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نوعية  انطالقة  العزيز  عبد  الملك  جامعة  تشهد 
قائمة  تاريخها، جعلتها تتصدر  غير مسبوقة في 
الجامعات في منطقتنا العربية في الترتيب العالمي 
مجالت  في  متقدمة  مراكز  ولتحتل  للجامعات 
متنوعة ولتصبح جامعتنا واحدة من صروح العلم 
الرؤية  المملكة، ويأتي ذلك نتيجة  والمعرفة في 
الثاقبة لوالة األمر)حفظهم اهلل( بضرورة االنتقال 
بالمملكة من اقتصاد الموارد الطبيعية إلى اقتصاد 
تنس  لم  كما  المعرفي.  واإلبداع  االبتكار  يحركه 
جامعة المؤسس مسئوليتها المجتمعية، وتعميق 
قيم النهضة العلمية والتنموية بمفهومها الشامل 
في كل المناحي. وقد عنيت الجامعة بالعديد من 
الوثيقة  الصلة  ذات  والجوهرية  الحيوية  القضايا 
يتزامن  ان  البد  كان  المجتمع.  ومشاكل  بحاجات 
وغاياتها  أهدافها  تحقق  خطط  مع  السعي  ذلك 
وال تأتي اال من خالل انشاء مركز متخصص في 

الدراسات والتخطيط االستراتيجي بالجامعة.

ومنسوبين  مديرًا  المركز  استطاع  اهلل  وبحمد 
زمني من خالل  وفقًا إلطار  أهدافه  تحقيق  على 
برامجه  تنفيذ  في  المختلفة  العلمية  أقسامه 
طموحات  تحقيق  كذلك  ورسالته،  لرؤيته  طبقًا 
إبداعي،  وفكر  واٍع  )رأي  في  والمتمثلة  األقسام 

واستراتيجيات ناجحة، واستشراف المستقبل(.  

الى  يرنو  االستراتيجية  الدراسات  مركز  إن 
متميزة  لمكانه  وصواًل  واقتدار  بثقة  المستقبل 
والمجتمعية  الجامعية  القضايا  أبرز  بطرح 

واالسهام وايجاد الحلول االبتكارية لتلك القضايا 
بصيرة  تمتلك  متميزة  بشرية  كوادر  بمشاركة 
التعاون  جسور  انشاء  عن  فضاًل  واالبداع،  الفكر 
مع قطاعات داخل وخارج الجامعة، ليصبح المركز 

قيمة حقيقية للجامعة والمجتمع.
على  المركز  منسوبي  لجميع  والتقدير  الشكر   
االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في  المتميز  األداء 
يستقطب  خبرة  بيت  المركز  يكون  وأن  للجامعة 
حلقة  يكون  وأن  المتميزين  والمفكرين  الباحثين 

من حلقات نهضة وطنية متكاملة بفكر واٍع.
                                  

                                         واهلل الموفق

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..  
عة

جام
ر ال

دي
ة م

لم
ك

     
مدير الجامعة المكلف 
أ.د عبد الرحمن بن عبيد اليوبي 
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مركــز الدراســات االســتراتيجية 
رأي واع. فكـــــــر خالق
اســتراتيجيات ناجحــــة
و استشـراف للمستقبل



الدراسات  مركز  إن  اهلل..  بركة  وعلى  اهلل  بسم 
وبعد  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  االستراتيجية 
و  المرموقة  مكانته  يحتل  أصبح  هيكلته،  إعادة 
المركز  باعتباره  المنظومة،  هذه  في  المتميزة 
األول و الوحيد على مستوى جامعات المملكة في 
وقت يعظم فيه دور المملكة اقتصاديًا و سياسيًا 
للمملكة  والقيادي  الريادي  الدور  هذا  حضاريًا.  و 

جعل مهمة المركز أكثر حيوية وأهمية.

لم  المركز  إليها  ويسعى  سعى  التي  األهداف  إن 
تأتي من فراغ أو من خالل زمن مفتوح أو أجل غير 
مسمى، بل وضعت وفق برنامج زمني قائم على 
معطيات حقيقة قابلة للتنفيذ بإذن اهلل في فترة 
محددة زمنية وفق آليات مرنة تستوعب متغيرات 
وتحديات العصر المتسارع في مختلف المجاالت.  

من هنا برز التحدي في الوصول بإمكانات المركز 
والموثوقية  المهنية  من  كبير  قدر  إلى  وقدراته 
تحقيق  يمكن  بما  واألبحاث.  الدراسات  إجراء  في 
األهداف االستراتيجية للجامعة من خالل اإلسهام 
التوازن  إيجاد  عبر  العلمية  المعرفة  نشر  في 
وصياغة  العلمي،  والبحث  التعليمية  العملية  بين 
المشكالت  لحل  البناءة  االستراتيجية  الخطوط 
علمية  أسس  على  المجتمع  وقضايا  التنموية 
دقيقة. كما يسهم المركز تباعًا في إنشاء شبكة 
قادة  وتطوير  والمفكرين  الباحثين  من  متميزة 

المستقبل. 

وإلنجاز ما سبق يرتكز المركز على أقسام ودوائر 
بحثية جادة تستقطب عقواًل وطنية مؤهلة،  لوضع 

الدراسات  مجهر  تحت  والتنمية  المجتمع  قضايا 
العلمية البحثية. ويتعاون المركز إلنجاز مهمته مع 
الجامعات  ومع  للجامعة  العلمية  والمراكز  الكليات 
األخرى محليًا وعالميًا. و إنه من خالل هذه الدوائر 
الخبرة(  )بيت  بمثابة  المركز  سيصبح  البحثية 
للدراسات واألبحاث والتقارير العلمية، والمشاركة 
في المؤتمرات والندوات العلمية بالداخل والخارج. 
بتأصيلها دور مركز  العزيز  الملك عبد  إن جامعة 
الدراسات االستراتيجية، ال تقوم بتقديم رد فعل 
التنمية  وقضايا  للواقع  تشخيص  مجرد  أو  فقط 
حرصها  بتأكيد  تقوم  إنما  المجتمع،  ومشكالت 
تقدمًا  أكثر  استشرافية  رؤية  بلورة  على  عمليًا 
الوطنية  والتنمية  الجامعي،   المجتمع  لقضايا 
العلمية  والرؤى  االستشارات  وتقديم  الشاملة،  

التي تتجاوز الدور الجامعي التقليدي.

العليا  لإلدارة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  الختام  وفي 
المركز،   ألهداف  الشاملة  الرعاية  على  للجامعة 
بما  هيكلته  إلعادة  الطموحة  الجريئة  والخطوة 
في  الشاملة  للتنمية  الحضارية  القفزات  يواكب 

المملكة.  
واهلل الموفق
مديرمركز الدراسات االستراتيجية
 أ.د. إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم كتبي
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االنطالقة 1
والنشـــأة

الفصــــل األول



لمحة عن مركز الدراسات االستراتيجية في جامعة الملك عبد العزيز
 صدر قرار معالي مدير اجلامعة رقم 17507/ق وتاريخ 1430/12/25هـ بإنشـــاء مركز للدراســـات االســـتراتيجية 
ليكون مؤسســـة بحثية أكادميية غير ربحية يرتبط يف هيكلها اإلداري مبدير اجلامعة، بهدف تكوين أســـاس علمي 
وقاعـــدة بحثيـــة وفكـــر اســـتراتيجي لتطوير بيئـــة التعليـــم واإلدارة والتخطيـــط باجلامعة، ولتحســـن عملية اتخاذ 
القـــرار، ووضـــع اخلطط االســـتراتيجية للجامعـــة على أســـس معرفية ورؤية واضحـــة للواقع واملســـتقبل والفرص 
والتحديـــات، وللمضـــي قدمًا إلـــى أداء دور مهم يف تطويـــر اجملتمع ثقافيًـــا واقتصاديًا وتعليميًـــا ومعرفة متطلباته 
ومعاجلـــة مشـــكالته، مـــن خالل إجـــراء البحوث والدراســـات على أســـاس أكادميـــي موضوعي غيـــر متحيز آلراء 
أو توجهـــات معينـــة، وكذلـــك عقد النـــدوات ومجموعات التفكيـــر يف اجملـــاالت االقتصادية واالجتماعيـــة والبيئية 
والتعليميـــة. كمـــا يتطلـــع املركـــز إلى أن يكون جســـراً بـــن اإلدارة العليا للجامعـــة وبن كافة قطاعاتهـــا، من خالل 
دراســـة أوضـــاع هـــذه القطاعات واحتياجاتها ومشـــاكلها وتقييم أدائهـــا، وإطالع اإلدارة العليـــا للجامعة على نتائج 
تلـــك الدراســـات. وكذلك ســـيحرص املركز علـــى التعاون مع املراكز العامليـــة واإلقليمية املشـــابهة للبحث عن حلول 

عمليـــة لبعـــض القضايا املطروحـــة يف الوقت احلالي أو املتوقعة مســـتقبال.
ومع قرب انتهاء اخلطة االســـتراتيجية الثانية للجامعة بنهاية عام )1434هـ(، وجد مركز الدراســـات االســـتراتيجية 
أنـــه حـــان الوقـــت للخروج مـــن بوتقة التخطيـــط االســـتراتيجي واخلروج لتنـــاول قضايـــا اســـتراتيجية عامة على 
املســـتوى الداخلـــي للجامعة أو املســـتوى اخلارجي لها، ســـعيًا ملواكبة املراكـــز العاملية واإلقليمية املشـــابهة. من هنا 
جـــاء التفكيـــر يف اهتمام املركز بتعزيز وتوثيق الصلة ونشـــر املعرفة وإيجاد التوازن بـــن العملية التعليمية، والبحث 
العلمـــي، وخدمـــة اجملتمع. باإلضافة إلى إجراء الدراســـات االســـتراتيجية واملســـاهمة يف حل املشـــكالت والتعامل 
اإليجابـــي مـــع التحديـــات التـــي تواجه املؤسســـات احلكومية وغيـــر احلكومية، وأثمر هـــذا التفكيـــر واالهتمام يف 
وضع هيكل إداري مســـتحدث اشـــتمل على أقســـام رئيســـية ثالث وهي: قســـم الدراســـات والبحوث- قســـم تنمية 

اجملتمع- قسم االستشـــراف املستقبلي.
ووضع مركز الدراســـات االســـتراتيجية يف اعتباره عام 1435هـ عاماً للتغيير الشـــامل يف أنشـــطته ومهامه ليتزامن 
ذلـــك مـــع مرحلة إعـــادة الهيكلة الشـــاملة للمركز، التي يســـعى املركز فيها إلـــى توثيق تفاعل اجلامعـــة مع اجملتمع 
بكافة فئاته واإلســـهام يف نشـــر املعرفـــة وإيجاد التوازن بن العمليـــة التعليمية والبحث العلمـــي وصياغة اخلطوط 
االســـتراتيجية البناءة يف حل املشـــكالت التنموية وقضايا اجملتمع على أســـس علمية قوية ،وإنشـــاء شـــبكة واســـعة 
مـــن الباحثـــن واملتخصصـــن واســـتقطاب العقـــول الوطنية املؤهلـــة لوضع قضايـــا اجملتمع تحت مجهر الدراســـة 
البحثيـــة بالتعـــاون مـــع املؤسســـات التعليميـــة والبحثيـــة محلياً وعامليـــاً، وقام املركـــز بإعداد خطته االســـتراتيجية 

والتـــي تتفق مع:

مركز الدراسات االستراتيجية١٢



أ. المستوى الوطني
أن يعمـــل املركـــز يف ظـــل التوجهات واألهـــداف االســـتراتيجية العامة لبرنامـــج »آفاق« بـــوزارة التعليم واخملتص 

باخلطـــة االســـتراتيجية للتعليم العالـــي باململكة العربية الســـعودية.
ب. المستوى المهني والحرفي

التوافق مع اخلطط االستراتيجية والتوجهات العامة للجامعة. •
التجاوب واالتفاق مع كافة املتغيرات اإلدارية والتنظيمية والفنية باجلامعة . •
تحقيق التعاون والعمل املشترك املثمر مع اجلهات ذات العالقة. •
االتسام باملرونة لتتوافق مع متطلبات العصر ومتغيراته. •
تبني تلبية احتياجات اجلهات ذات العالقة من مفاهيم ومعارف ومهارات.  •
تحقق االعتمادية وتتبنى مبدأ تنمية املوارد الذاتية. •
السعي خلفض نفقات التشغيل مع تحقيق أعلى قدر من الكفاءة املطلوبة. •

١3 مركز الدراسات االستراتيجية





الرؤية
بيـــت خبـــرة عاملي املســـتوى يف مجـــال الدراســـات االســـتراتيجية واالستشـــراف 

. ملستقبلي ا

الرسالة
الســـعي ألن نكون مرجعًا أساسيًا لصانعي الــــقرار والباحثن يف مجال الدراسات 
االســـتراتيجية ومجـــال االستشـــراف املســـتقبلي والســـعي لتعزيـــز ثقافـــة الفكر 

االســـتراتيجي يف اجلامعة.

األهداف
القيام بدراسات يف اجملاالت: العلمية، اجملتمعية، االقتصادية، والبيئية. •
نــشر ثقافة الفكـــر االستراتيجي واالستشراف املســـتقبلي باجلامعة  •

واجملتمع.
إعـداد االســـتطالعات والدراســــات املسحية لقيـــاس اتجاهــــات الرأي  •

باجلامعة واجملتمع.
تشكيل مجموعات تفكير »Think Tank Groups« يف مجاالت متعددة. •
إعداد اخلطط االستراتيجية للقطاعات اخملتلفة داخل اجلامعة وخارجها. •
تنظيم برامج تدريبية يف مجاالت مختلفة داخل وخارج اجلامعة بالتعاون مع  •

املتخصصن.
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لجان المركز 
تُشكل اللجان بقرار إداري من معايل مدير الجامعة بناًء 
عىل اقرتاح مدير املركز بالتوصية لتشكيل اللجنة وترشيح 
أعضائها وعددهم ومهــامهم والصالحيات املناطه بهم 

وتحديـــــد مناصب اللجنة ومدة عملها

اللجنة اإلشرافية العليا
من مهامها وضع سياسات العمل
 يف املركز واقرتاح آليات املتابعة 
والتقويم وعرض التقارير الدورية

اللجنة االستشاريةألنشطته وإنجازاته.
تضم خرباء متميزين مـن
 داخل الجامعة وخارجها 
لالستفادة من خرباتهم يف

مجاالت عمل املركز.

اللجنة التنفيذية
ومهامها تحديد أهداف
وخطط املركز ومتابعة 

آليات العمل
 وأنشطته.
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تقـــدمي الدعـــم الفنـــي للجامعـــة وقطاعاتهـــا يف إعـــداد اخلطـــط االســـتراتيجية، القائمـــة علـــى . 1
الدراســـات واســـتطالعات الـــرأي والنـــدوات التـــي يقيمهـــا املركـــز.

قياس األداء واإلنجاز لكافة القطاعات فيما يتعلق باخلطة  االستراتيجية للجامعة.. 2
إقامة جسر تعاوني بن مختلف قطاعات اجلامعة لتحقيق أهدافها وسياساتها.. 3
املساهمة يف وضع حلول للمشاكل اإلدارية واألكادميية يف اجلامعة.. 4
بنـــاء اجلســـور بـــن اجلامعـــة واجملتمع من خـــالل إعـــداد البحوث والدراســـات وعقـــد املؤمترات . 5

والنـــدوات وامللتقيـــات وورش العمـــل فيمـــا يخـــص القضايا الراهنـــة التي تواجـــه اجملتمع.
تقدمي البرامج التدريبية واالستشارات لكافة القطاعات يف مجاالت التخطيط والبحوث.. ٦
إنشاء قاعدة بيانات بحثية للجامعة يف اجملاالت االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية والتعليمية.. 7

مهـام المركز عند إنشائه
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الهيكل التنظيمي للمركز
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مدير جامعة الملك عبدالعزيز 

اللجنة االستشارية
اللجنةالتنفيذية

مدير الشؤون المالية واإلدارية والخدمات

مدير مركز الدراسات االستراتيجية

وحدة المشاريع البحثية
وحدة اإلصدارات

وحدة التحرير والنشر

وحدة الندوات والمؤتمرات 
وحدة االستشارات والتدريب

وحدة العالقات العامة واالعالم

وحدة مجموعات التفكير
وحدة استطالع الرأي 

وحدة التخطيط االستراتيجي

نائب مدير المركز
قسم الدراسات والبحوث

نائب مدير المركز 
قسم تنمية المجتمع

نائب مدير المركز
قسم االستشراف المستقبلي

اللجنة اإلشرافية العليا
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أقســـام2
المــركز

الفصــــل الثاني



قسم الدراسات والبحوث
يهتـــم بالقضايا التـــي تهم اجلامعة واجملتمـــع والتي تحتاج 
إلـــى دراســـات متخصصـــة وإيجـــاد حلول عاجلـــة ويهدف 
املركـــز مـــن خـــالل عملـــه يف هـــذا اجملـــال إلـــى تحقيـــق 

التالية: األهـــداف 
تعتمـــد علـــى  • التـــي  الدراســـات املســـتقبلية  إعـــداد 

معطيـــات الواقـــع، مـــن أجل اختيـــار أصلـــح البدائل 
ملواجهـــة احلـــدث  قبـــل وقوعـــه، وتجنبًـــا إلصـــدار 

القـــرارات التـــي تتخـــذ تحـــت ضغـــط الواقـــع. 
خدمـــة  • يف  ووضعهـــا  والبيانـــات  املعلومـــات  جمـــع 

القـــرار. ومتخـــذي  الباحثـــن 
تكويـــن فـــرق بحثية تهتـــم بالقضايـــا االســـتراتيجية  •

امللحـــة والتـــي تحتـــاج إلـــى بحـــث ومتحيـــص ووضع 
حلـــول  عاجلـــة لهـــا مـــن أجل خدمـــة اجلامعـــة واجملتمع.

األجهـــزة  • تهـــم  التـــي  باملوضوعـــات  قائمـــة  إعـــداد 
واملؤسســـات احلكومية واملراكز البحثيـــة واجلامعات 
والدوليـــة،  واإلقليميـــة  احملليـــة  املســـتويات  علـــى 
وترتيبهـــا وفـــق أولوياتهـــا وأهميتهـــا، ومن ثـــم تكوين 
فـــرق عمـــل لدراســـتها، وإعـــداد التوصيـــات بشـــأنها.

