عدم وجود برامج قصيرة لخدمة المجتمع )3(5

عدم وجود أنظمة تمكن الطالب المتفوقين من إكمال دراستهم بالجامعة واحتساب الساعات اللتي اجتازوها.6

ضعف التواصل الدوري مع الغرف التجارية والجهات ذات العالقة بتحديد احتياجات سوق العمل.7

عدم وجود برامج بكالوريوس.8

طريقة وآلية استحداث البرامج مع الجامعة.9

 موقع الكلية خارج الحرم الجامعي قد يضعفها.10

صعوبة استقطاب الكفاءات األكاديمية.11

تواضع دور وحدة الخريجين.12

إرتفاع نسبة تسرب الطالب ىف المستويين األول والثاني.13

Weaknesses
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Opportunities الفرص

تعدلتبقىتحذفالفرصم

658اإلقبال الكبير عىل برامج الكلية من قبل الطالب.1

497الدعم المايل المخصص للكلية من قبل الجامعة.2

295توافق خدمات المهن التجارية والطبية والحاسوبية  مع توجهات اإلرادة السياسية لالرتقاء باالقتصاد وتخفيض نسبة البطالة عىل المستوى الوطني3

1143تزايد الطلب عىل العاملين بالمهن المختلفة مما يتيح فرص عمل لخريجي الكلية.4

0171 اتفاقيات الشراكة التي تبرمها الكلية مع القطاعين العام والخاص.5

4123حركة التطوير الشاملة التي تشهدها جامعة الملك سعود.6

972برامج التوأمة التي تبرمها الكلية مع الكليات العالمية واإلقليمية.7

Opportunities
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فرص إضافية

 الفرصم

.مكانة الكلية بين مثيالتها من كليات المجتمع يف المملكة1

االعتماد الوطني )3(2

المجلس االستشاري للكلية واألقسام )3(3

دمج التعليم مع التعليم العايل4

وجود رعاة من الشركات لبعض البرامج5

تزايد يف رغبة الشركات التجارية وأصحاب العمل إىل خريجي الدبلومات بداُل من حملة الشهادات العليا )قيادة يف الكلية(. )2(6

.استثمار العالقات مع أصحاب الشركات عن طريق وحدة الخريجين7

Opportunities
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Threats التهديدات
تعدلتبقىتحذفالتهديداتم

6104ارتفاع الرواتب والحوافز المادية التي تقدم إىل حملة الدرجات العليا يف التخصصات المختلفة من قبل القطاعات األخرى محلياً وإقليمياً وعالميا1ً

5114المنافسة الشديدة للكلية من قبل الجامعات والكليات األهلية2

4104تدني رواتب العاملين يف المهن اإلدارية والتجارية والحاسوبية والطبية من الخريجين3

4
 ضعف التنسيق بين الكلية والشركاء المعنيين بوضع الخطط واألنظمة والتشريعات التي تساعد يف تشكيل جسم مهني يعنى بتنظيم سوق

العمل ومزاولة المهن المختلفة
2124

396عدم وجود استراتيجية عليا واضحة لدعم البحث العلمي الموجه نحو سوق العمل5

2116 عدم وجود استراتيجية تجمع بين المسئؤولين عن التعليم العام والكلية6

2104عدم وجود استراتيجية عليا واضحة لدعم التدريب الميداني7

 Threats
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تهديدات إضافية

التهديداتم

تجديد االعتماد الوطني1

المنافسة بين الكلية واألقسام مع الكليات واألقسام األخرى2

التطور السريع يف مجال الحاسب و عدم فتح برامج جديدة يف هذا التخصص3

Threats
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)SWOT( خالصة تحليل

خلصــت إجــراءات تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة إلــى مجموعــة مــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف ومجموعــة مــن 

الفــرص المتاحــة للكليــة والتهديــدات التــي تواجههــا، وهــي كمــا يلــي:

م

الدعم المخصص للكلية من قبل الجامعة.1

2
 تنوع مهارات وخبرات أعضاء الهيئة التدريسية وخلفياتهم

العلمية

3
 تخصص الكلية يف رفد سوق العمل بالوظائف المتوسطة

والفنية والمساِعدة

 اعتماد كافة البرامج الدراسية يف الكلية محلياً و دولياً.4

توفر التجهيزات المتقدمة من معامل ومختبرات ووسائل التقنية المختلفة.5

العالقة المتميزة والتعاون مع كافة قطاعات المجتمع.6

م

عدم تخصيص مكافآت لطالب الكلية1

ضعف البحث العلمي الموجه نحو سوق العمل2

ضعف معايير القبول يف الكلية.3

محدودية برامج خدمة المجتمع.4

النقص يف خبرات الكادر الفني واإلداري المساند.5

ضعف اللغة االنجليزية لدى الطالب.6

 Strengths Weaknesses نقاط القوة

.