نشـــر الكتـــب والنشـــرات والدراســـات يف اجملـــاالت  •
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة واملعلوماتية التي تســـاهم 
يف زيـــادة الوعـــي االجتماعي والثقايف وإثـــراء املكتبة 

. العربية 
تشـــجيع وتطويـــر حركـــة البحث والتأليـــف والترجمة  •

وخصوصًـــا الدراســـات التـــي تعالج قضايـــا اجملتمع 
اخملتلفـــة يف اجملتمع الســـعودي خاصـــة ومجتمع دول 

اخلليـــج العربـــي والعالم العربـــي عامة.
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قسم تنمية المجتمع
يهتم ببناء جســــور التواصل الفعال بن املركز واجملتمع ويهدف

املركز من خالل عمله يف هذا اجملــــــال إلى تحقيق اآلتي:
تقويـــة أواصـــر التعـــاون مـــع املؤسســـات العلميـــة، وتدعيم  •

التواصل بن األســـاتذة واخلبراء واملتخصصن، واملشـــاركة 
يف املؤمتـــرات التي تنظـــم داخليًـــا وخارجيًا.

تنظيـــم املؤمتـــرات والنـــدوات وحلقـــات النقـــاش التـــي يتم  •
من خاللها مناقشـــة القضايا االســـتراتيجية كمـــادة علمية، 

وبحـــث تطبيقاتهـــا العملية، 
تحفيـــز وتدريـــب الكـــوادر البحثية علـــى التعمق يف دراســـة  •

القضايـــا وحل املشـــكالت التـــي تواجه اجملتمع ومؤسســـاته 
بطـــرق غيـــر منطيـــة مـــن خـــالل تنظيـــم دورات تدريبيـــة 

متخصصـــة وكذلـــك التواصـــل الفعـــال مـــع اجملتمع.
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شعارات وحدات قسم االستشراف المستقبلي

مركز الدراسات االستراتيجية٢4



قسم االستشراف المستقبلي

إعداد اســـتطالعات الـــرأي وتحليلها واعـــداد تقارير عنها  •
ملتخذي القرار وعمل الدراســـات املســـحية يف األطروحات 

التـــي تهتم بها اجلامعـــة واجملتمع.
قيـــاس اتجاهـــات الـــرأي العـــام داخل مجتمـــع اجلامعة يف  •

القضايـــا اخلاصـــة بها.
يف  •  »Think Tank Groups« تفكيـــر  مجموعـــات  تشـــكيل 

مجـــاالت متعـــددة، خاصـــة يف القضايـــا التـــي تهـــم اجلامعـــة.
نشـــر ثقافة الفكر االســـتراتيجي واالستشـــراف املستقبلي  •

باجلامعـــة واجملتمع. 
رفـــع تقارير للمســـاهمة يف دعم اتخاذ القـــرار يف اجلامعة  •

حـــول القضايا امللحة.
تعزيز التواصل مع القطاعـــات اخملتلفة باجلامعة واجملتمع  •

يف  واملســـاهمة  األهميـــة  ذات  القضايـــا  علـــى  للتعـــرف 
مناقشـــتها عبـــر اســـتطالعات الـــرأي ومجموعـــات التفكير.

تقومي العملية التعليمية يف مختلف اجملاالت ودراســـة مدى  •
مالءمتها للتطـــورات الراهنة يف مجال التعليم العالي.

تنظيـــم برامج تدريبيـــة يف مجال التخطيط االســـتراتيجي  •
داخل وخـــارج اجلامعة. 

عقد شراكات استراتيجية مع املراكز الدولية املماثلة. •

يهتم بالقيام باألنشـــطة الفكرية والعلمية من خالل مجمــــوعات 
التفكير »Think Tank Groups« ونشـــر وترســـيخ ثقافة استطالع 
الرأي والفكر االســـتراتيجي وإرســـائه كنظام فعـــال ترتكز عليه 
اجلامعة يف رســـم سياســـاتها ووضع خططهـــا وبرامجها ويهدف 

املركـــز من خالل عمله يف هذا اجملـــــــــال إلـــى تحقيق اآلتي:
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آليـــة تنفيـــــــذ مشـــاريع المركز

قسم 
االستشراف
المستقبلي

قسم 
تنمـــية
المجتمع

قسم 
الدراسات 
والبحـوث

اآلليات املستخدمة يف االقسام الثالثة لتنفيذ مهام املركز و التكامل بن األقسام 
يف تحقيق أهدافه ورسالته.
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محاور العمل االستراتيجي في المركز

١.  تطوير البنية التحتية
توفيـــر وتطويـــر كافةالتجهيـــزات واإلمكانـــات مـــن قاعـــات اجتماعـــات ، صاالت اســـتقبال ، مكاتـــب ، قاعات 
ورش عمـــل، ...إلـــخ ، باإلضافـــة إلى توفير املوارد البشـــرية من )أعضـــاء هيئة تدريس، كوادر إدارية مســـاندة، 

باحثـــن( للمســـاهمة يف اســـتمرارية تشـــغيل املركز إداريًـــا وأكادمييًا بكفاءة وجـــودة عاليتن.

٢. زيادة الدعم المالي
زيـــادة املـــوارد املاليـــة احلاليـــة مع االســـتغالل األمثل لهـــا لتطوير البنيـــة التحتيـــة للمركز واالرتقاء بأنشـــطته 

اخملتلفة وجـــودة األعمـــال اإلدارية.

3.  تعزيز التوسع واالنتشار
التوســـع يف أنشـــطة املركـــز يزيـــد مـــن تعزيز ثقـــة اجملتمع بـــه و يســـاعده على االنتشـــار بن املراكز املشـــابهه 
لـــه وذلـــك عن طريـــق تفعيل احلمـــالت اإلعالمية وعقد امللتقيـــات وإصدار النشـــرات والكتـــب واملطويات عن 

إنجازاته.

4. المساهمة في تنمية المجتمع
التنـــوع يف اخلدمات االستشـــارية والدراســـات االستشـــرافية وعقد عـــدد من البحوث وورش العمـــل واللقاءات 
والنـــدوات وغيرها من الفعاليات التي تســـاهم وبشـــكل فعال يف تنمية اجملتمع من خـــالل مجاالت عمل املركز. 
باإلضافـــة إلـــى تحقيـــق جســـور التعاون بـــن املركز ومؤسســـات اجملتمـــع الداخلـــي واخلارجي عبـــر التواصل 

والتحالـــف واالتفاقيـــات العلمية وإنشـــاء التوأمة يف اجملـــاالت ذات االهتمام املشـــترك والفائدة املتبادلة.

5.تنمية واستقطاب الموارد البشرية
يف ظل نقص املوارد البشـــرية والكوادر املؤهلة يف املركز، اســـتطاعت إدارة املركز يف اآلونة األخيرة اســـتقطاب 
كـــوادر أكادمييـــة وموظفـــن مـــن مختلـــف القطاعـــات ذوي االهتمـــام املشـــترك والعمل علـــى تدريبهـــم وتنمية 

مهاراتهم.

إن منهجيـــة تنفيـــذ اخلطة االســـتراتيجية للمركز تعتمد على النمو واالنتشـــار واســـتكمال بنيتـــه التحتية بكافة 
تجهيزاتهـــا وتعزيـــز أنشـــطته وفعالياتـــه واكتســـاب ثقة اجملتمـــع بإمكاناته واالنتقـــال إلى العامليـــة بخطى ثابتة 

خـــالل ســـنوات اخلطة، وتنفيـــذ تلك املنهجية يســـتلزم العمل علـــى احملاور االســـتراتيجية التالية:
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أنشطـــتنا 3
و أعمــالنا

الفصــــل الثالث



تدريب

يرتكز العمل في 
مركز الدراسات االستراتيجية
 على مجموعة من األنشطة 

الفكـــرية والبحثيـــة المتميزة 
والتي تساهم في بناء وتطوير 
جسـور التواصـــل بين فئـــات 

المجتمع المختلفة من صناع قرار 
وأكاديميين وخبراء وغيرهم 

وتعزيز دور كل منهم في الرقي به 
على كافة المستويات
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يستعرض هذا الفصل
أهم أنشطة و أعمال وإنجازات المركز

منذ نشأته وحتى تاريخه
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الدراسات
أهم ماقام به المركز في هذا المجال

قــام المركــز بإعــداد مجموعــة مــن الدراســات االســتراتيجية 
ــة  ــه الجامع ــي تواج ــتراتيجية الت ــا االس ــة بالقضاي المرتبط
ــة التدريــس  ــع أعضــاء هيئ ــة م ــاءات محوري ــد إجــراء لق وبع
ــرأي  ــتطالع ال ــتبانات الس ــع االس ــات وتوزي ــس الكلي بمجال

ــع. تمكــن المركــز مــن حصــر عــدة مواضي

الخطة االستراتيجية: مفاهيم ومصطلحات.. 1
الخطة االستراتيجية الجامعية : نموذج إدارة الخطة.. 2
منتدى مركز الدراسات االستراتيجية.. 3
التخطيط االستراتيجي لألزمات.. 4
دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي.. 5
مقومات التفكير االستراتيجي في صناعة القرار.. 6
تحسين مهارات إدارة الوقت لمنسوبي مركز الدراسات . 7

االستراتيجية.
معوقات التخطيط االستراتيجي.. 8
الخطة االستراتيجية لتفعيل الهيكل التنظيمي بمركز . 9

الدراسات االستراتيجية بشطر الطالبات.
استراتيجية تطوير وتأهيل الكوادر اإلدارية والفنية . 10

لتقديم خدمات متميزة بالمركز.
تنمية المهارات للقيادات الجامعية في التفكير وصنع . 11

القرارات االستراتيجية.
استخدام برنامج مارز.. 12
دور اإلعالم في ربط العالقة بين نشاطات المركز . 13

ومخرجاته مع المجتمع.
دافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة وعالقتها ببعض . 14

متغيرات البيئة الجامعية: جامعة الملك عبد العزيز 
أنموذجًا.

البرامج البينية في التعليم الجامعي بين الواقع . 15
والمأمول: جامعة الملك عبد العزيز أنموذجا.

تطوير الهيكل التنظيمي لكليات الفروع لقطاعات . 16
شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز.
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١ـ الخطة االستراتيجية: مفاهيم ومصطلحات
ملخص الدراسة:

تناولت هذه الدراســـة ايضاح وتعريف ورصد بعض املفاهيم واملصطلحات اخلاصة بعناصر اخلطة االســـتراتيجية 
اجلامعيـــة ومـــا تتطلبـــه مـــن موارد بشـــرية، وفنيـــة، وتقنية، وماليـــة، وبنيـــة تحتية، من مبـــانٍ وأجهـــزة ومختبرات 
ومكتبـــات وبرمجيـــات وحاســـبات. وكان هدف الدراســـة ان يصبـــح التخطيط االســـتراتيجي منهـــج تفكير جلميع 
العاملن يف اجلامعة ويكتســـب من يلتحق باجلامعة مهارة التفكير االســـتراتيجي كجزء من أنشـــطة العمل اليومي.

النتائج:
زيادة اعداد الراغبن واملهتمن واملشاركن يف تنفيذ برامج ومشاريع اخلطة االستراتيجية الثانية. 1
ارتفـــاع املهـــارات املعلوماتيـــة والشـــخصية لـــدى فرق العمـــل واالفـــراد املشـــاركن يف تنفيذ مشـــاريع اخلطة . 2

الثانية. االســـتراتيجية 
القدرة على توصيف الوضع الراهن للكلية او اإلدارة التابع لهم املشاركن . 3
ارتفـــاع املهـــارات لدى املشـــاركن وفـــرق العمل يف القـــدرة على صياغـــة وتحديد األهداف املطلـــوب تحقيقها . 4

خالل ســـنوات اخلطة.
زيادة مهارة فرق العمل لتعرف على مؤشرات النجاح وكيفية القياس والتقومي.. 5

٢-الخطة االستراتيجية الجامعية : نموذج إدارة الخطة
ملخص الدراسة:

تناولـــت الدراســـة إيضـــاح وتعريف وتقنـــن العمل اإلداري، املســـتلزم لنجـــاح ومتيّز إدارة اخلطـــة اخلاصة بعناصر 
اخلطة االســـتراتيجية اجلامعية. 

النتائج:
توافر عدد من املوارد البشرية التي مت استثمارها، للمهام يف تنفيذ عمل مشاريع اخلطة.. 1
زيادة نسبة مضامن التواصل اإلداري واتجاهاته، ووسائطه، بداخل كيانات اجلامعة اخملتلفة. . 2
وصول الرسالة بالشكل واملضمون املطلوبن لتحقيق املفاهيم وآليات اخلطة.. 3
االســـتفادة مـــن احلاســـوب، ودوره وفعاليته، وكيفية مســـاهمته يف عمليـــة التواصل الطبيعي أثناء نشـــر ثقافة . 4

وآلياتها. اخلطة 
توافـــر نظـــام الكتروني للتقومي وإدارة اخلطة الكترونياً والرد على اى استفســـارات او تســـاؤالت عن مســـارات . 5

اخلطـــة والكيفيـــة التي متت بها معاجلتهـــا وتناولها إداريًا. 
مت تحديد السلبيات واإليجابيات ومالمح التطور والتميز التي تناولتها إدارة اخلطة االستراتيجية اجلامعية.. ٦
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3 ـ منتدى مركز الدراسات االستراتيجية
ملخص الدراسة:

تناولـــت الدراســـة تعريفًـــا عامًا للمنتدى، من حيـــث طبيعة املنتديات، وأصل التســـمية، والقواعد العامة للمشـــاركة 
يف املنتديـــات، وتركيبـــة املنتـــدى وأقســـامه، وتقنيـــات تركيـــب املنتديـــات، وأنـــواع املنتديـــات، وأنـــواع املوضوعات، 
واملوضوعـــات اخلاصـــة باملناقشـــة، ودور املنتديـــات يف احملتـــوى الرقمي، واألثـــر اإليجابي والســـلبي على احملتوى 
العربـــي، متـــى يكـــون املنتدى ناجحًـــا؟ ومصطلحات خاصـــة باملنتديـــات على الشـــبكة العنكبوتية. ثـــم ختم البحث 
ببعـــض التوصيـــات مـــن وجهـــة نظـــر الباحثن كونها تعـــن يف تحقيق األهـــداف التي مـــن أجلها أنشـــئت املنتديات 
لتنطلـــق ضمـــن أهـــداف اجلامعة االســـتراتيجية التي بدورها تكون يف نفـــس اتجاه تحقيق أهـــداف اململكة العربية 

الســـعودية على الوجـــه العام.

النتائج
أنشاء منتدى ملركز الدراسات االستراتيجية  . 1
زيـــادة املشـــاركة الفاعلـــة بن أعضاء املركـــز، واملراقبن للمنتدى بإثـــراء املنتدى ليكون أحد وســـائل االتصال . 2

مع من خـــارج املركز.
 زيـــادة محتـــوى املنتـــدى وإثـــراؤه باملوضوعات اخملتارة منهـــا » ثقافية، تعليميـــة، مجتمعية، بيئيـــة« التي يهتم . 3

بهـــا منســـوبو اجلامعة بهـــدف إثراء اجملتمـــع عبر شـــبكات التواصل احلديثة مـــع املركز.

زيادة النشر االلكتروني الذي أصبح أوسع وأسرع لدى الكثير من القراء لوجود التقنيات احلديثة.. 4

4 ـ التخطيط االستراتيجي لألزمات
ملخص الدراسة: 

تتلخـــص الدراســـة يف تعريـــف التخطيـــط االســـتراتيجي لألزمـــات وهـــو مجموعـــة مـــن الترتيبـــات والتنظيمـــات 
واالســـتعدادات املتفـــق عليهـــا للتعامل مع الكوارث قبـــل وقوعها وأثنـــاء حدوثها وبعدها. وميكـــن تطبيق التخطيط 
االســـتراتيجي للطـــوارئ علـــى اجلامعة واملؤسســـات أو على األحياء واجملتمعـــات واملنظمات وكذلك على املســـتوى 
الوطنـــي بشـــكل عـــام. وملـــا كانـــت اجلامعـــة قابلـــة للتعـــرض للكـــوارث أو األزمـــات ال قـــدر اهلل، فالبد مـــن توفر 
ســـيناريوهات تســـاهم يف احلـــد مـــن أضـــرار األزمات ويتم ذلـــك من خالل التخطيـــط االســـتراتيجي للتعرف على 
األزمـــات وكيفيـــة التعامـــل معها قبل حـــدوث االزمة وأثنائهـــا ثم بعد انتهاء األزمات واالســـتفادة مـــن تلك الدروس 
يف املســـتقبل وكذلـــك مت اســـتعراض مجموعـــة مـــن أنـــواع األزمات كدليل تســـتفيد منـــه إدارة اجلامعـــة عند وضع 

سياســـتها وأهدافهـــا يف اخلطـــة الثالثة لها. 

النتائج:
توفر عدد من السناريوهات الستراتيجيات يف ادارة االزمات والكوارث »احلريق-السيول-السرقة -الزالزل«.. 1
توفـــر اســـتراتيجية لتأمـــن اخلدمـــات العامة باجلامعة ضـــد األزمات والكـــوارث، ومراحلها قبـــل وأثناء وبعد . 2

وقوع األزمـــة او الكارثة. 
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كيفيـــة تصميـــم خطة إلدارة االزمـــات والكوارث الطبيعيـــة يف اجلامعة. ومناذج الســـتراتيجيات االمن ملواجهة . 3
االزمـــات والكوارث باجلامعة. واســـتراتيجية ألمـــن املعلومات باجلامعة.