نقاط الضعف
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م

اإلرادة السياسية لالرتقاء باالقتصاد الوطني وتخفيض نسبة البطالة.1

زيادة الطلب عىل خريجي الكلية.2

اتفاقيات الشراكة التي تبرمها الكلية مع القطاعين العام والخاص.3

حركة التطوير الشاملة التي تشهدها جامعة الملك سعود.4

تنوع  المجالس االستشارية يف الكلية.5

م

عدم المرونة يف فتح برامج جديدة يحتاجها سوق العمل.1

تسرب الطالب يف المستويين األول والثاني.2

3
 ارتفاع الرواتب والحوافز المادية التي تقدم إىل حملة الدرجات

العليا يف التخصصات المختلفة من قبل القطاعات األخرى

المنافسة الشديدة للكلية من قبل الجامعات والكليات األهلية.4

 Opportunities Threatsالفرص التهديدات

.
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نموذج تحليل العوامل الحرجة يف 

خطة التغيير
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 البندم
التغيير الذي تريد الكلية إجراؤه:1

سبب إجراء هذا التغيير هو:2

الخطوات المزمع إتباعها من قبل الكلية إلحداث التغيير المنشود هي:3

الطرق التي يمكن من خاللها لآلخرين مساعدة الكلية يف إحداث التغيير هي:4

الفريق التنفيذي يعلم بأّن الخطة االستراتيجية للكلية سوف تنفذ بفعالية إذا تحققت األمور التالية:5

بعض األمور التي يمكن أن تعيق تحقيق التغيير المنشود:6

 

نموذج إدارة التغيير وتشخيص العناصر الحرجة
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 البندم
ما الذي ستفعله الكلية والقائمين عىل التغيير إن لم تنجح خطة التغيير؟7

هل هناك مقاومة متوقعة لهذا التغيير؟8

ما هو السبب المحتمل لمقاومة التغيير؟9

ما هو الشكل المتوقع لهذه المقاومة؟10

هل يتعذر تنفيذ المبادرة يف ظل المقاومة المتوقعة؟11

ما هي اإلجراءات التي سيتم إتباعها للتعامل مع مقاومة التغيير؟12

 

نموذج إدارة التغيير وتشخيص العناصر الحرجة



CC›s Strategic Plan 2020

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

145كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

 البندم
هل تعتقد بأّن مؤشر األداء غير مناسب؟13

ما هو مؤشر األداء المقترح؟14

هل تعتقد بأّن المستهدفات غير واقعية؟15

ما هي المستهدفات التي تقترحها؟16

:مالحظات أخرى17

 

نموذج إدارة التغيير وتشخيص العناصر الحرجة
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اإلطار الزمني للخطة
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اإلطار الزمني للخطة

ــة،  ــات المتابع ــي عملي ــاعد ف ــه يس ــط، ألن ــر التخطي ــن عناص ــً م ــرًا مهم ــة، عنص ــي ألي خط ــار الزمن ــكل اإلط يش

والتقييــم، وحشــد المــوارد بكفــاءة تشــغيلية عاليــة، والخطــة االســتراتيجية المطــورة لكليــة المجتمــع بجامعــة 

ــة، هــي: ــة مســتويات زمني الملــك ســعود تشــتمل علــى ثالث

ــة  ــا الخط ــتمل عليه ــي تش ــج الت ــن البرام ــج م ــادرة أو برنام ــاز كل مب ــع إلنج ــن المتوق ــار؛ الزم ــذا اإلط ــن ه يتضم

االســتراتيجية موزعــً علــى األعــوام الجامعيــة خــالل فتــرة الخطــة.

1. اإلطار الزمني العام: 



CC›s Strategic Plan 2020
كلية المجتمع - جامعة الملك سعود

الخطة االستراتيجية لكلية المجتمع 2020

148

 يتضمــن هــذا اإلطــار المســتهدفات المطلوبــة، والزمــن الــذي يســتغرقه إنجــاز تلــك المســتهدفات، وتقــوم 

بتصميمــه الجهــة المســؤولة عــن التنفيــذ.  

وتتكامــل األطــراف الثالثــة مــع بعضهــا البعــض، مــع الحــرص علــى اعتمــاد ) الفصــل الدراســي الواحــد كوحــدة 

زمنيــة واحــدة بمــا فيــه مــن أشــهر أربعــة(، وذلــك تماشــيً مع اإلطــار الزمنــي المعمول بــه فــي الجامعــة والجامعات 

عمومــً، وكذلــك اعتمــاد ) العــام الجامعــي كوحــدة زمنيــة واحــدة فــي عــدة مواضــع فــي الخطــة( لنفــس الســبب 

الســابق، وكالهمــا ســينتهي بمخرجــات واضحــة، وعمليــة مراجعــة.