توفر خارطة عمل إلدارة ومواجهة االزمات والكوارث باجلامعة، مثال » سالمة الغذاء واملعامل...«. 4
5 ـ دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي 

ملخص الدراسة:
هنـــاك توجهـــا إيجابيًـــا وقناعـــة راســـخة لـــدى العاملـــن يف املؤسســـات يف مختلف اجملـــاالت بتطبيـــق التخطيط 
االســـتراتيجي والعمل مببادئ اجلودة الشـــاملة، كما أنَ هناك وجودًا للعالقة طردية بن املســـتوى العلمي والثقافة 
التنظيميـــة وبـــن الســـلوك اإلداري االســـتراتيجي لتحقيـــق الفعاليـــة التنظيميـــة. إذ أنَ ضعف ممارســـة التخطيط 
االســـتراتيجي يؤدي إلى التأثير الســـلبي يف األداء املســـتقبلي ملؤسســـات التعليـــم العالي. وتبنى هـــذا البحث إبراز 
أهميـــة دور التخطيـــط االســـتراتيجي يف جـــودة األداء املؤسســـي بجامعـــة امللـــك عبـــد العزيز مقارنـــة باجلامعات 
الســـعودية األخـــرى، وعرضـــاً لنتائـــج الدراســـات التـــي أجريت يف هذا اجملـــال على املســـتوى االقليمـــي والدولي. 
لتأكيـــد منهجيـــة التخطيط االســـتراتيجي الذي يســـاعد اإلدارة العليـــا باجلامعة على تنمية روح املســـؤولية، وزيادة 
القدرة على االتصال والتفاعل داخلها، كما أنه يســـهم يف توجيه وتكامل األنشـــطة األكادميية، اإلدارية والتنفيذية.

النتائج:
توفر آلية مراجعة التقارير الدورية من القطاعات الرئيسة باجلامعة .. 1
توفـــر تقاريـــر عن نتائـــج عمل برنامج مارز للمتابعـــة والتقييم ومقارنته لكافة مخرجات اخلطة االســـتراتيجية . 2

ســـعيًا لتقليص معوقات ممارســـة التخطيط االســـتراتيجي الفاعل آال وهو ضعف الرقابة واملتابعة.
مت تحديـــد األدوار يف إدارات اجلامعـــة وصـــوالً إلـــى منـــوذج توافقي يوضـــح عالقة التخطيط االســـتراتيجي . 3

لتحقيق اجلـــودة وتقييم األداء املؤسســـي.

6ـ مقومات التفكير االستراتيجي في صناعة القرار
ملخص الدراسة:

إن مـــن اهـــم مقومـــات التفكيـــر االســـتراتيجي هـــو توفيـــر مركز أو تشـــكيل جلنـــة التفكيـــر االســـتراتيجي بهدف 
تشـــجيع صانعـــي القرارات علـــى التفكير والعمل مبنهجية اســـتراتيجية، فيمـــا يتعلق بالقضايـــا التعليمية والبحثية 
واجملتمعيـــة والثقافيـــة. ويســـعى املركـــز إلـــى خفض الفجـــوة اإللكترونيـــة واملعرفية بـــن جامعة امللك عبـــد العزيز 
واجلامعـــات الســـعودية والدوليـــة يف كافـــة اجملـــاالت وتأثيـــر ذلك علـــى معدالت منو وتقـــدم اجملتمعـــات وقدراتها 

لتنافسية.  ا
وتهـــدف الدراســـة إلـــى العمل على دراســـة آليات تفعيـــل دور جامعة امللك عبـــد العزيز كمركز للفكـــر وتحديد أهم 

املقومـــات يف ظـــل متغيـــرات إقليمية وعاملية ذات انعكاســـات هامة علـــى القضايا اخملتلفة .
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النتائج:
زيادة احلث على تدعيم مقومات التفكير االستراتيجي. 1
التأكيـــد علـــى أهميـــة وجـــود مركـــز للتفكير االســـتراتيجي باجلامعـــة ميثل كحـــل إداري حديث وأمثـــل ملواجهة  . 2

االضطرابات.
زيادة القدرة والكفاءة للتعامل مع تحديات بيئة اإلدارة ملواجه الصعوبات بآليات التفكير االستراتيجي.. 3
زيادة االهتمام والتوصية بتوفر وحدة االستشراف املستقبلي باملركز.. 4
زيادة االهتمام لدى قيادات اجلامعة بوجود إدارة لألزمات ووضع آلية املشاركة يف إعداد خطط لألزمات.. 5
متثل آلية إليجاد املفكر املبدع واالستراتيجي ذي الرؤية والبصيرة النافذة.. ٦
زيادة نسبة وعي مجتمع اجلامعة و دوره يف التفكير االستراتيجي ومواكبة تحديات العصر.. 7
ميثـــل املركـــز آليـــة لتطويـــر العالقـــة بن مراكـــز التفكيـــر واالتحـــادات املهنيـــة للتشـــجيع على إجـــراء البحوث . ٨

املشـــكالت. والدراســـات ملعاجلة 

7ـ تحسين مهارات إدارة الوقت لمنسوبي مركز الدراسات االستراتيجية
ملخص الدراسة:

هدفت الدراســـة إلى التعرف على إدارة الوقت لدى اإلدارات اخملتلفة مبركز الدراســـات االســـتراتيجية، اســـتعراض 
تفصيلـــي لـــكل وظيفـــة من وظائـــف إدارة الوقت، وكيفيـــة تطبيق واســـتخدام كل الوظائف علـــى أرض الواقع لتحقيق 
الكفـــاءة يف العمـــل علـــى الوجـــه املنشـــود،  وذلـــك مـــن خـــالل الكشـــف علـــى العوامـــل التي تـــؤدي إلى ضيـــاع وقت 
املنســـوبن أو اســـتغاللهم لهذا الوقت أثناء ســـاعات العمل الرســـمي، ضمن مجاالت إدارة الوقت الرئيســـة )اجملال 
املكتبـــي، اجملـــال التنظيمـــي، اجملال املعلوماتـــي، اجملال الشـــخصي، اجملال االجتماعـــي(. كما هدفت الدراســـة إلى 
التعـــرف علـــى أثر املتغيرات الشـــخصية )اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، ســـنوات اخلبرة اإلدارية، نطاق اإلشـــراف( 
علـــى هـــذه اجملـــاالت، كما تناولت الدراســـة أثر )اجملـــال املكتبي، اجملال الشـــخصي، اجملـــال املعلوماتـــي( باعتبارها 

عوامـــل مســـتقلة على )اجملـــال التنظيمي( أو قـــدرة املدير التنظيميـــة باعتباره العامل املهـــم باملركز.

النتائج:
زيادة الوعي مبفهوم إدارة الوقت لدى منسوبي املركز . 1
مت تحديد األنشطة التي تستحوذ على معظم وقت العمل.. 2
التعرف على نقاط القوة والضعف لدى املنسوبن املرتبطة بإدارة الوقت.. 3
زيادة مهارات لدى منسوبي املركز لتحديد األهداف ووضع اجلداول اليومية واألسبوعية الشهرية.. 4
توفر استراتيجيات للتخلص من التأجيل وإضاعة الوقت.. 5
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8 ـ معوقات التخطيط االستراتيجي
ملخص الدراسة:

ميثـــل التخطيـــط االســـتراتيجي أحـــد النماذج احلديثـــة للتطوير والتغيـــر اجلامعي، ألنـــه يعمل علـــى االنتقال من 
املمارســـات اإلداريـــة العشـــوائية، إلى املمارســـات اإلدارية املعتمـــدة على املشـــاركة واالبتكار والتميـــز، واإلبداع.

إن مـــن أهـــم معوقـــات التخطيط االســـتراتيجي واملشـــكالت التي تواجهه هي مشـــكالت املتابعـــة وتنفيذ اخلطط، 
ورغـــم أن كثيـــر مـــن اخلطـــط جيدة الصياغـــة ومتكاملـــة العناصر ال ينجـــح القائمـــون علـــى اإلدارات يف تنفيذها 
العتبـــارات كثيـــرة أهمهـــا ضعـــف الثقافـــة بأهمية التخطيـــط االســـتراتيجي، وقلة اخلبـــرات واملؤهـــالت اإلدارية 
املتعلقـــة بـــأدوات اإلدارة االســـتراتيجية. لـــذا كان هدف هذه الدراســـة التعرف على املعوقات التـــي واجهت تطبيق 
اخلطـــة االســـتراتيجية الثانيـــة يف جامعـــة امللك عبد العزيز بشـــكل كامل من وجهـــة نظر أعضاء هيئـــة التدريس، 
واإلدارين، والقيادات األكادميية واإلشـــراقية  من الشـــطرين ، واشـــتملت الدراســـة على عدة مجاالت هي: أهمية 
التخطيط االســـتراتيجي، مســـتوى املشـــاركة، عمق التطبيق، منوذج التطبيق املؤسســـي، واتخاذ القرار املؤسســـي. 
كمـــا هدفت الدراســـة إلى عقـــد مقابالت للتعرف على أهم اإليجابيات والســـلبيات يف اخلطة االســـتراتيجية حتى 
ميكـــن بناء جســـور التواصل مع مجتمع اجلامعة لرســـم خارطة طريـــق للخطة االســـتراتيجية الثالثة جلامعة امللك 

العزيز.  عبد 

النتائج:
صعوبـــة توفيـــر املعلومـــات الدقيقـــة والكافية اخلاصـــة باملتغيـــرات البيئية العديـــدة واملرتبطة بـــأداء املنظمة  . 1

وكذلـــك عدم معرفـــة الظروف املســـتقبلية.
زيـــادة درجـــة عـــدم التنبؤ باحلاالت املســـتقبلية نتيجة حركـــة التغيرات الســـريعة يف بيئة األعمـــال مما يؤدي . 2

إلى زيـــادة درجة عـــدم التأكد.
صعوبة تحديد األهداف التي تعتبر من مرتكزات عملية التخطيط لتكون واقعية ومرنة وقابلة للقياس.. 3
زيادة أهمية التخطيط ألنها تؤدى الى خفض الوقت والتكاليف لتحقيق األهداف املرغوبة.. 4

9ـ الخطة االستراتيجية لتفعيل الهيكل التنظيمي بمركز الدراسات االستراتيجية بشطر الطالبات
ملخص الدراسة:

هدفـــت الدراســـة إلـــى تفعيل الهيكل التنظيمي ملركز الدراســـات االســـتراتيجية بشـــطر الطالبـــات وتوضيح الدور 
الـــذي ســـيلعبه املركـــز بشـــطر الطالبـــات يف تيســـير آليـــات مشـــاركة شـــطر الطالبـــات يف وضع وتنفيـــذ اخلطة 
االســـتراتيجية باجلامعـــة واملشـــاركة يف جميع أنشـــطته وبرامجـــه. واعتمدت الدراســـة على مفاهيم جـــودة األداء 
املؤسســـي، حيث التركيز على بناء مكوناته وفقًا ألســـس ســـليمة تتمثل يف إعداد منهجية العتماد الهيكل التنظيمي 
يف هذا القطاع الناشـــئ والتي ســـتراعي الوصف الوظيفي بشـــكل يعزز قدرته املؤسســـية يف تنمية موارده البشرية 
باســـتقطاب هيئـــة إداريـــة ذات كفـــاءة ومهارات مهنيـــة متخصصة متكنه من الوفـــاء باملهام والواجبـــات امللقاة على 
عاتقـــه بتميـــز وبشـــكل يتوافق مـــع أهداف املركز وخطته االســـتراتيجية مبا يكفـــل تفعيل وتطوير نشـــاطات املركز 
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بشـــطر الطالبات حســـب أولويات تنظيمية مدروســـة والنشـــاطات الرئيســـة له، من خالل وضع خطة مرحلية لبناء 
وتنفيـــذ الهيـــكل التنظيمـــي اجلديد املعد له بشـــكل ميكنه من دعم تنفيذ نشـــاطاته بكفاءة وفعاليـــة عالية يؤدي إلى 

وتطوره. نجاحه 

النتائج:
توفر خطة استراتيجية للمركز .. 1
توفر وتفعيل الهيكل التنظيمي بشطر الطالبات.. 2
مت تحديد املهام واملسؤوليات داخل الهيكل التنظيمي للمركز.. 3

١0ـ استراتيجية تطوير وتأهيل الكوادر اإلدارية والفنية لتقديم خدمات متميزة بالمركز
ملخص الدراسة:

هدفـــت الدراســـة لتبنـــي اســـتراتيجية لتطويـــر وتأهيل الكـــوادر اإلداريـــة والفنية باملركـــز لتقدمي خدمـــات متميزة، 
ولتحقيـــق مت تقييـــم الوضـــع الراهن للوقوف على نقـــاط القوة والضعف من خالل ورش عمـــل ومجموعات التفكير . 

النتائج: 
التوصل إلى وضع آلية لتطوير األداء وتحسينه ملنظمة العمل باملركز . 1
وجـــود هيـــكل تنظيمي جديد للمركـــز وإعادة توزيع املهام بـــن موظفي املركز وتوضيـــح العالقات والصالحيات . 2

والسلطات بن املســـتويات اإلدارية اخملتلفة. 
التوصية باالستمرار يف تحسن وتطوير األداء مبركز الدراسات االستراتيجية.. 3
االستمرار يف تدريب وتنمية مهارات وقدرات العاملن. . 4
توفر آلية ملراقبة األداء للوقوف على نقاط الضعف والعمل على تالفيها. . 5
توفر استبانة ألخذ اراء العاملن ثم وضع آلية لتحفيز العاملن املتميزين باألداء اجليد.. ٦

١١ـ تنمية المهارات للقيادات الجامعية في التفكير وصنع القرارات االستراتيجية 
ملخص الدراسة:

يعتبـــر التفكير االســـتراتيجي طريقة أكثر ثـــراءً وإبداعًا للتفكير، ولكيفية التعامل مع القضايا ومع الفرص الرئيســـة 
التـــي تواجـــه اجلامعـــات.  لذلـــك فـــإن اإلســـتراتيجية الناجحة هـــي التي تجمـــع بن عدد كبيـــر مـــن العوامل مثل: 
البيئـــة اخلارجيـــة وأغراض أو أهداف املنشـــأة، وهـــو تفكير راق يتعلـــق بالتنظيم الذي تعمل مـــن خالله اجلامعات، 
ويجمـــع بـــن العوامل الداخليـــة واخلارجية عند التخطيط للمســـتقبل. ولذلك فإن الكفاءة يف التفكير االســـتراتيجي 
أصبحـــت هـــي امليزة التنافســـية الرئيســـة. لذا فإن اكتســـاب القيـــادات ملهارات التفكيـــر والتخطيط االســـتراتيجي 
أصبـــح مـــن العناصر الرئيســـة لنجاح املؤسســـة. وقد تناولت هذه الدراســـة بحث كيفية تنمية املهـــارات اآلتية: طرق 
التفكيـــر اســـتراتيجيًا، التفكيـــر عـــن طريق الســـيناريو كعالج يومـــي فعال، تنمية مهـــارات املديرين وكبار املســـئولن 
يف ممارســـة التفكير االســـتراتيجي، انتشـــار ثقافة التفكير االســـتراتيجي يف كافة وحدات اجلامعة االســـتراتيجية، 
تكويـــن فـــرق مؤهلة جيدًا، تطوير التفكير االســـتراتيجي ولعب األدوار اجلديدة ملســـؤولي القيـــادة يف التفكير وصنع 
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القـــرار والتوجيـــه.  وميكـــن تحقيـــق ذلك من خـــالل إعداد خطـــة لبرامج تدريبيـــة متكاملة بهدف تنميـــة املهارات 
القياديـــة للقيـــادات يف التفكير وصنع القرارات االســـتراتيجية.

النتائج:
التوجـــه نحـــو تكويـــن فـــرق مرجعيـــة قياديـــة ذات قدرات وخبـــرات متميـــزة توكل لهـــا مهمة تطبيـــق التفكير . 1

االســـتراتيجي يف القيـــادات التعليميـــة، من خالل مراجعة تجارب رائدة يف مجال التفكير االســـتراتيجي للبدء 
مـــن حيث انتهـــى اآلخرون، واالهتمام بتوفير املتطلبات وتذليالً للمعوقات املســـتخلصة من الدراســـة احلالية، 

قبـــل وأثناء الشـــروع بعملية تطبيق التفكير االســـتراتيجي.
زيـــادة االهتمـــام بالقيـــادات ذوي القـــدرات املتميزة يف املســـتويات اخملتلفة وتهيئة املناخ املالئـــم لهم، بوصفهم . 2

بنى تحتية فكرية اســـتراتيجية للقيـــادة اجلامعية. 
اســـتحداث وحدة للدراســـات االســـتراتيجية يف القيـــادة والتفكير االســـتراتيجي، تهتم بالدراســـات واألبحاث . 3

ذات العالقة بالفكر االســـتراتيجي.

١٢ ـ استخدام برنامج مارز
ملخص الدراسة:

برنامج مارز: هو نظام إدارة إلكتروني متعدد األغراض مت تصميمه لتنســـيق جهود العمل يف اخلطة االســـتراتيجية 
الثانيـــة للجامعـــة، فهو يجمـــع بن األداء وعمل املشـــروع واجتمـــاع أدوات اإلدارة ليجعل من األهـــداف وثيقة نتائج 
منســـقة حســـب اخلطة االســـتراتيجية، كما مينـــح الفاعليـــة إلدارة العمل والعاملـــن يف وقت واحد مبـــا يوفره من 

بيئـــة متعـــددة اآلراء للخطط واألهداف وكذلـــك أوراق العمل واجلداول الزمنية وشـــهادات االنجاز.