يتضمــن هــذا اإلطــار الزمــن المتوقــع إلنجــاز كل مبــادرة أو برنامــج مــن البرامج التي تشــتمل عليهــا الخطة االســتراتيجية 

بمــا فــي ذلــك إجــراءات التنفيــذ موزعــً علــى الفصــول الدراســية واألشــهر األربعــة التــي تشــتمل عليهــا، لمتابعــة مــدى 

إنجــاز إجــراءات التنفيــذ خصوصــً فــي أول عاميــن جامعييــن ) وهمــا عامي التأســيس(.

2. اإلطار الزمني التفصييل: 

3. اإلطار الزمني التنفيذي:
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اإلطار الزمني للخطة

وممــا ال شــك فيــه بــأّن اعتمــاد هــذا األســلوب يســهم فــي تضميــن األحــداث الجامعيــة المهمــة والتــي ترتبــط ببدايــات 

ونهايــات هاتيــن الوحدتيــن الزمنيتيــن )الفصــل الدراســي، والعــام الجامعــي(، فقبــول الطــالب – علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر- يتــم فــي بدايــة الفصــل الدراســي، وتســليم درجــات الطــالب يتــم فــي نهايــة الفصــل الدراســي، وهكــذا دواليــك.

مــن ناحيــة ثانيــة، تــم تقســيم الخطــة إلــى ثالثة محــاور، ترتقــي بعملية 
المراجعــة والمتابعــة والتطوير، هي:

1. )المتوقع(: ويعني اإلنجاز المطلوب ) إجراء، مستهدفات،...الخ(.
2. )الفعلي(: ما تحقق فعاًل من اإلنجاز المطلوب.

3. )الخطــة التصحيحيــة(: هــي الخطــة البديلــة التــي ســتعالج االنحرافــات-إن وجــدت- بيــن مــا هــو متوقــع 
ومــا هــو متحقــق بالفعــل، وســتنعكس فــي مجملهــا علــى األطــراف الزمنيــة الثالثــة.
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نموذج مواءمة األهداف 

االستراتيجية والمبادرات 

الداعمة لها
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المواءمة بين األهداف االستراتيجية لجامعة الملك سعود وبين األهداف االستراتيجية لكلية المجتمع والمبادرات الداعمة

            جامعة الملك سعود                                     

        )األهداف االستراتيجية(

كلية المجتمع ) األهداف االستراتيجية 

كلية المجتمع )المبادرات الداعمة (الداعمة(

الهدف االستراتيجي األول : اإلجادة والتميز 

يف جميع المجاالت والتميز يف مجاالت 

محددة

الهدف االستراتيجي الثاني : أعضاء 

هيئة تدريس متميزون

0 مبادرة )دعم البحوث العلمية(.

0 مبادرة )االرتقاء بجودة البحث العلمي(.

0 مبادرة )بحوث علمية موجهة نحو سوق العمل(.

0 مبادرة )جائزة العميد للتميز في التعليم(.

 0 مبادرة )مساندة المعيدين والمحاضرين 

والمبتعثين(.

0 مبادرة )تدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في 

حكمهم(.

بحث علمي متميز

التطوير المستمر لقدرات 

ومهارات أعضاء هيئة التدريس
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الهدف االستراتيجي الثالث : الكيف 

وليس الكم

الهدف االستراتيجي الرابع : تعزيز 

قدرات الخريجين .

0 مبادرة )تدريب من أجل التوظيف(.

0 مبــادرة )مواءمــة مخرجــات التعلــم مــع احتياجــات ســوق 

العمل(

0 مبادرة )تشغيل الطالب داخل الجامعة ..تشغيل(

0 مبادرة )اإلرشاد المكثف ...إرشاد(.

0 مبادرة )تطوير مهارات الطالب والخريجين.. مهارة(

0 مبــادرة )تطويــر مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة... مهــارات 

لغويــة(.

0 مبادرة )التطوير المستمر وضمان الجودة.. جودة(.

0 مبادرة )نادي الطالب(.

0 مبادرة )جائزة العميد للطالب المميز...تميز(. 

تعزيز معارف ومهارات وقدرات 

الطالب والخريجين

الهدف االستراتيجي الخامس : بناء 

جسور التواصل.

0 مبادرة )تفعيل المجالس االستشارية...استشارة(.

0 مبادرة )إدارة الصورة الذهنية للكلية...تواصل(.

0 مبادرة )المسئؤولية المجتمعية... مجتمع(.

بناء شراكة مجتمعية فاعلة
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الهدف االستراتيجي السادس : 

بيئة تعليمية داعمة.  

0 مبادرة )اإلرشاد المكثف ...إرشاد(.

0 مبادرة )تطوير مهارات الطالب والخريجين.. مهارة(

0 مبادرة )تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية... مهارات لغوية(.

0 مبادرة )جائزة العميد للطالب المميز...تميز(.