النتائج:
توفر النظام من قبل إدارة تطبيقات بوابة اجلامعة بعمادة تقنية املعلومات بجامعة امللك عبدالعزيز.. 1
متكـــن النظـــام مـــن تشـــكيل فرق العمـــل وإعداد هيـــكل إداري لتنفيـــذ املهام املطلوبـــة وتوزيعها علـــى الفريق . 2

واســـتعراض مرفقات إنجـــاز املهام.
تزويـــد النظـــام بالعديـــد من األدوات املســـاعدة على املتابعة اجليدة على ســـبيل املثال )نظـــام إدارة التنبيهات . 3

الـــذي يقـــوم بتنبيـــه املســـتخدم يف حال حـــدوث أي تغييـــر علـــى التكليفات اخلاصة بـــه أو تكليفـــه بإجراءات 
جديـــدة، إدارة قائمـــة األعمال لتنظيم األعمال املطلوبة من املســـتخدم والواجب متابعتها، أداء آخر التحديثات 

التـــي تشـــير إلـــى تغيير أو تعديـــل يف املهام التي تخص املســـتخدم أو فريق العمـــل اخلاص به(.
يوفـــر النظـــام العديـــد مـــن التقاريـــر اخملتلفة يف أســـلوب العـــرض واملضمـــون ملتابعـــة جميع تفاصيـــل املهام . 4

وحصـــر نقـــاط الضعـــف والقـــوة ومـــدى التأثير علـــى تنفيـــذ الهدف املرجـــو كي يتســـنى للمســـئولن املتابعة 
اجليـــدة وتصحيـــح مســـار العمل إن لـــزم األمر.
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١3ـ دور اإلعالم في ربط العالقة بين نشاطات المركز ومخرجاته مع المجتمع
ملخص الدراسة:

يـــؤدي اإلعـــالم دورا هامـــا يف اجملتمـــع يف كل الـــدول واجملتمعـــات العاملية، مـــن حيث تعبئـــة الرأي العـــام العاملي 
باألخبـــار والتقاريـــر واملعلومـــات واألفكار والتي يتبعها اتخـــاذ القرار، ومن ثم التنفيذ. ويطلق على وســـائل اإلعالم 
مبـــا فيها املقروء واملرئي واملســـموع اســـم:«media« هذا بجانـــب املواقع اإللكترونية ووســـائل التواصل االجتماعي. 
وتعمـــل كل هـــذه الوســـائل علـــى إثراء وجـــدان وعقول اجلمهـــور املتلقي، ممـــا يزيد مـــن ثقافته وتأهيلـــه وإدراكه 
وبالتالـــي تفاعلـــه مـــع اجملتمع الـــذي من حوله. ونظـــرا لألهمية التي تضطلع بها هذه الوســـائل فقـــد اهتم املركز 
علـــى التواصـــل بفاعليـــة مـــع اجملتمع داخـــل وخارج اجلامعـــة وإثرائـــه مبخرجات انشـــطته املعرفيـــة اخملتلفة من 
خالل اعداد نشـــرة شـــهرية باســـم اســـتراتيجيات -كتيب تعريفـــي عن املركـــز -مطوية تعريفية عـــن املركز-حملة 
توعيـــة اعالميـــة عـــن املركز )عمـــل اعالنـــات مبوبة وبوســـترات واســـتاندات( وكذلك إعـــداد وإنتـــاج فيلمن عن 
املركـــز لتســـليط الضوء على نشـــاطاته والرؤية املســـتقبلية بعـــد اعادة هيكلـــة املركز اجلديدة. وهدفت الدراســـة 
إلـــى إعـــداد آليـــات إلصدار تلك الوســـائل االعالمية خملاطبة اجملتمـــع والتفاعل معه حلل القضايا االســـتراتيجية 

امللحة.

النتائج:
توفر فريق عمل خالل عام 143٦/1435 ه لتحديد االستراتيجيات عطفاً على اخلطة التنفيذية للمركز.. 1
حصر التجارب التوعوية مبراكز الدراسات املماثلة واالستفادة من اخلبرات.. 2
إعداد وتصوير فيلمن عن املركز. واالستفادة من اخلبرات الفنية باملركز االعالمي باجلامعة . . 3

١4ـ دافعيــة اإلنجــاز لــدى طــالب الجامعــة وعالقتهــا ببعــض متغيــرات البيئــة الجامعيــة: جامعــة الملــك 
عبــد العزيــز أنموذجــًا

ملخص الدراسة:
الهـــدف مـــن الدراســـة هو تلمـــس احتياجات طـــالب اجلامعة ووضع حلـــول عمليـــة وعلمية ملعظـــم املعوقات التي 
يتعـــرض لهـــا الطالب اجلامعـــي ومحاولة إيجاد آليـــات فعالة لتســـاعد الطلبة يف تحصيلهم العلمي ومســـاندته يف 
مســـيرته التعليميـــة. هدفـــت الدراســـة إلى الكشـــف عـــن دافعية اإلنجـــاز لدى طـــالب جامعة امللك عبـــد العزيز، 
وقـــد اختيـــرت عينـــة عشـــوائية مـــن )1٦00( طالـــب وطالبـــة. وعينـــة عشـــوائية مـــن )2٨1( عضو هيئـــة تدريس 
وإداري. ومت تصميـــم اســـتبيان طبـــق علـــى الطالب والطالبات، واســـتبيان آخـــر طبق على أعضـــاء هيئة التدريس 
واإلداريـــن مـــن مختلـــف كليات اجلامعة ومت إعداد االســـتبانات يف ضوء ســـتة محاور هي: الدراســـة واالمتحانات 
والتقـــومي -اخلدمـــات املقدمـــة من اجلامعة -الشـــؤون التعليميـــة -تأثير زمـــالء الطالب يف اجلامعـــة -دور املنزل 
واألســـرة -وعـــي الطالـــب باألنظمـــة واللوائح اجلامعيـــة. وبعد التأكـــد من الصـــدق والثبات، طُبقـــت على عينتن 
فرعيتن للدراســـة باســـتخدام التكرار والنســـب املئوية، واملتوســـطات واالنحرافات املعيارية، واختبار »ت« للعينات 

املترابطـــة، ومعامـــل االرتبـــاط، ومعامل كارفر والرســـوم البيانية.



النتائج:
وفقاً لرؤية الطالب فإن البيئة اجلامعية تعتبر بيئة محفزة وترفع إلى الرغبة يف التفوق والنجاح.. 1
وفقًـــا لرؤيـــة أعضـــاء هيئـــة التدريس واإلدارين فـــإن البيئة ال تختلـــف يف تحفيزها للطالب علـــى الرغبة يف . 2

النجـــاح عـــن اخلوف من اإلخفاق والفشـــل.
انخفـــاض دافعيـــة اإلنجـــاز لـــدى الطـــالب يف بيئة اجلامعـــة يكمـــن نســـبياً يف )2٦( عنصرًا مـــن وجهة نظر . 3

الطـــالب يف مقدمتهـــا اخلدمات.
انخفـــاض الدافعيـــة لـــدى الطالب مـــن وجهة نظر أعضـــاء هيئة التدريـــس واإلدارين يكمن نســـبيًا يف )10( . 4

عناصـــر فقط يأتـــي يف مقدمتها الدراســـة والتقومي. 

١5 ـ البرامج البينية في التعليم الجامعي بين الواقع والمأمول: جامعة الملك عبد العزيز أنموذجا

ملخص الدراسة:
شـــملت دراســـة البرامـــج البينية يف جامعـــة امللك عبد العزيـــز على مرحلـــة البكالوريوس واملاجســـتير والدكتوراه، 
وتركـــزت علـــى استشـــراف توجهـــات ســـوق العمل يف اســـتقطاب خريجـــي البرامج البينيـــة، وقد أظهـــرت النتائج 
املســـحية أن هنـــاك توجهـــات كبيـــرة نحـــو اســـتقطاب اخلريجن مـــن هـــذه البرامـــج، وأن هناك رغبـــة أكيدة من 
الشـــركات الكبـــرى يف تفعيـــل مثـــل هـــذه  الدراســـات يف اجلامعات الســـعودية، وقـــد حرصت هذه الدراســـة على 
تحديـــد أوجـــه الشـــبه واالختالف بن البرامـــج البينية املعـــدّة يف اجلامعات العامليـــة وبن ما هو موجـــود ومقترح 
بجامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز , وقـــد مت وضـــع تصـــورات للعديـــد من مقترحـــات هذه البرامـــج التي تخـــدم الكليات 
واخلريجـــن لزيادة االكتســـاب املعريف وإعداد منـــاذج طموحة ومؤهلة من اخلريجن املعدّيـــن إعدادًا جيدًا خلدمة 
قضايـــا التنميـــة واجملتمـــع علـــى حد ســـواء، وكان من ابـــرز األهداف يف الدراســـة: تجســـير الفجوة بـــن البرامج 
األكادمييـــة القائمة واســـتحداث برامج بينيـــة )Interdisciplinary Programs( تخدم احتياجات ســـوق العمل احلالية 
واملســـتقبلية. وضـــع مقترحـــات إلنشـــاء هياكل لبرامج بينيـــة، وإعداد دليل إرشـــادي عند اســـتحداث تلك البرامج 
يف جامعـــة امللـــك عبـــد العزيـــز. ثم إنشـــاء قاعدة بيانـــات عن الدراســـات البينيـــة يف اجلامعات العامليـــة والعربية 

تتفق مـــع احتياجات ســـوق العمل.

النتائج:
وجود توجه واسع النطاق يف اجلامعات العاملية نحو البرامج البينية.. 1
زيادة إدراك أعضاء مجالس الكليات ومعظم أعضاء هيئة التدريس ألهمية البرامج البينية.. 2
استشراف احلاجة املاسة إلى البرامج البينية يف معظم الكليات التي متت زيارتها باجلامعة.. 3
توجه حاجة الشركات الكبرى خلريجي البرامج البينية.. 4
زيادة مواكبة العالم يف تطوير البرامج األكادميية مبا يحقق تجويد اخملرجات التعليمية.. 5
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١6ـ تطوير الهيكل التنظيمي لكليات الفروع لقطاعات شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز
ملخص الدراسة:

شـــهدت جامعـــة امللـــك عبـــد العزيز يف الســـنوات األخيـــرة توســـعاً جغرافياً كبيـــراً بعد انضمـــام العديد مـــن كليات 
الفـــروع إليهـــا وخاصة يف شـــطر الطالبات.  وقـــد لوحظ أنه بالرغم من اجلهود اإلدارية الكبيـــرة لتنظيم العالقة بن 
فـــروع الكليـــات بشـــطر الطالبـــات والكليات األم باجلامعـــة، إال أن الوضع احلالـــي للهيكل التنظيمـــي يف هذا املنحى 
يبـــدو وكأنـــه ال يحقـــق الكفـــاءة املطلوبة بســـبب تداخـــل هياكل القطاعـــات إداريـــا وجغرافياً.  وعلى ضـــوء ذلك كان 
هـــذا املشـــروع البحثـــي الذي هدف إلـــى إعادة النظـــر يف الهيكل التنظيمي لقطاعات شـــطر الطالبـــات مبا يف ذلك 
فـــروع الكليـــات لتقييمـــه ومعرفة مدى فاعليته وإيجاد احللـــول البديلة لنقاط الضعف به. وقـــد صممت لهذا الهدف 
اســـتبيانات خاصـــة جلمع البيانات من املســـئولن واملعنين باجلامعة بشـــطري الطالب والطالبـــات. وبجمع البيانات 
وتحليلهـــا علميـــا، أكـــدت النتائج التـــي مت التوصل إليها علـــى ضعف الهيـــكل التنظيمي احلالي بن قطاعات شـــطر 
الطالبـــات  وشـــطر الطـــالب باجلامعة  ورتابـــة اإلجراءات وتعقيداتهـــا.  ومن هذا املنطلق مت اقتـــراح هيكل تنظيمي 
بديـــل من شـــأنه تعزيز النواحي اإليجابيـــة وتصويب النواحي الســـلبية الناتجة عن تطبيق الهيـــكل التنظيمي احلالي 
واالرتقـــاء بالبنيـــة التنظيميـــة للقطاعـــات قيد الدراســـة مبا ينعكـــس إيجاباً علـــى تحقيق أهـــداف اجلامعة. وقد مت 

وضـــع تصور للرؤية املســـتقبلية لتفعيل املقتـــرح اجلديد الـــذي مت التوصل إلية.

النتائج:
ضعـــف الهيـــكل التنظيمـــي احلالي بن قطاعات شـــطر الطالبات وشـــطر الطالب باجلامعة ورتابـــة اإلجراءات . 1

وتعقيداتها.  
التوجـــه بوجـــود هيـــكل تنظيمي بديل من شـــأنه تعزيز النواحـــي اإليجابية وتصويـــب النواحي الســـلبية الناتجة . 2

عـــن تطبيـــق الهيكل التنظيمـــي احلالي واالرتقاء بالبنية التنظيمية للقطاعات قيد الدراســـة مبـــا ينعكس إيجاباً 
على تحقيق أهـــداف اجلامعة.

توفر تصور للرؤية املستقبلية لتفعيل املقترح اجلديد الذي مت التوصل إلية.. 3
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البحوث
البحوث العلمية المنشورة والقادمة

الفروق بين مرئيات الجنسين من المحاضرين بالجامعة حول . 1
وسائل التواصل االجتماعي أداة تعليم وتعلم. 

وسائل التواصل االجتماعي كأداة تعليم وتعلم: مقارنة بين . 2
الطالب والمحاضرين. 

المقارنة بين الجنسين في إدراك تأثير وسائل التواصل . 3
االجتماعي على السلوك االجتماعي لدى الطالب.

تصور الكليات لوسائل التواصل االجتماعي: كأداة تعليم . 4
والتعلم. 

تصور تأثير وسائل التواصل االجتماعي على السلوك . 5
االجتماعي: مقارنة بين طالب المسار العلمي والمسار األدبي. 

الفروق بين مرئيات الجنسين حول وسائل التواصل . 6
االجتماعي كأداة تعليمية. 

الفائدة والجاهزية نحو التعلم المدمج: مقارنة بين الطالب . 7
والمعلمين في المملكة العربية السعودية.

تحسين البيئة التعليمية في جامعات المملكة العربية . 8
السعودية: تحديد العوامل التي تساعد على تحفيز عملية 

التعلم والعوامل التي تعيقها. 
 وسائل التواصل االجتماعي أداة تعليم وتعلم: مقارنة بين . 9

مرئيات طالب المسار األدبي والمسار العلمي.
 التواصل االجتماعي كأداة تعليم وتعلم: مقارنة بين مرئيات . 10

كليات المسار األدبي ومسار العلوم التطبيقية.
تأثير التواصل االجتماعي على السلوك االجتماعي لدى . 11
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البحوث المنشورة دوليًا

1. ليلى الشرقي، خري الدين هاشم، إبراهيم كتيب، أمحد حسني، )2015، أغسطس(. الفروق بني مرئيات اجلنسني من احملاضرين 
باجلامعة حول وسائل التواصل االجتماعي كأداة للتعليم والتعلم. املؤمتر الدولي للتعليم يف نيويورك، ص: 512-501. 

ينظـــر إلـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي كوســـيلة جديـــدة لتعزيـــز التعليـــم وبيئـــة التعلم. ميكـــن ألدواتهـــا الغنية 
املســـاعدة يف تعزيـــز التفاعـــل والنقاش وتبادل الوســـائل التعليمية. وهدفت الدراســـة لتعرف على الفروق والتشـــابه 
بـــن اجلنســـن مـــن احملاضريـــن يف جامعـــة امللك عبـــد العزيز ووضـــع التصـــورات »لوســـائل التواصـــل االجتماعي 
كأداة تعليـــم والتعلـــم«. مت جمـــع البيانات باســـتخدام اســـتبانة مت تصميمها خصيصا للمســـح خالل العام الدراســـي 
2014/2013. حيـــث بلـــغ حجـــم العينة )507( من اعضاء هيئة التدريس من اجلنســـن ومختلف األعمار. وأشـــارت 
النتائـــج إلى اســـتخدام مجموعـــة فرعية من احملاضرين بجامعة امللك عبدالعزيز من كال اجلنســـن ألدوات وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي يف تدريســـهم، ولهـــم الرغبـــة يف دمج وســـائل التواصـــل االجتماعـــي كأداة يف تدريســـهم يف 
اجلامعـــة. وأشـــارت نتائج املســـح إلى أنه خالل عـــام تبن أن اإلناث لديهن ميل أقوى بكثير نحو اســـتخدام وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي للتدريـــس مقارنـــة مـــع احملاضريـــن الذكور. وشـــملت النتائـــج التـــي توصلت إليها الدراســـة 
للتعـــرف علـــى وجهـــات النظـــر ذات الصلـــة من اجلنســـن ملزايـــا وعيوب وســـائل التواصـــل االجتماعـــي يف التعليم 
والتعلم. أنه ميكن أن تســـاعد يف متييز القضايا احملتملة املتعلقة باســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي كوســـيلة 

تعليميـــة وأداة التعلم.

2. ليلي الش�رقي، خري الدين هاش�م ، ابراهيم كتيب )2015، يوليو(. وسائل التواصل االجتماعي باعتباره كأداة للتعليم والتعلم: 
مقارنة بني الطالب واحملاضرين. املؤمتر الدولي الس�ابع على التعليم والتعلم تكنولوجية جديدة، مدريد ، ص  1427-1418.

ينظـــر إلى وســـائل التواصـــل االجتماعي من قبل البعض بأنها وســـائل تواصـــل جديدة لتعزيز التعليـــم وبيئة التعلم. 
وميكـــن لهـــا أن تســـاعد يف تعزيـــز التفاعـــل والنقاش وتبـــادل املصـــادر التعليمية. وبحثـــت هذه الدراســـة عن أوجه 
الشـــبه واالختـــالف بـــن الطـــالب واحملاضريـــن بجامعة امللـــك عبد العزيـــز. ومناذج وســـائل التواصـــل االجتماعي 
كأداة تعليـــم والتعلـــم. مت جمـــع البيانـــات باســـتخدام اســـتبانة مت تصميها خصيصا للمســـح خالل العام الدراســـي 
2014/2013. وبلـــغ حجـــم العينـــة )2٦05( طالبـــاً و)507( محاضـــراً مـــن اجلنســـن ومختلـــف األعمار. وأشـــارت 
النتائـــج إلـــى أن الغالبيـــة العظمى مـــن الطالب ومجموعة فرعية من احملاضرين التي شـــملتها الدراســـة تســـتخدم 
وســـائل التواصـــل يف التدريس والتعلـــم وأغلبية من كال الفريقن لديهم الرغبة يف دمج وســـائل التواصل االجتماعي 
كأداة يف التعليـــم والتعلـــم يف اجلامعـــة. وأكدت النتائج داللة واضحة الفائدة واإلمكانـــات اإليجابية يف االعتماد على 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي يف التعليم وبيئـــة التعلم. وشـــملت النتائج التي توصلـــت إليها الدراســـة للتعرف على 
اجملموعة املســـتهدفة واســـتنتاجات مشـــتركة حول مزايا وعيوب اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي يف التعليم 
والتعلـــم. إلـــى أنـــه تســـاعد يف متييـــز املشـــاكل احملتملة املتعلقـــة باســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي كوســـيلة 

تعليميـــة وأداة التعلم.
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٣. ليل�ي الش�رقي، خ�ري الدين هاش�م، إبراهيم كت�يب )2015، يوليو(. املقارنة بني اجلنس�ني يف إدراك تأثري وس�ائل التواصل 
االجتماعي على السلوك االجتماعي لدى الطالب. املؤمتر الدولي السابع على التعليم والتعلم تكنولوجيا جديدة، مدريد، ص 

14٣7-1428
وســـائل التواصل االجتماعي أصبحت الســـائدة االن، مما يؤثر على النسيج االجتماعي والثقايف، وطريقة التواصل 
والتفاعـــل واالختـــالط يف مجتمعنـــا. وتقوم هذه الدراســـة على قياس الفروق بن اجلنســـن والتشـــابه بن طالب 
جامعـــة امللـــك عبد العزيز ودرجة اســـتجابتهم، من تأثير وســـائل التواصـــل االجتماعي على الســـلوك االجتماعي. 
مت جمـــع البيانـــات باســـتخدام اســـتبانة مت تصميمها خصيصًا للمســـح خالل العام الدراســـي 2014/2013. حيث 
بلـــغ حجـــم العينـــة )2٦05( طالبًـــا وطالبة من مختلـــف األعمار. وأشـــارت نتائج البحـــوث أن الطـــالب أكثر دراية 
باســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي عن الطالبات اللواتي يســـتخدمن وســـائل التواصـــل االجتماعي. وتدعم 
النتائـــج مزايـــا اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعـــي علـــى الســـلوك االجتماعي لـــدى الطالب وال تشـــير إلى 
وجود أي عيوب واضحة. كما شـــملت النتائج تحديد درجة االســـتجابة الســـائدة حســـب نوع اجلنس املشـــترك يف 
الدراســـة. وتضمنـــت الفروق بـــن مجموعة الذكور الذين لهـــم مصلحة يف احترام آراء اآلخريـــن ومجموعة اإلناث 
للتأكيـــد حـــول القضايا العامة للمجتمع املتفق عليها. كما اشـــتملت على تصور مشـــترك حـــول املزايا والقدرة على 
التعـــرف علـــى أمناط النـــاس اخملتلفة يف التفكير، للتواصل مـــع اآلخرين يف اجملتمعات احمللية، وتحســـن االنفتاح 
وتخفيـــف النمطيـــة وامللل. وشـــملت أيضًا االهتمامات املشـــتركة قلة النشـــاط البدني، والتعرض لألفكار الســـلبية 
ورفـــاق الســـوء، غيـــر املنتجة، االنطـــواء وبالدة العقـــل. وميكن لهذه النتائج أن تســـاعد يف توفير حلول من شـــأنها 

تخفيف من اخملاوف املتعلقة باســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي.

4. ليل�ى الش�رقي، إبراهي�م كتيب، خري الدين هاش�م )2015، مايو(. تصور الكليات لوس�ائل التواصل االجتماع�ي: كأداة تعليم 
والتعل�م. كتاب املؤمت�ر الدولي الثالث للبح�وث التطبيقية العلوم االجتماعي�ة ،icassr  بكني. 

أصبحـــت وســـائل التواصـــل االجتماعي واســـعة االنتشـــار. ويـــرى البعـــض بأنها وســـائل اإلعالم اجلديـــدة لتعزيز 
التعليـــم وبيئـــة التعلـــم. فهي غنيـــة يف مصادرها التي ميكن أن تســـاعد يف تعزيز التفاعل والنقاش وتبادل الوســـائل 
التعليميـــة عنـــد محاضـــري جامعة امللك عبـــد العزيز. وتعتبر وســـائل التواصـــل االجتماعي كأداة للتعليـــم والتعلم. 
وقـــد مت جمـــع البيانات باســـتخدام اســـتبانة مت تصميمها خصيصًا للمســـح خـــالل العام الدراســـي 2014/2013. 
بلـــغ حجـــم العينـــة )507( معلمًـــا من مختلـــف األعمار واألجنـــاس اخملتلفة التي متثـــل مختلف كليـــات جامعة امللك 
عبـــد العزيـــز. وأشـــارت النتائج إلى اســـتخدام مجموعة فرعية من احملاضريـــن بجامعة امللك عبـــد العزيز ملصادر 
وســـائل التواصل االجتماعي يف تدريســـهم، ولهم الرغبة يف دمج وســـائل التواصل االجتماعي كأداة يف تدريسهم يف 
اجلامعة. ودلت نتائج االســـتطالع على الفائدة الســـائدة واإلمكانات اإليجابية عند االعتماد على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي يف التعليـــم وبيئـــة التعلـــم. وأظهرت نتائج الدراســـة أيضًـــا أن هناك اختالفات كبيرة بن اجلنســـن يف 
تفضيـــل مصادر وســـائل التواصل االجتماعـــي واألهداف عند اســـتخدامها. وتدعم النتائج مزايا وســـائل التواصل 
االجتماعـــي يف التعليـــم والتعلـــم، وال تشـــير النتائـــج إلـــى أي عيوب واضحة. وشـــملت هـــذه النتائج تحديـــد املزايا 
والعيـــوب الســـائدة من اســـتعمال وســـائل التواصـــل االجتماعـــي يف التعليم والتعلـــم والتي ميكن لها أن تســـاعد يف 

اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي يف تحديد املشـــاكل احملتملة املتعلقة كوســـيلة تعليميـــة وأداة التعلم.
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5. ليلى الشرقي، خري الدين هاشم، ابراهيم كتيب، )2015م(. تصور تأثري وسائل التواصل االجتماعي على السلوك االجتماعي: 
مقارنة بني طالب املسار العلمي واملسار األدبي. اجمللة الدولية للتعليم والعلوم االجتماعية ، اجنلرتا ،  2 )4(، ص: 1٣1-122. 

أصبحت ثورة وســـائل اإلعالم االجتماعي الســـائدة، لها تأثير على النســـيج االجتماعي والثقايف يف مجتمعنا. وهو 
طريـــق التواصـــل والتفاعـــل واالختالط. وهذه الدراســـة هدفت للتعرف على أوجه الشـــبه واالختـــالف وتصورات 
طلبـــة العلـــم مـــن تأثيـــر وســـائل اإلعـــالم االجتماعية علـــى الســـلوك االجتماعـــي. مت جمـــع البيانات باســـتخدام 
اســـتبانة مت تصميمهـــا خصيصـــا للمســـح خالل العـــام الدراســـي 2014/2013. بلغ حجـــم العينـــة )2٦05( طالباً 
وطالبـــة مـــن مختلف األعمار. وأشـــارت نتائج األبحاث إلى أن أكثر مســـتخدمي التواصـــل االجتماعي من الطالب 
هـــم االكثر دراية الســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي خاصـــة طالب املســـار االدبي. وتدعم نتائج الدراســـة 
مزايـــا اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعـــي على الســـلوك االجتماعي لدى الطالب وال تشـــير إلـــى أي عيوب 
واضحة. وشـــملت النتائج تحديد التصورات املشـــتركة الســـائدة املســـتندة إلى االنضباط. كما شملت النتائج على 
اوجـــه االختالفات بن طالب املســـار العلمي واملســـار االدبـــي يف املرئيات والتأكيد على حريـــة التعبير. وأن هناك 
مرئيـــات مشـــتركة حول أهمية ومزايـــا التواصل االجتماعي بـــن أمناط الناس اخملتلفـــة، يف االتصال مع اآلخرين 
واجملتمعـــات احمللية، وتحســـن االنفتـــاح. وتخفيف routineness وامللل. وشـــملت النتائج االهتمامات املشـــتركة قلة 
النشـــاط البدنـــي، والتعـــرض لألفكار الســـلبية ورفاق الســـوء، غير املنتجة، االنطـــواء وبالدة عقليـــة. وميكن لهذه 

النتائـــج أن تســـاعد يف توفيـــر احللول للتخفيف من اخملاوف املتعلقة باســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي.

٦. عب�داهلل مهرج�ي، ليل�ي الش�رقي، خري الدين هاش�م، ابراهيم كت�يب )2015م( الفروق بني مرئيات اجلنس�ني حول وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي كأداة تعليمي�ة. جمل�ة الش�رق للعلوم االجتماعي�ة ، الواليات املتح�دة األمريكي�ة، 4)1(  ص: 21-10.

ينظـــر إلـــى وســـائل اإلعـــالم االجتماعية من قبل البعض علـــى انها وســـائل التواصل اجلديدة لتعزيـــز بيئة التعلم. 
فهـــي غنيـــة بـــاألدوات التـــي ميكن لها أن تســـاعد يف تعزيـــز التفاعـــل والنقاش وتبـــادل املـــوارد التعليمية، وهدف 
هـــذه الدراســـة التعـــرف على الفروق بن اجلنســـن يف جامعـــة امللك عبد العزيز والتشـــابه يف تصـــورات الطالب 
عـــن وســـائل التواصـــل االجتماعيـــة كأداة تعليمية. مت جمع البيانات باســـتخدام املســـح املصممـــة خصيصا خالل 
العـــام الدراســـي 2014/2013م. بلغ حجم العينـــة )2٦05( طالباً من مختلف األعمار واألجناس. وأشـــارت النتائج 
إلـــى اســـتخدام الغالبيـــة العظمـــى مـــن الطـــالب بجامعة امللـــك عبد العزيـــز من كال اجلنســـن لوســـائل التواصل 
االجتماعيـــة مـــع الرغبـــة يف دمج وســـائل التواصـــل االجتماعية كأداة يف تعليميـــة يف اجلامعة. كما أشـــارت نتائج 
املســـح أشـــارت إلـــى أن الطالبـــات لديهن ميـــل أقوى بكثيـــر تجاه اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعيـــة للتعلم 
مقارنـــة بالطـــالب الذكـــور. وشـــملت النتائـــج تحديـــد التصـــورات الســـائدة القائمة على نـــوع اجلنس مـــن مزايا 
وعيوب اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي يف التعلم. وميكن للنتائج أن تســـاعد يف متييـــز القضايا احملتملة 

املتعلقة باســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي، كوســـيلة تعليميـــة وأداة التعلم.
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7. ليلى الش�رقي، خري الدين هاش�م، )2015، م�ارس(. الفائدة واجلاهزية حنو التعلم املدم�ج: مقارنة بني الطالب واملعلمني يف 
اململكة العربية الس�عودية العربية الس�عودية، املؤمتر الدولي التاس�ع يف تطوير التعليم والتكنولوجيا، مدريد. ص: 12٦7-

.1275
يعتبـــر التعلـــم املدمـــج مـــن قبل العديد مـــن املهتمن كحل لتحســـن بيئة التعلـــم. ومت إجراء اســـتطالع مع الطالب 
واملعلمـــن يف جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية العربية الســـعودية خالل العام الدراســـي 
2014/2013 نحـــو االســـتعداد للتعلم املدمـــج وأهمية ذلك من خـــالل االيدو-األلعاب واحملاكاة ووســـائل التواصل 
االجتماعـــي. وأوضحت نتائج هذه الدراســـة املقارنة يف اإلجابات بن )1٨2( طالبًـــا و)124( معلمًا للغة اإلنجليزية 
يف برنامـــج الســـنة التحضيريـــة باجلامعة. وتكمن مســـاهمة هـــذه الدراســـة يف تحديد أوجه التشـــابه واالختالف 
يف وجهـــات نظـــر الطالب واملعلمـــن املتعلقة باالهتمام واالســـتعداد نحـــو التعلم املدمج. حيث االتفاق بشـــكل عام 
علـــى االســـتفادة مـــن الدورات التعليمية من خالل اســـتخدام مـــوارد التعلم اإللكتروني. وكالهما يفضل اســـتخدام 
ايدو-األلعـــاب واحملـــاكاة يف بيئـــة التعليم والتعلـــم. وهناك نتائج إيجابية ذات صلة مبســـتوى الثقـــة وتوفر إمكانية 

الوصـــول إلى املوارد علـــى االنترنت.

8. ليل�ى الش�رقي، خ�ري الدين هاش�م، أمحد بري )2015م(. )حتس�ني البيئ�ة التعليمية يف جامع�ات اململكة العربية الس�عودية 
: حتدي�د العوام�ل اليت تس�اعد على حتفي�ز عملية التعل�م والعوامل اليت تعيقها. اجملل�ة الدولية للعلوم: البحوث األساس�ية 

والتطبيقي�ة )IJSBAR(: اجنل�رتا ، 19 )2(، ص: 249-2٣4.
تدريـــس اللغـــة اإلنجليزيـــة يف اململكـــة العربية الســـعودية ال تزال تشـــكل تحديًـــا على الرغم مـــن التخطيط اجليد 
لذلـــك، كتصميـــم املناهج والكتب املدرســـية املالئمة ومرافق البنيـــة التحتية فضالً عن املدرســـن )كفاءة ومؤهل(. 
وتحـــدد هـــذه الدراســـة العوامل احملتملة التي تعيـــق أو تحفز تعلم اللغـــة اإلنجليزية يف برنامج الســـنة التحضيرية 
باجلامعـــة. ومت إجـــراء   اســـتطالع مع الطالب واملعلمن من برنامج الســـنة التحضيرية بجامعـــة امللك عبد العزيز 
يف اململكة العربية الســـعودية خالل العام الدراســـي 2014/2013. وأظهرت نتائج مســـح بعض املشـــاكل الشـــائعة 
التـــي تواجـــه الطالب والتي تشـــمل القضايا الســـلوكية بـــن الطالب، وصعوبـــة يف التحول مـــن L1 L2 لعدم كفاءة 
تدريـــس برامـــج وتعلم اللغـــة اإلنجليزية يف املـــدارس. تناقش هذه الورقـــة أيضًا نتائج تجربة التعلـــم اخمللوطةالتي 
تشـــمل التحســـينات املبتكـــرة املقترحـــة بنـــاء على نتائج املســـح، مبا يف ذلـــك إدمـــاج ايدو-األلعاب واحملـــاكاة دور 

اللعب. التجربة أســـفرت عن نتائـــج إيجابية.
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9. ليلى الشرقي، خري الدين هاشم، أمحد حسني. )2015م(. وسائل التواصل االجتماعي كأداة تعليم والتعلم: مقارنة بني مرئيات 
طالب املسار األدبي واملسار العلمي. مقبول للنشر يف اجمللة الدولية للوسائل االعالم االجتماعية وبيئة التعلم التفاعلي. 

يُنظـــر إلـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مـــن قبل البعـــض على أنها وســـائل جديـــدة لتعزيـــز بيئة التعلـــم. فهي 
غنيـــة بـــاألدوات التـــي ميكـــن أن تســـاعد يف تعزيـــز التفاعـــل والنقـــاش وتبـــادل املـــوارد التعليمية. هذه الدراســـة 
تظهـــر االختـــالف والتشـــابه يف جامعـــة امللك عبـــد العزيز وتصـــورات طلبة العلم يف اســـتخدام »وســـائل التواصل 
االجتماعي كأداة تعليمية. مت جمع البيانات باســـتخدام اســـتبانة املســـح املصممة خصيصًا خالل العام الدراســـي 
2014/2013م. وبلـــغ حجـــم العينة )2٦05( طالبا من مختلف األعمار واألجناس. وأشـــارت النتائج إلى اســـتخدام 
الغالبيـــة املعتدلـــة مـــن طـــالب جامعة امللـــك عبدالعزيز ألدوات وســـائل التواصـــل االجتماعي يف تعلمهـــم والرغبة 
يف دمـــج وســـائل اإلعـــالم االجتماعيـــة كأداة يف تعلمهم يف اجلامعة، وســـلطت نتائج املســـح الضـــوء على الصالت 
خملتلـــف األدوات وأغـــراض االســـتخدام لوســـائل التواصل االجتماعـــي. وأظهـــرت التقارير الصحفيـــة اختالفات 
كبيـــرة ومثيـــرة لالهتمام. وشـــملت نتائج هذه الدراســـة تحديد التصورات الســـائدة املتعلقة مبزايا وعيوب وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي يف التعلـــم. كما أنه ميكن تشـــجيع اخلطـــط األكادميية وأعضاء هيئة التدريـــس على اعتماد 
وتنفيذ اســـتخدام أدوات وســـائل التواصل االجتماعـــي املالئمة والتكيف مع األمناط املفضلـــة يف التدريس والتعلم 

وبيئـــة التعلم مـــن كل نوع.

10. خري الدين هاش�م، ليلى الش�رقي، إبراهيم كت�يب، )2015، نوفمرب(. التواصل االجتماع�ي كأداة تعليم والتعلم: مقارنة بني 
مرئيات كليات املس�ار األدبي ومس�ار العلوم التطبيقية. مقبول للنش�ر يف املؤمتر الدولي الثامن على التعليم والبحث واالبتكار 

أسبانيا. اشبيلية- 
تتحـــول بســـرعة االتصـــاالت عبر اإلنترنت الســـائدة مـــن خالل وســـائل التواصـــل االجتماعي للتفاعـــل اجملتمعي 
والنقـــاش والتعـــاون وتبـــادل احملتـــوى واآلراء يف عـــدة مجـــاالت. ويقـــوم البعـــض بتعريفـــه على أنه وســـيلة إعالم 
جديـــدة لتعزيـــز التعليـــم وبيئـــة التعلم. وهذه الدراســـة تهتـــم بالتعرف على أوجـــه االختالف والتشـــابه يف مرئيات 
منســـوبي اجلامعـــة يف املســـار األدبـــي والعلمـــي بجامعة امللك عبـــد العزيز يف وســـائل التواصـــل االجتماعي كأداة 
تعليـــم والتعلـــم. وبلغ حجـــم العينة )507( معلمًا من مختلـــف األعمار واألجناس التي متثل كليات العلوم اإلنســـانية 
والعلميـــة. وأشـــارت النتائـــج إلى اســـتخدام مجموعة فرعيـــة من هيئة التدريـــس يف كال مـــن اجملموعتن بجامعة 
امللك عبد العزيز ألدوات وســـائل التواصل االجتماعي يف تدريســـهم، والرغبة يف دمج وســـائل التواصل االجتماعي 
كأداة يف تدريســـهم يف اجلامعـــة. وأظهـــرت نتائج املســـح احلاجة إلى تســـليط الضوء على أدوات وســـائل التواصل 
االجتماعي اخملتلفة وأهداف االســـتخدام بن اجملموعتن يف املســـار األدبي والعلمي. وشـــملت نتائج هذه الدراسة 
تحديـــد وجهـــات النظر الســـائدة القائمة على مزايا وعيوب وســـائل التواصل االجتماعي يف التعليـــم والتعلم. فإنه 
ميكـــن للنتائج تشـــجيع اخلطـــط األكادميية وأعضاء هيئـــة التدريس على اعتمـــاد وتنفيذ أدوات وســـائل التواصل 

االجتماعـــي املالئمـــة والتكيف مع أســـاليب التعلم املفضلـــة يف التدريس والبيئـــة التعليمية طبقًـــا لنوع الكلية.
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11. خري الدين هاشم ، ليلى الشرقي ، إبراهيم كتيب )2015، نوفمرب( . تأثري التواصل االجتماعي على السلوك االجتماعي لدى 
الطالب: مقارنة تصور أعضاء هيئة التدريس بني اجلنسني. ورقة مقبولة للنشر يف املؤمتر الدولي الثامن على التعليم والبحث 

واالبتكار أشبيلية-أسبانيا.
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي لهـــا أثر علـــى مجتمعنـــا كأداة للتواصـــل االجتماعي. ومتـــت هذه الدراســـة ملعرفة 
الفـــروق بـــن اجلنســـن والتشـــابه بـــن مرئيات أعضـــاء هيئـــة التدريس بجامعـــة امللك عبـــد العزيز وأثر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي علـــى الســـلوك االجتماعـــي للطلبـــة. وبلغ حجـــم العينة )507( مـــن أعضاء هيئـــة التدريس 
مـــن الذكـــور واإلنـــاث مـــن مختلف األعمار. وأشـــارت نتائج الدراســـة إلـــى أن أعضاء هيئـــة التدريس علـــى دراية 
كاملـــة باســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعـــي وأن أعضـــاء هيئـــة التدريس من اإلنـــاث كانوا أكبر مســـتخدمي 
وســـائل التواصل االجتماعي. ونتائج الدراســـة تدعم مزايا اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي على الســـلوك 
االجتماعـــي لـــدى الطـــالب وال تشـــير إلـــى وجـــود عيـــوب واضحة. وشـــملت نتائـــج الدراســـة تحديـــدًا للمرئيات 
الســـائدة بـــن نوعي اجلنس املشـــاركن. وأن مـــن العوامل اإليجابية املشـــتركة القدرة على تبـــادل األفكار واملعارف 
مـــع جمهـــور أوســـع وأكثر تنوعًا، والتعـــاون مع اآلخرين لتحقيق األهداف، وتحســـن القدرة على املســـاهمة يف بناء 
اجملتمـــع، وتحســـن الترابـــط للمجتمعـــات وفهـــم قضايا اجملتمـــع بطريقة أفضـــل. وأن هناك اهتمامات مشـــتركة 
تتعلـــق باخلمـــول البدنـــي، أنشـــطة احليـــاة اليوميـــة، االنطـــواء االجتماعـــي، التعـــرض للبلطجة، هيمنـــة املواقف، 
والبـــالدة العقليـــة. وأنـــه ميكن لهـــذه النتائج املســـاعدة يف تحديد االســـتراتيجيات املمكنة للتخفيـــف من اخملاوف 

املتعلقة باســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي.