0 مبادرة )جائزة العميد للتميز في التعليم(.

0 مبادرة )مساندة المعيدين والمحاضرين والمبتعثين(.

0 مبادرة )تدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم(. 

0 مبادرة )نادي الطالب(.

0 مبادرة )تطوير إجراءات العمل وتحقيق متطلبات األيزو(.

0 مبادرة )تطوير الخدمات اإللكترونية(.

-تعزيز معارف ومهارات وقدرات 

الطالب والخريجين

-التطوير المستمر لقدرات 

ومهارات أعضاء هيئة التدريس

-تطوير بيئة العمل الداخلية
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الهدف االستراتيجي السابع : 

مستقبل مايل مستدام.  

الهدف االستراتيجي الثامن : 

المرونة والمساءلة.      

الهدف االستراتيجي التاسع : بناء 

تنظيم إداري داعم.

تنويع مصادر التمويل

تطوير بيئة العمل الداخلية

0 مبادرة )رعاية(.

0 مبادرة )استثمار موارد الكلية(.

وتحقيــق  العمــل  إجــراءات  )تطويــر  مبــادرة   0

األيــزو( متطلبــات 

0 مبادرة )تطوير الخدمات اإللكترونية(.
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المواءمة بين األهداف االستراتيجية لوكالة الجامعة للشئون التعليمية واألكاديمية بجامعة الملك سعود وبين األهداف االستراتيجية لكلية المجتمع والمبادرات الداعمة

      وكالة الجامعة للشئون التعليمية 

واألكاديمية )األهداف االستراتيجية(
كلية المجتمع ) األهداف االستراتيجية 

الداعمة(
كلية المجتمع )المبادرات الداعمة

الهدف االستراتيجي األول : تقديم 

برامج أكاديمية رائدة وفق معايير 

الجودة الشاملة

الهدف االستراتيجي الثاني : تهيئة 

بيئة تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة 

لإلبداع والتميز

0 تعزيز معارف ومهارات وقدرات 

الطالب والخريجين

0 التطوير المستمر لقدرات 

ومهارات أعضاء هيئة التدريس

0 تعزيز معارف ومهارات وقدرات 

الطالب والخريجين

0 مبادرة )التطوير المستمر وضمان الجودة ..جودة(.

0 مبادرة )مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق 

العمل(

0 مبادرة )اإلرشاد المكثف ...إرشاد(.

0 مبادرة )تطوير مهارات الطالب والخريجين.. مهارة(

0 مبادرة )تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية... لغة(.

0 مبادرة )جائزة العميد للطالب المميز...تميز(.

0 مبادرة )جائزة العميد للتميز في التعليم(.

0 مبادرة )مساندة المعيدين والمحاضرين والمبتعثين(.

0 مبادرة )تدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في 

حكمهم(.    0 مبادرة )نادي الطالب(.
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الهدف االستراتيجي الثالث : 

رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات 

المساندة 

 

الهدف االستراتيجي الرابع :

 دعم بناء جسور التواصل األكاديمي 

داخل الجامعة وخارجها

الهدف االستراتيجي الخامس : 

بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات 

المجتمع

0 تطوير بيئة العمل الداخلية

0 بناء شراكة مجتمعية فاعلة

0 بناء شراكة مجتمعية فاعلة

0 مبادرة )تطوير خدمات الدعم الفني(.

ــات  ــق متطلب ــل وتحقي ــراءات العم ــر إج ــادرة )تطوي 0 مب

ــزو(. اآلي

0 مبادرة )جائزة العميد للموظف المميز(.

0 مبادرة )تطوير الخدمات اإللكترونية(.

0 مبادرة )تفعيل المجالس االستشارية...استشارة(.

0 مبادرة )إدارة الصورة الذهنية للكلية...تواصل(.

0 مبادرة )تفعيل المجالس االستشارية...استشارة(.

0 مبادرة )إدارة الصورة الذهنية للكلية...تواصل(.

0 مبادرة )المسؤولية المجتمعية... مجتمع(.
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ملحق رقم )5(

الخطة االستراتيجية لكلية 

المجتمع يف صور
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الخطة االستراتيجية يف صور )جانب من جلسات النقاش المركز(
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الخطة االستراتيجية يف صور )جانب من ورش العمل(
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الخطة االستراتيجية يف صور )جانب من تكريم فريق العمل(
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الخطة االستراتيجية يف صور )جانب من تكريم فريق العمل(
ونسعد في إستقبال إستفساراتكم ومالحظاتكم

كلية المجتمع بجامعة الملك سعود
 تقاطع طريق الجامعة مع طريق صالح الدين األيوبي 

الملز  - الرياض
ص.ب.28095 الرياض 11437

هاتف : 8058801
E-mail: dean_rcc@ksu.edu.sa

Twitter: @rccksu