12. خري الدين هاشم، إبراهيم كتيب ) 201٣، يوليو(. التعلم املدمج: أداة اسرتاتيجية للتعليم اجلامعي. املؤمتر الدولي اخلامس 
على التعليم والتعلم تكنولوجيا ص 18٣2-18٣5 ، برشلونة -أسبانيا.

هـــذه الورقة تســـلط الضوء على دور وقوة التعلم املدمج كأداة اســـتراتيجية وتنافســـية يف ضمـــان التأهيل الصحيح 
جملموعـــة املهـــارات الالزمة إلعـــداد الطـــالب اجلامعين لبيئة العمـــل يف إعداد املهـــارات العامـــة. والتعلم املدمج 
هـــو نســـخة يجمـــع بن البيئـــة التقليدية والتعلـــم االلكتروني كما أنـــه مزيج لتكنولوجيـــا التعلم املعـــزز وجهًا لوجه. 
وتقتـــرح الورقـــة اتخـــاذ نهـــج أفضل، وخلـــق بيئة مواتيـــة ومناســـبة للمتعلمن من اجليـــل Y وخارجهـــا. وينبغي أن 
تكـــون قـــادرة علـــى إعـــداد الطالب لبيئة العمـــل عند تخرجهـــم، وتناقش الورقـــة املكونات احملتملـــة التي ميكن أن 
تشـــكل بيئة التعلم اخملتلطة مع التدريس ومنوذج التعلم املناســـب. وهذه تســـاعد يف تشـــكيل البيئة الالزمة إلعداد 

الطـــالب بشـــكل فعال لالنتقال املناســـب يف بيئة العمل املســـتقبلية.
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1٣. واقع الدوران الوظيفي من وجهة نظر اإلداريني واإلداريات يف اجلامعة )جاري العمل(.
الهـــدف معرفـــة آراء اإلدارين واإلداريات بكافة مســـتوياتهم الوظيفية حول آليات وشـــروط الـــدوران الوظيفي 

باجلامعـــة، وأثره على كفـــاءة العمليات اإلداريـــة وأداء املوظفن باجلامعة.

14.قراءة يف واقع السنة التحضريية و خمرجاتها )جاري العمل(.
التعـــرف علـــى مـــدى تحقيق أهـــداف الســـنة التحضيريـــة، ألهدافها مـــن خالل مناقشـــة املناهـــج املوضوعة، 
والبيئـــة التعليميـــة واجلامعيـــة للســـنة التحضيريـــة، ومـــدى جاهزيـــة أعضاء هيئـــة التدريس لتحقيـــق أهداف 

التحضيرية. الســـنة 

البحوث العلمية القادمة
أثر التواصل االجتماعي على السلوك االجتماعي للطلبة: مقارنة بين الطالب والمعلمين.. 1
وسائل التواصل االجتماعي كأداة للتعلم: مرئيات طلبة الجامعة، مجلة الحاسوب في التعليم.. 2
مرئيات أثر التواصل االجتماعي على السلوك االجتماعي للطالب: مقارنة بين محاضري الفنون والعلوم.. 3
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استطالعات الرأي

تأثير شبكات التواصل االجتماعي على التعلم لدى طالب . 1
الجامعة.

مرئيات منسوبي الجامعة حول الخطة االستراتيجية الثانية.. 2
أهم القضايا االستراتيجية الجامعية.. 3
 إيجابية طالب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز.. 4
تقييم أداء القيادات اإلدارية في جامعة الملك عبدالعزيز                          . 5

) من وجهة نظر الموظفين والموظفات(.
استطالع حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي في عملية . 6

التعلم )من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس(.
تعزيز الوالء واالنتماء لدى منسوبي ومنسوبات جامعة الملك . 7

عبد العزيز.
أسباب اختيار طلبة جامعة الملك عبدالعزيز لتخصصاتهم.. 8
معوقات البحث العلمي من وجهة نظر طالب وطالبات الجامعة         . 9

)جاري العمل(.
معرفة المنسوبين بإجراءات مواجهة الكوارث في الجامعة               . 10

)جاري العمل(.

أهم ماقام به المركز في هذا المجال

قــام المركــز مــن خــالل قســم االستشــراف المســتقبلي بطــرح 
مجموعــة مــن االســتبيانات الســتطالعات الــراي بنــاًء علــى القضايــا 

ــي: ــا يل ــا م ــز وكان منه ــاه المرك ــي يبن ــداف الت وااله
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١. تأثير شبكات التواصل االجتماعي على التعلم لدى طالب الجامعة
الهدف: الكشـــف عن آراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس حول اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي يف عملية 

التعلم.
النتائج: 
)الطالب(

اظهر الطالب ان لديهم حساب شخصي يف التواصل االجتماعي بنسبة 94.٦% من حجم العينة •
أبرز أغراض اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي للترفيه )7٨.٨%( والبحث عـــن معلومات )٦٦%(، والتعلم  •

)٦1.٨%( وتبادل أفكار )٦.%59(.
أكثر وسائل التواصل االجتماعي للتعلم )٨2%( لليوتيوب، الفيس بوك )75.٨%(، والتوتير )5.٦٦%(. •
نسب الطالب الذين يستخدمون وسائل التواصل لغرض التعلم يف مقررين او أكثر متثل )%54.7(. •
أظهر نسب الطالب املؤيدين لدمج وسائل التواصل كأداة مساعدة للتعلم )1.٦٦%(. •
كمـــا أكـــد الطـــالب بوجـــود منافع ومميـــزات من اســـتخدام وســـائل التواصـــل وعـــدم تأكدهم لوجـــود عيوب  •

بالوسائل.
 )األكاديميين(

أظهر األكادميين ان لديهم حساب شخصي يف التواصل االجتماعي بنسبة 90.1% من حجم العينة •
أبرز أغراض اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي والبحث عن معلومـــات )٦٦%(، والتعلم )٦2.3%( وتبادل  •

أفكار )54.2%(، والتدريس )4٨ %(.
أكثر وسائل التواصل االجتماعي للتعلم )7٦.2%( الفيس بوك، يوتيوب )70.9%(، والتوتير )%4٨(. •
نسب األكادميين الذين يستخدمون وسائل التواصل لغرض التعلم يف مقررين او اكثر متثل )٦٨.٨%(. •
أظهر نسب الطالب املؤيدين لدمج وسائل التواصل كأداة مساعدة للتعلم )%71(. •
أكـــد األكادمييـــن بوجـــود منافـــع ومميـــزات مـــن اســـتخدام وســـائل التواصـــل وعـــدم تأكدهم لوجـــود عيوب  •

بالوسائل.

٢. مرئيات منسوبي الجامعة حول الخطة االستراتيجية الثانية.
الهـــدف: تقييم بعـــض املواضيع االســـتراتيجية من مختلف اجملـــاالت التعليمية واإلدارية حســـب أهميتها، تنحصر 

يف:  املواضيع  تلك 
معوقـــات البحـــث العلمـــي يف اجلامعة، التحـــول من التعليـــم التقليـــدي للتعليم باألســـاليب احلديثة، إنشـــاء برامج 
أكادمييـــة »بينيـــة« لتلبية احتياجات ســـوق العمل، رفع مســـتوى الرضا الوظيفي ملنســـوبي اجلامعة، اســـتراتيجيات 
تعزيـــز تجســـير الفجـــوة بـــن التعليم العـــام والتعليم العالـــي، تعزيز القـــدرة التنافســـية للجامعة للوصـــول للعاملية، 
تجويـــد مخرجـــات برامـــج الدراســـات العليـــا باجلامعـــة، رعايـــة الطـــالب مـــن ذوي االحتياجات اخلاصـــة، تعزيز 
اإلبـــداع والتميـــز البحثـــي، تطوير املهـــارات اإلبداعية لدى عضـــو هيئة التدريـــس، اســـتراتيجيات تأهيل وتوظيف 
طـــالب اجلامعـــة يف ســـوق العمـــل، تقييـــم االســـتفادة من مـــواد الســـنة التحضيرية، تجويـــد اخملرجـــات التعليمية 
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وتطويـــر املوهبـــة، تطوير البيئة التعليمية اجلامعية، أســـاليب رفع االنضباط الوظيفي ملنســـوبي اجلامعة، أســـاليب 
تطويـــر العمليـــة التعليميـــة باجلامعة، ضمان ومراقبة اجلـــودة لتحقيق الكفاءة يف األداء، تفعيـــل اإلدارة االلكترونية 
)جامعـــة بـــال ورق(،إعداد وتأهيل القيـــادات األكادميية والطالبيـــة واإلدارية باجلامعة، تطوير املهـــارات اإلبداعية 

لـــدى الطالب.
النتائج:

مت تحديد أبرز نقاط القوة يف اخلطة االستراتيجية الثانية، ومنها:
شموليتها، تقسيمها بطريقة سهلة وواضحة، وحصول أغلب القطاعات على اجلودة واالعتمادات الدولية. •
ارتفاع الناجت من األبحاث العلمية بشكل كبير وتقوية مكانة اجلامعة كمؤسسة فاعلة يف العمل. •
التطوير العمراني وإنشاء منشأة جديدة ومباني كبيرة ومطورة. •
االهتمام باإلعالم واإلعالن ومشاركات اآلخر يف إنجازات اجلامعة، •
احلرص على شغل املناصب القيادية بكفاءات متمكنة، نظمت العمل املؤسسي يف اجلامعة، •
وجود برنامج مارز املستخدم يف متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية، •
زيادة الوعي باخلطة االستراتيجية، وتحقيق عدد من القيم االجتماعية والثقافية من خالل بنود اخلطة. •
موافقة اخلطة االستراتيجية خلطة وزارة التعليم العالي،  •
املبادرة يف االستثمار ملواردها املالية وإمكاناتها. •

كما اظهر نتائج االستطالع أبرز نقاط الضعف يف اخلطة االستراتيجية الثانية والتي متثلت يف:
االتكالية بن بعض القطاعات، وتغيير فريق العمل املفاجئ دون تهيئة مسبقة، •
قلـــة ورش العمـــل لفريـــق عمـــل اخلطـــة االســـتراتيجية بوجـــه عـــام والثانية بوجه خـــاص يف جميع األقســـام  •

اإلدارية.
عـــدم تفعيـــل اللجـــان املشـــتركة، وربط قســـم الطالبات بقســـم الطـــالب يف التنفيـــذ على الرغم مـــن صعوبة  •

التواصـــل بينهمـــا، نتيجـــة عدم وجـــود آلية واضحـــة ملتابعة تنفيـــذ البرامج واملشـــاريع.
عدم تنفيذ بعض املشاريع الواردة يف اخلطة، االرتباك وعدم الفهم لكثير من النقاط، •
لم يكن الطالب احملور األساسي للخطة، واجملتمع ليس له أثر يف اخلطة. •
مؤشرات األداء كانت متأخرة وغير دقيقة، ضعف الوعي العام باخلطة وأهميتها •

3. أهم القضايا االستراتيجية الجامعية
الهـــدف: قياس نظـــرة أعضاء هيئـــة التدريس ملدى أهميـــة القضايا االســـتراتيجية اجلامعية وظهـــرت النتائج أن 
أهمهـــا: )التحـــول مـــن التعليـــم التقليدي للتعليـــم باألســـاليب احلديثة، تعزيز نظـــرة اجملتمع نحـــو اجلامعة، آليات 
املوازنـــة بـــن اجلودة التعليمية وزيادة نســـب القبول باجلامعة، إنشـــاء برامج أكادميية بينية لتلبية احتياجات ســـوق 
العمـــل، معوقـــات البحـــث العلمي يف اجلامعة، اســـتراتيجيات تأهيل وتوظيف طالب اجلامعة يف ســـوق العمل، رفع 
مســـتوى الرضـــا الوظيفي ملنســـوبي اجلامعة، تجويـــد مخرجات برامج الدراســـات العليا باجلامعة، اســـتراتيجيات 
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تعزيـــز تجســـير الفجـــوة بن التعليم العـــام والتعليم العالي، تطويـــر املهارات اإلبداعيـــة لدى الطالب(.
النتائج: 

إن أغلـــب املواضيـــع االســـتراتيجية والتي شـــدد املبحوثون على أهميتها هـــي تلك التي تتعلـــق بتطوير العملية  •
التعليميـــة )معوقـــات البحـــث العلمـــي وإيجـــاد احللـــول لهـــا ألجـــل التميز فيهـــا، تغييـــر األســـاليب التعليمية 

وتطويرهـــا، تطويـــر الدراســـات العليا، وكل ما يســـهم يف خدمـــة الطالب.
كانســـبة املواضيع االســـتراتيجية املتعلقة بتطوير اجلامعة بشـــكل عام )إنشـــاء برامج أكادمييـــة »بينية« لتلبية  •

احتياجات ســـوق العمـــل، تعزيز القدرة التنافســـية للجامعة للوصول للعاملية، ضمـــان ومراقبة اجلودة لتحقيق 
الكفـــاءة يف األداء( أكثر مـــن 50% من اراء املبحثن.

نســـبة قضايـــا اجلانـــب اإلداري )رفـــع مســـتوى الرضا الوظيفي ملنســـوبي اجلامعة، أســـاليب رفـــع االنضباط  •
الوظيفي ملنســـوبي اجلامعة، إعداد وتأهيـــل القيادات األكادميية والطالبية واإلداريـــة باجلامعة تفعيل اإلدارة 

االلكترونيـــة( تتراوح مـــا بن %47-59.
ومـــا يتعلـــق بخدمة الطالب واجملتمـــع )رعاية الطالب مـــن ذوي االحتياجات اخلاصة، تعزيـــز اإلبداع والتميز  •

البحثـــي، اســـتراتيجيات تأهيل وتوظيف طالب اجلامعة يف ســـوق العمل، تجويد اخملرجـــات التعليمية وتطوير 
املوهبـــة، تعزيـــز نظرة اجملتمع نحو اجلامعـــة( كانت تتراوح نســـبة اآلراء ما بن %47-57.

النتائج: 
ان أغلـــب املواضيـــع االســـتراتيجية والتي شـــدد املبحوثون على أهميتها هـــي تلك التي تتعلـــق بتطوير العملية  •

التعليميـــة )معوقـــات البحـــث العلمـــي وإيجـــاد احللـــول لهـــا ألجـــل التميز فيهـــا، تغييـــر األســـاليب التعليمية 
وتطويرهـــا، تطويـــر الدراســـات العليا، وكل ما يســـهم يف خدمـــة الطالب.

نســـبة املواضيـــع االســـتراتيجية املتعلقة بتطوير اجلامعة بشـــكل عام )إنشـــاء برامـــج أكادميية »بينيـــة« لتلبية  •
احتياجات ســـوق العمـــل، تعزيز القدرة التنافســـية للجامعة للوصول للعاملية، ضمـــان ومراقبة اجلودة لتحقيق 

الكفـــاءة يف األداء( أكثر من 50% مـــن اراء املبحثن.
نســـبة قضايـــا اجلانـــب اإلداري )رفـــع مســـتوى الرضا الوظيفي ملنســـوبي اجلامعة، أســـاليب رفـــع االنضباط  •

الوظيفي ملنســـوبي اجلامعة، إعداد وتأهيـــل القيادات األكادميية والطالبية واإلداريـــة باجلامعة تفعيل اإلدارة 
االلكترونيـــة( تتراوح مـــا بن %47-59.

ومـــا يتعلـــق بخدمة الطالب واجملتمـــع )رعاية الطالب مـــن ذوي االحتياجات اخلاصة، تعزيـــز اإلبداع والتميز  •
البحثـــي، اســـتراتيجيات تأهيل وتوظيف طالب اجلامعة يف ســـوق العمل، تجويد اخملرجـــات التعليمية وتطوير 

املوهبـــة، تعزيـــز نظرة اجملتمع نحو اجلامعـــة( كانت تتراوح نســـبة اآلراء ما بن %47-57.
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4. استطالعات الرأي : إيجابية طالب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز
الهـــدف: التعـــرف على مســـتوى التفكير اإليجابـــي لطالب وطالبـــات جامعة امللك عبـــد العزيز من خـــالل عدد من 

الهامة. املؤشرات 
النتائج: 

أبدى ما يزيد عن ٨٨% من الطالبات و٨4% من الطالب حماسهم لتحقيق أهدافهم. •
أكد ٦٦% من الطالبات مقابل 74% من الطالب قدرتهم على حل املشكالت التي تواجههم. •
أجاب 7٦% من الطالبات مقابل ٦3% من الطالب بتفاؤلهم أن العام املقبل سيكون أفضل من العام احلالي. •
الطالبـــات كانـــت أكثر تفـــاؤال وإيجابية من حيث الثقـــة يف احلصول على فرصة عمل بعد التخرج، بنســـبة ٦٦%  •

للطالبـــات مقابل 55% للطالب.
الطالبـــات كانـــت أكثـــر تفاؤال باملســـتقبل، بينما الطـــالب أكثر ثقـــة يف مقدرتهم على إيجاد احللول للمشـــكالت  •

تواجههم. التي 

5. تقييم أداء القيادات اإلدارية في جامعة الملك عبد العزيز من وجهة نظر الموظفين والموظفات
الهدف:

مســـاهمة يف تحقيـــق الرضـــا الوظيفـــي ملوظفـــي اجلامعة من جهـــة، وتحقيق التطويـــر الداعم واملســـتمر لرفع كفاءة 
وفاعليـــة اجلامعـــة كمؤسســـة تعليمية عريقـــة من جهة أخرى؛ كان هدف هذا االســـتطالع للرأي التعـــرف على تقييم 

موظفـــي وموظفـــات اجلامعـــة ألداء قياداتهم اإلدارية يف جميع املســـتويات اإلدارية.
النتائج: 

ارتفـــاع رضـــا األكادمييـــن عـــن قياداتهـــم اإلدارية يف مختلـــف احملاور عـــن باقي الفئـــات، يليهـــم اإلدارين، ثم  •
الفنيـــن الـــذي أبدوا عـــدم الرضـــا يف أغلب محـــاور التقييم.

فئة الفنيات أبدت عدم الرضا بفارق كبير عن غيرها من الفئات فيما يتعلق بجميع معايير التقييم.  •
قـــدرة الرئيس املباشـــر على التأثيـــر اإليجابي يف بيئة العمل، والتعرف على املشـــكالت واملبـــادرة حللها حصلت  •

على أعلى نســـبة رضا بشـــكل عام.
االهتمـــام بجـــودة وتطوير أداء املوظفن، وخلـــق عالقات إيجابية مع القطاعات األخرى حصلت على أقل نســـبة  •

عام. بشكل  رضا 

6. اســتطالع حــول اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي عمليــة التعلــم )مــن وجهــة نظــر الطــالب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس(

الهـــدف: الكشـــف عـــن آراء الطالب وأعضـــاء هيئة التدريـــس حول اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعـــي كأداة 
مســـاعدة يف عمليـــة التعلم.

النتائج:
أجـــاب 55% مـــن الطـــالب والطالبات باســـتخدامهم لوســـائل التواصل االجتماعي يف دراســـة مقرريـــن أو أكثر  •
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بينمـــا أجـــاب 30% فقـــط من أعضـــاء هيئـــة التدريس باالســـتعانة بأحد وســـائل التواصل االجتماعـــي لتدريس 
مقرريـــن أو أكثر.

احتـــل اليوتيـــوب املرتبـــة األولـــى بالنســـبة للطـــالب كأحد أكثـــر الوســـائل اســـتخداما يف التعلم، يليـــه تويتر ثم  •
فيســـبوك، بينمـــا احتـــل الفيســـبوك املرتبة األولى لـــدى أعضاء هيئـــة التدريس يليـــه يوتيوب بفارق بســـيط ثم 

تويتر. 
 أيّد ٦٦% من الطلبة و71% من أعضاء هيئة التدريس دمج وسائل التواصل االجتماعي يف عملية التعلم. •
أكـــد الطـــالب وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس على أهمية مميـــزات وســـائل التواصـــل االجتماعي يف عمليـــة التعلم،  •

بينمـــا أبـــدوا موقفًـــا حياديًا حيـــال عيوب هذه الوســـائل.

7. تعزيز الوالء واالنتماء لدى منسوبي ومنسوبات جامعة الملك عبد العزيز
الهدف: 

تعزيـــز الـــوالء واالنتمـــاء للجامعـــة، وتوثيـــق التكامل بن أهـــداف املنســـوبن بكافة فئاتهـــم وطموحاتهم الشـــخصية 
وبـــن أهـــداف هـــذه اجلامعـــة كصرح تعليمـــي رائـــد؛ قامت وحـــدة االستشـــراف املســـتقبلي بعمل اســـتطالع للرأي 
بهـــدف التعرف على مدى شـــعور املنســـوبن واملنســـوبات بالوالء واالنتمـــاء للجامعة، والتعرف على مـــدى تحقق أهم 

محفـــزات الـــوالء واالنتمـــاء لديهـــم، ومت تنفيذ هذا االســـتطالع علـــى عينتن من املنســـوبن وهم:
أواًل: الطالب والطالبات.

ثانيًا: الموظفون والموظفات من إداريين وأعضاء هيئة التدريس. 
النتائج: 

أواًل: الطالب والطالبات
ارتفاع نسبة االنتماء للجامعة لدى الطالب والطالبات مبا يقارب ٨5% من العينة.  •
أبـــرز معـــززات االنتمـــاء التـــي تحتاج إلـــى مزيد مـــن التدعيم لتتحقق بشـــكلٍ مُـــرضٍ للطلبة هي: املشـــاركة يف  •

صناعـــة القـــرارات املتعلقـــة بالطلبة، الدعم واالهتمام من القســـم، املشـــاركة يف األندية واألنشـــطة الالمنهجية 
ووجود مســـاحة لتحقيق التميـــز واإلبداع.

ثانيًا: الموظفين والموظفات 
ارتفاع نسبة االنتماء للجامعة لدى املنسوبن بكافة فئاتهم. •
أبـــرز معـــززات االنتمـــاء التـــي تحتـــاج إلى مزيد مـــن التدعيـــم لتتحقق بشـــكلٍ مُـــرضٍ للموظفن: املشـــاركة يف  •

صناعـــة القـــرار، وجـــود نظـــام تأمينـــات وبـــدالت مجزية، توفـــر فرص للترقـــي الوظيفـــي والتحفيـــز والتقدير 
املعنـــوي للفنيـــن بصفـــة خاصة. 
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8. أسباب اختيار طلبة جامعة الملك عبد العزيز لتخصصاتهم
الهدف: 

رصد أهم وأبرز العوامل التي أثرت يف اختيار الطالبـ/ـة للتخصص اجلامعي بحسب وجهة نظرهم.
النتائج:

رضا غالبية الطالب والطالبات يف العينة عن التخصص الذي يدرسونه وبنسبة 7٨% و71% على التوالي. •
أهـــم أســـباب اختيار الطـــالب والطالبات لتخصصاتهم حســـب االســـتطالع هـــي: الرغبة الشـــخصية، محدوديـــة اخليارات  •

بســـبب املعـــدل، وعـــدم وجود التخصـــص الذي يريـــده الطالب.

9. معوقات البحث العلمي من وجهة نظر طالب وطالبات الجامعة )جاري العمل(
الهدف:

يهـــدف هـــذا االســـتطالع إلى التعـــرف على نوعيـــة الصعوبات التـــي تواجه الباحـــث األكادميـــي يف اجلامعة وتأثيرهـــا على وفرة 
ومســـتوى اإلنتاج البحثـــي يف اجلامعة.  

١0. معرفة المنسوبين بإجراءات مواجهة الكوارث في الجامعة )جاري العمل(
الهدف: 

قيـــاس مـــدى وعي ومعرفة منســـوبي اجلامعـــة بكافة فئاتهم باإلجـــراءات واخلطوات املتبعـــة يف حاالت الطـــوارئ اخملتلفة، ومدى 
االســـتعداد والتدريب املتوفر عليهـــا جلميع الفئات.
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انفوجرافيك استطالع 
إيجابية طالب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز

)Infographic( تميز المركز بتصميم نتائج استطالعات الرأي بشكل مبسط على طريقة المعلومة المصورة
بحيث يسهل للجميع قراءتها وفهم نتائجها

نماذج انفوجرافيكس إلستطالعات الرأي
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انفوجرافيك استطالع 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في عملية التعلم

من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس
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انفوجرافيك استطالع 
أسباب اختيار الطلبة لتخصصاتهم
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انفوجرافيك استطالع
تعزيز الوالء واالنتماء لدى منسوبي ومنسوبات جامعة الملك عبد العزيز

PDF
يمكنك االطالع على النتائج وتحميلها 

من صفحة )معرض االنفوجرافيك( بموقعنا
http://css.kau.edu.sa
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ورش العمل
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أهم ماقام به المركز في هذا المجال

قــام المركــز بعقــد مجموعــة مــن ورش العمــل 
مــن ضمــن الفعاليــات واالهــداف المرجــوة ألقســام 

ــز ومنهــا: المرك
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١. التخطيط االستراتيجي 
أهداف الورشة:

شرح مفهوم التخطيط االستراتيجي. •
مناقشة اجلوانب األساسية املتعلقة بالتخطيط االستراتيجي. •
مناقشة اجلوانب األساسية لإلدارة االستراتيجية. •
شرح كيفية إعداد خطة استراتيجية. •
مناقشة املهارات املطلوبة لنجاح اخلطة االستراتيجية. •
طرح مفهوم القيادة األخالقية وأهميتها وتعزيزها داخل املنظمة. •

الفئة المستهدفة: األكادمييات من جامعة امللك عبد العزيز، وكان عدداحلاضرات )30( أكادميية. 
مخرجات الورشـــة: القدرة على كيفيـــة إعداد خطة اســـتراتيجية بعناصرهـــا األولية، والتعـــرف على اجلوانب 

املتعلقة بالتخطيط االســـتراتيجي.

٢. كيفية كتابة وتوثيق اإلجراءات
أهداف الورشة:

كيفية كتابة اإلجراءات وتوثيقها وتطويرها. •
إعطاء مثال على اإلجراءات )إجراء إجازة املوظف( مع التطبيق. •
اإلشارة إلى أهم أهداف اإلجراءات وأهم أسباب تعطلها. •
التعريـــف باإلجـــراءات اخلاصـــة لـــكل إدارة يف اجلامعـــة كالً علـــى حـــده لالطـــالع عليها وتعبئتهـــا ومن ثم  •

إعادتهـــا ملكتـــب التميز عـــن طريق مركز الدراســـات االســـتراتيجية.
الفئة المستهدفة: اإلداريات من جامعة امللك عبد العزيز. وكان وكان عدداحلاضرات )23( أكادميية. 

مخرجات الورشـــة: املعرفـــة بكيفية كتابة وتوثيـــق االجراءات، كيفية مواجهة املشـــكالت الوظيفيـــة والعمل على 
. حلها

3. كيف تصبح مخطًطا استراتيجيًـا؟
أهداف الورشة:

تزويد املشاركن مبفاهيم ومبادئ وأساليب التخطيط االستراتيجي مبنظور عصري. •
تنمية مهارات املشاركن يف مجال إعداد اخلطط االستراتيجية باستخدام وسائل إيضاح مختلفة.  •
تنمية مهارات املشاركن يف مجال تقييم اخلطط االستراتيجية باستخدام وسائل إيضاح مختلفة. •
تدريب املشاركن على كيفية استخدام بطاقة متابعة قياس األداء للخطط االستراتيجية.  •
تدريب املشاركن على كيفية وضع العناصر األساسية للخطط االستراتيجية. •
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الفئة المســـتهدفة: األكادميين من اجلنســـن بجامعـــة امللك عبد العزيـــز. وكان عدد احلضـــور )٨( من الرجال 
النساء.  و)1٦( 

مخرجات الورشة: قدرة املشارك على: 
فهم وتطبيق آليات التخطيط االستراتيجية.  •
وضع خطة استراتيجية شخصية أو مؤسساتية. •
فهم وتطبيق آليات تنفيذ متابعة اخلطط االستراتيجية.  •
وضع آليات قابلة للتطبيق ملتابعة خطة استراتيجية شخصية أو مؤسساتية. •
تقدمي االستشارات يف مجال إعداد اخلطط االستراتيجية. •

4. دافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة
)الورشة األولى(

الهدف من الورشـــة: التعـــرف على أبرز املشـــكالت التي تواجه الطـــالب إبان احلذف واإلضافـــة أو التحويل من 
كليـــة إلى أخـــرى أو حذف املواد غيـــر املرغوب فيها.

الفئة المستهدفة: وكالء الكليات باجلامعة وموظفي الشؤون التعليمية. 
مخرجات الورشة:

حل مشاكل الطالب يف أسبوع احلذف واالضافة.  •
فتح أجهزة وكالء الكليات من قبل العمادة املقفلة من قبل. •
تسهيل أمور احلذف واإلضافة الكترونيًا قبل بدء الدراسة مبدة كافية. •
احلرص على مساعدة الطالب من قبل موظفي الشؤون األكادميية بالكلية. •

)الورشة الثانية(
الهدف من الورشـــة: التعـــرف على أبرز املشـــكالت التي تواجـــه الطالبات فتـــرة احلذف واإلضافـــة أو التحويل 

مـــن كلية إلـــى أخرى أو حـــذف املواد غير املرغـــوب فيها.
الفئة المستهدفة: وكيالت الكليات وموظفات الشؤون التعليميةبشطرالطالبات. 

مخرجات الورشة:
حل مشاكل الطالبات يف أسبوع احلذف واالضافة. •
فتح أجهزة وكيالت الكليات املقفلة من قبل العمادة. •
تسهيل أمور احلذف واإلضافة إلكترونيًا قبل بدء الدراسة مبدة كافية. •
احلرص على مساعدة الطالبات من قبل موظفات الشؤون األكادميية بالعمادة والكلية املعنية. •
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)الورشة الثالثة(
الهدف من الورشـــة: االستئناس مبرئيات املرشـــدات األكادمييات يف األقســـام العلميةحيث التعامل مع الطالبات 

معهن. والتواصل 
الفئة المستهدفة: املرشدات األكادمييات يف األقسام العلمية بالكليات اخملتلفة. 

مخرجات الورشة:
تفعيل دور املرشدة األكادميية يف توجيه الطالبات. •
االلتزام بالساعات املكتبية لتسهيل أمور الطالبات. •
حسن التعامل مع الطالبات والتوجيه باللن لتحقيق أهداف اإلرشاد. •
متابعة مسيرة الطالبة ونصحها حسب اخلطة الدراسية للقسم. •
توجيه الطالبة املتعثرة ووضع حلول جذرية للخروج بها عن التعثر. •
إعادة احلرص يف عملية التعارض لتمكن الطالبة من التخرج يف املوعد املقرر لها. •

5. البرامج البينية
)الورشة األولى(

الهدف من الورشـــة: أخذ مرئيـــات وكالء الكليات للتطوير حـــول البرامج البينية وأهميتهـــا يف التطوير اجلامعي 
التعليمية.  اخملرجات  وجودة 

الفئة المســـتهدفة : وكالء الكليـــات للتطوير باجلامعة للمشـــاركة يف إبداء املرئيات حيال هذه الدراســـة وتطوير 
التعليـــم اجلامعـــي من خـــالل تبني الكليات للدراســـات البينية يف األقســـام العلمية أو بن الكليات ذات الدراســـات 

املشـــتركة املعززة بعضهـــا البعض للخروج مبنتجـــات تعليمية جيدة. 
مخرجات الورشة:

دعـــم وكالء الكليـــات لتفعيـــل البرامج البينية يف األقســـام العلميـــة وإيجاد روح احلماس لدى الـــوكالء الكليات  •
حـــول تبنـــي عـــدداً من البرامـــج البينية بن األقســـام يف الكليـــة أو مع األقســـام املناظرة لهـــا يف كليات أخرى 
وتـــاليف تعـــارض املصالـــح بن الكليات يف االســـتحواذ على مســـمى البرنامـــج أو الهيمنة على مـــواده العلمية.

إنشاء عمادة مستقلة أو كلية باسم الدراسات البينية. •

)الورشة الثانية(
تشـــمل القطـــاع العـــام احلكومـــي واخلاص، حيث ميثـــل اجلهات احلكومية شـــخصن مرشـــحن من قبـــل الوزارة، 

باإلضافـــة إلـــى دعـــوة عدد من رجـــال األعمال من شـــركات متعددة للمشـــاركة يف الورشـــة.
الهدف من الورشـــة: االســـتئناس مبرئيات رجـــال األعمال وموظفـــي الدولة من خـــارج اجلامعة حـــول معرفتهم 

بالبرامـــج البينيـــة وأهميتها يف تأهيـــل اخلريجن للقطاعـــن العام واخلاص.
الفئة المســـتهدفة: موظفي الدولة من القطاعـــات احلكومية من بعض الـــوزارات ذات العالقة بتوظيف خريجي 
اجلامعـــة وكذلـــك دعـــوة عـــدد مـــن رجال وســـيدات األعمـــال يف القطـــاع اخلـــاص وملعرفة مـــدى اســـتفادتهم من 
خريجـــي اجلامعـــة، كما مت دعوة عدد من الشـــركات الصناعية الكبـــرى التي تهتم كثيرًا بخريجـــي البرامج البينية. 
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مخرجات الورشة:
أكثر اجلهات اهتمامًا للمشاركة يف الورشة هي هي الشركات الكبرى. •
اهتمام القطاع اخلاص واحلكومي بتجويد مخرجات التعليم اجلامعي. •
اســـتعداد الشـــركات واملؤسســـات العاملـــة يف توظيـــف خريجـــي البرامـــج البينية ألنهـــا تجود خلفيـــة الطالب  •

. لعلمية ا
زيـــادة اجلرعـــات العلميـــة التـــي تتوائـــم مـــع متطلبات ســـوق العمـــل مثل )إجـــادة اللغـــة اإلنجليزية مـــع إجادة  •

اســـتخدام التقنيـــة احلديثة(.
تجويد مخرجات التعليم باجلامعة بتفعيل البرامج البينية فيها ومبا يتوائم مع متطلبات سوق العمل.  •

6. المهارات التنظيمية
الهدف: 

تنـــدرج ورشـــة العمـــل تحت مشـــروع تعزيز بناء الرضـــا: برنامج مهـــارات العمل االحتـــرايف لتعزيز الـــوالء واالنتماء 
لـــدى منســـوبي جامعـــة امللك عبد العزيـــز، ويهدف هذا البرنامج إلى تســـليط الضـــوء على مكونات مهـــارات العمل 
االحترافيـــة والتعريف بدورها يف ترســـيخ تعزيز الـــوالء واالنتماء داخل اإلدارات العامة والكليـــات، مع العلم أن هذه 
املهـــارات يجـــب أن تكون مشـــتركة بن جميع املوظفن على اختالف مســـتواهم األكادميـــي أو العلمي أو يف املناصب 
اإلداريـــة وبالتالـــي يجـــب أن ميتلـــك املوظفـــن هذه املهارات التي ســـتؤثر بشـــكل إيجابـــي على مســـتوى األداء، كما 

سيســـتعرض مناذج مـــن أخالقيات العمل اإليجابية والســـلبية. 

الفئة المستهدفة: منسوبي جامعة امللك عبد العزيز. 
مخرجات الورشة:

تحديد األهداف بنجاح. •
معرفة كيفية تحديد األولويات واملهام كل حسب أهميته. •
تنظيم األوليات وإعطاء كل مهمة وقتها املناسب. •
تعلم القدرة على االعتذار عن املهام التي ال ميكن إنجازها. •
استغالل أوقات الفراغ بشكل مناسب. •
التركيز على املهمة التي بن يديك. •
معرفة وقت الذروة بالنسبة لعملك لتتمكن من إنجاز املهام الصعبة. •
االحتفال بالنجاح. •
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7. العمل الجماعي
الهدف:

تنـــدرج ورشـــة العمـــل تحت مشـــروع تعزيز بناء الرضـــا: برنامج مهـــارات العمل االحتـــرايف لتعزيز الـــوالء واالنتماء 
لـــدى منســـوبي جامعـــة امللك عبد العزيـــز، ويهدف هذا البرنامج إلى تســـليط الضـــوء على مكونات مهـــارات العمل 
االحترافيـــة والتعريف بدورها يف ترســـيخ تعزيز الـــوالء واالنتماء داخل اإلدارات العامة والكليـــات، مع العلم أن هذه 
املهـــارات يجـــب أن تكون مشـــتركة بن جميع املوظفن على اختالف مســـتواهم األكادميـــي أو العلمي أو يف املناصب 
اإلداريـــة وبالتالـــي يجـــب أن ميتلـــك املوظفـــن هذه املهارات التي ســـتؤثر بشـــكل إيجابـــي على مســـتوى األداء، كما 

سيســـتعرض مناذج مـــن أخالقيات العمل اإليجابية والســـلبية. 
الفئة المستهدفة: منسوبي جامعة امللك عبد العزيز. 

مخرجات الورشة:
معرفة كيفية احترام حقوق األخرين. •
القدرة على العمل ضمن فريق. •
خلق بيئة عمل قائمة على التعاون. •
أن تكون ذا شخصية واضحة وقوية. •
أن تكون ذا سلوك إيجابي داخل الفريق. •
القدرة على تطوير الذات من خالل التعليم. •
تطوير وتعزيز ثقتك بنفسك وثقتك بفريق العمل. •
احترام خصوصية العمل وقوانينه. •
اإلميان بأن تحقيق األهداف ال يتم بالعمل الفردي. •
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١ـ التجاوزات اإلدارية لإلداريين 
االهداف:

التعريف بنتائج دراســـة »التجاوزات اإلدارية )املظاهر واألســـباب     وأســـاليب احلد والعالج( من وجهة نظر  •
املوظفني باجلامعة« التي مت إعدادها يف العام الدراســـي املاضي 1435/1434هـ.

حتديـــد اإلطـــار النظـــري للدراســـة وصياغـــة األهـــداف التي ســـتعمل على حتقيقهـــا من أجل تقـــدمي مقترح  •
املرحلـــة الثانية من الدراســـة.  

الفئات المستهدفة:
اإلدارين يف شطري الطالب والطالبات باجلامعة  

التوصيات:
فقـــد مت اســـتخالص أهـــم املواضيع التـــي يجب التركيـــز عليها كأولويات ملحـــة ميكن تنفيذها الســـتكمال املرحلة 

الثانيـــة من دراســـة التجـــاوزات اإلدارية وتحقيق نتائج إيجابية ملموســـة وهـــي كالتالي: 
األخـــذ بـــآراء القيادات األكادمييـــة واإلدارية باجلامعة حول مظاهر وأســـباب وأســـاليب معاجلـــة التجاوزات  •

اإلدارية اســـتكماالً لدراســـة التجاوزات اإلدارية.
تحليـــل نتائـــج الدراســـة علـــى بعض املتغيـــرات الهامة التـــي تعكس مؤشـــرات لبعض مظاهر كمتغير ســـنوات  •

اخلبـــرة واملســـتويات اإلدارية وجنـــس املبحوثن، إضافة إلى ضـــرورة النظر يف مســـببات كل تجاوز كل تجاوز 
على حـــدة إليجاد احللول املناســـبة.

دراســـة لقيـــاس رضـــا املســـتفيدين عن أداء املوظفـــن يف القطاعات اخملتلفـــة للتعرف علـــم مواطن اخللل يف  •
أداء املوظفـــن لتطوير وتحســـن العمل.  

دراســـة لوضـــع معاييـــر لتقييـــم األداء الوظيفي بالتعـــاون مع اجلهات احلكوميـــة ذات العالقـــة، وربط معايير  •
تقييـــم األداء بآليـــة الثـــواب والعقاب على جميـــع القطاعات واملســـتويات اإلدارية.

دراســـة تعنـــى بأمتتـــة مؤشـــرات قيـــاس وتقييـــم األداء الكترونياً عـــن طريق إنشـــاء برنامج الكترونـــي لتقييم  •
املوظـــف مـــن خالل عـــدد املعامـــالت املنجزة وجـــودة اإلنجـــاز والوقت املســـتغرق لذلك.

دراسة تعنى بتطوير نظام وآليات الدوران الوظيفي تبرز اإليجابيات والسلبيات لهذا النظام •
إصـــدار أدلـــة تعريفيـــة للموظـــف يوضح فيها حقوقـــه وواجباتـــه، باإلضافة إلـــى إصدار دليـــل يوضح الئحة  •

تنظيـــم العمل املســـتقاه مـــن األنظمـــة املعمول بها

٢-تعزيز الوالء واالنتماء
الهـــدف:  دراســـة مفهومي الـــوالء واالنتماء وكيفيـــة تعزيزهمـــا وتذليل الصعوبـــات واملعوقات املتعلقـــة بهما لدى 
منســـوبي اجلامعـــة، باعتبار هما مـــن أهم القيم والعوامل املؤثرة يف نجاح املؤسســـات التعليمية ومؤشـــران  هامان 

يف قدرتهـــا على أداء رســـالة اجلامعـــة وتحقيق أهدافها.
الفئة المستهدفة: كافة منسوبي اجلامعة من طالب وإدارين وفنين وأعضاء هيئة تدريس.
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التوصيات:
إدراج تعزيـــز الـــوالء واالنتمـــاء للجامعة كأحد مشـــاريع اخلطـــة االســـتراتيجية الثالثة وإقـــرار ميزانية خاصة  •

لتنفيـــذ املشـــروع خالل خمس ســـنوات قادمة.
االهتمام بتقدمي مبادرات تسهم يف تعزيز سمعة اجلامعة يف اجملتمع داخليًا وخارجيًا. •
االستفادة من الدراسات العاملية يف مجال تنمية الوالء التنظيمي التي متت باجلامعة. •
االســـتفادة مـــن خبـــرات أعضاء هيئة التدريس للقيام بدراســـات لقيـــاس درجة الوالء واالنتماء لدى منســـوبي  •

اجلامعـــة )طـــالب، أعضاء هيئة تدريـــس، إدارين( وكذلك عمل دراســـات تهتم مبعرفة توقعـــات الطالب قبل 
وبعـــد االنضمام للجامعة.

ضـــرورة اإلهتمـــام مبنســـوبي اجلامعـــة من جهـــة التدريب )اإلثـــراء الوظيفي، التوســـع الوظيفـــي، التمكن يف  •
اتخاذ القـــرارات( لزيـــادة الوالء واالنتمـــاء بينهم.

ضـــرورة االهتمـــام باخلدمات املقدمة ملنســـوبي اجلامعـــة وخاصة الطـــالب والطالبات )اخلدمـــات الصحية،  •
خدمـــات اإلســـكان( لكونها أحـــد أبرز معـــززات الوالء واالنتمـــاء للجامعة. 

االهتمـــام بالطـــالب، ومعاملتهم بثقة كأشـــخاص مســـؤولن، وتشـــجيع مهاراتهم وتوفير البيئـــة احلاضنة لهم،  •
وإشـــراكهم يف مناقشـــة القرارات التي تخصهم.

االهتمـــام بإبـــراز الدور الهـــام لبعض القطاعات التـــي متثل واجهة للجامعـــة )عمادة القبول والتســـجيل إدارة  •
األمن والســـالمة( يف تحســـن الصورة الذهنية عن اجلامعة مما يعكس إيجابًا الوالء واالنتماء لدى منســـوبي 

اجلامعة.
القيـــام بدراســـة مقارنـــة عـــن قطاعـــات الدولـــة املتميـــزة يف كســـب والء وانتمـــاء منســـوبيها واالســـتفادة من  •

املمارســـات العامليـــة اإليجابيـــة لرفـــع الـــوالء واالنتمـــاء جلامعـــة امللك عبـــد العزيز. 
التركيـــز علـــى دور اإلعالم واإلعالن يف إبراز أهميـــة وقيمة الوالء واالنتماء وإبراز إنجـــازات اجلامعة بطريقة  •

متميزة تعـــزز هذه القيمة.
القيـــام بحملة مكثفة لتعزيز والء وانتماء منســـوبي اجلامعة تشـــمل مجموعة من األنشـــطة اجلـــادة والتثقيفية  •

والترفيهيـــة تحت شـــعار جاذب يعزز مـــن هذه القيمة لدى منســـوبي اجلامعة.
التركيز على تطوير الصورة الذهنية للجامعة، ومحاربة املصطلحات غير الالئقة والدفاع عن اجلامعة. •
إنشاء وحدة يف شؤون الطالب لتطوير وتحسن مفهوم الوالء واالنتماء لدى طالب اجلامعة.  •
التركيز على االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز مفهوم الوالء واالنتماء للجامعة.  •
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3- التطوير التنظيمي
الهدف: التعرف على واقع التطوير التنظيمي يف اجلامعة ومناقشـــة املعوقات اإلدارية التي تواجهه كالبيروقراطية 

واملركزية من أجـــل اخلروج بتوصيات ومقترحات للحد منها.
الفئة المستهدفة: 

القيادات اجلامعية. •
املوظفون من اإلدارين وأعضاء هيئة التدريس.  •

التوصيات:
مناقشة موضوع التطوير التنظيمي بشكل دوري واالهتمام بتثقيف منسوبي اجلامعة باإلدارة التنظيمية. •
تطويـــر الهيـــاكل التنظيميـــة لقطاعـــات اجلامعـــة وكليـــات الفـــروع وجعلهـــا أكثر مرونـــة لتفعيـــل قدرتها على  •

إحـــداث التطور الســـريع.
النظر يف إمكانية بناء الهياكل الوظيفية للقطاعات حسب األهداف والعمليات اخلاصة بها، وليس العكس. •
تشـــكيل فريـــق متخصص لتعديـــل الهياكل التنظيمية بحيث تتناســـب مع احتياجات القطاعـــات واعتمادها من  •

جهـــة مرجعية، لتفعيل العمل املؤسســـي مع االهتمـــام بالتوصيف الوظيفي الدقيـــق جلميع املوظفن.
تثقيـــف منســـوبي اجلامعة على اللوائح واألنظمـــة للجامعة، وتحديث وتوضيح القواعـــد التنظيمية املنبثقة من  •

اللوائـــح واألنظمة اخلاصة باجلامعة.
التطوير املستمر لقدرات منسوبي اجلامعة بتوفير االحتياجات التدريبية اخلاصة بكل قطاع. •
منح احلرية للكليات يف تخصيص املوارد التي تحقق تطلعاتها ثم محاسبتها على اخملرجات. •
وضـــع دليـــل إجرائـــي خـــاص بكل منصـــب باجلامعـــة، واحلرص على تســـليم املناصـــب القيادية من املســـؤول  •

الســـابق إلى التالي مباشـــرة.
توضيح صالحيات العميدات يف شطر الطالبات وموقعهن يف الهياكل التنظيمية. •
تحديث األنظمة اإللكترونية بشكل مستمر لتجسير الفجوة بينها وبن الواقع اإلداري. •
إيجـــاد آلية واضحة لترشـــيد اســـتخدام ممتلـــكات اجلامعـــة وإمكانية احلفـــاظ عليها، وتعميمهـــا على جميع  •

اجلهات.
إيجاد آلية عادلة وواضحة للثواب والعقاب، ويف املقابل االهتمام باحلوافز، خاصة لإلدارين. •
عقد مجموعة تفكير للتطوير التنظيمي تضم القيادات بكليات الفروع. •
توضيـــح العالقـــة بن شـــطر الطالب وشـــطر الطالبـــات، من حيـــث املهام والصالحيـــات لتجنـــب االزدواجية  •

خصوصًـــا بن املناصـــب املتوازية يف الشـــطرين.
دمج اخلبرات داخل وخارج اجلامعة من املكاتب االستشارية املتخصصة لتحقيق اجلودة. •
منح املزيد من الصالحيات واالستقاللية لقيادات شطر الطالبات لتسهيل مهام العمل. •
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4- تحسين الخدمات الصحية لمنسوبي وطالب الجامعة
األهداف:

الوقوف على مستوى اخلدمات الصحية املقدمة ملنسوبي وطالب اجلامعة. •
إيجاد سبل وحلول االرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية املقدمة للمنسوبن يف كافة الفروع.   •

الفئة المستهدفة: 
الطالب. •
املوظفون من إدارين وفنين وأعضاء هيئة تدريس. •
قيادات القطاعات الصحية باجلامعة. •

التوصيات:
المحــور األول)الطالب(:

الوضع احلالي للخدمات الصحية. •
تحديد هدف اإلدارة الطبية ونطاق عملها يف طب األسرة.  •
إيجـــاد مصـــادر جديدة للمـــوارد املالية لتغطية االحتياجـــات املتزايدة للخدمات الصحية، كإنشـــاء كلية صحية  •

خاصة واالســـتفادة من مواردها املالية.
ضرورة توفير خدمات اإلدارة الطبية لطالبات وطالب الفترة املسائية. •
تغطيـــة النقـــص يف األجهـــزة واملعـــدات يف اإلدارات الطبيـــة اخملتلفة، وإيـــالء اهتمام خاص للســـكن الطالبي  •

واإلدارات الطبيـــة يف الفروع.
دعم اإلدارات الطبية واملستشفى مبهندسن طبين للدعم الفني والصيانة الدائمة لألجهزة. •

منع التســـرب الوظيفـــي من اإلدارات الطبيـــة من خالل إيجاد خطـــة واضحة للتدريب • 
واالبتعاث.  والتطوير 

االستعانة بأطباء االمتياز في الكليات الصحية لتغطية العجز في الموارد البشرية.• 
تعزيـــز الصحة والتثقيـــف والتوعية الصحية كهـــدف اســـتراتيجي للجامعة، وتبني • 

برامـــج طبية وتوعوية مـــن خالل الكراســـي العلمية.
وضع خطط تشغيلية لتقديم خدمات الطوارئ واإلسعافات األولية في النطاقات الجغرافية المختلفة • 

)سكن الطالب/الطالبات-كليات الفروع(.
إضافة مدير اإلدارة الطبية ونائبته للجنة عمداء الكليات الصحية التنسيقية.• 
وضع حوافز مادية وتحسين وضع كوادر هيئة التمريض والعاملين في جهات المساندة لألطباء.• 

المحـور الثاني)الموظفون من إداريين وفنيين وأعضاء هيئة تدريس(:
توافر آلية التعامل مع احلاالت الطارئة واإلسعافية. •
تشـــكيل جلـــان تضـــم اجلهـــات ذات العالقـــة )قطاعات اجلامعـــة بفروعهـــا، إدارة األمـــن والســـالمة، الهالل  •

األحمـــر الســـعودي، املراكـــز الصحيـــة اجملـــاورة( لوضع خطـــط وإجـــراءات تنظيميـــة لتوفيـــر وإدارة وتوجيه 
التعامـــل مع حـــاالت الطـــوارئ والكوارث.
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عمل اتفاقية مع املستشفيات األقرب للفروع الستقبال احلاالت الطارئة.  •
توحيد رقم التواصل يف حاالت الطوارئ معمم ومعلن للجميع ووضعه على بطاقة الطلبة واملنسوبن. •
أهميـــة وجـــود مركـــز إســـعايف داخـــل اجلامعة ســـواء بالتعـــاون مع الهـــالل األحمر الســـعودي أو املستشـــفى  •

اجلامعي.
ضرورة إعداد مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون مع الهالل األحمر السعودي بخصوص احلاالت الطارئة. •
تحديد وتعريف احلاالت الطارئة التي تستدعي االتصال بالهالل األحمر وتعميمها على املنسوبن. •
توفير عدد كاف من املسعفن املساعدين وضرورة ابتعاثهم وتطوير مهاراتهم. •
توفير حقيبة إسعافيه يف كل موقع حتى وصول سيارة اإلسعاف. •
تحفيـــز املنســـوبن للحرص علـــى االلتحاق بدورات اإلســـعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئـــوي التي تقدمها  •

اجلامعة.
• .ICU Box للوصول لألماكن الضيقة وصيانة الـ Van توفير سيارة

المحــور الثالث )قيادات القطاعات الصحية بالجامعة(: 
تحسن اخلدمات الصحية ملنسوبي وطالب اجلامعة. •
تفعيل برنامج التشغيل الذاتي. •
برمجـــة طلـــب اخلدمـــات الصحيـــة باملستشـــفى اجلامعـــي واإلدارة الطبية وربـــط قاعدة البيانـــات اخلاصة  •

مبنســـوبي اجلامعـــة املســـتفيدين من اخلدمـــات الصحيـــة باألنظمة التقنيـــة األخرى.
تحديد وتصنيف أهلية العالج يف املستشفى اجلامعي ومستشفى طب األسنان اجلامعي. •
توفير التأمن الطبي للطلبة واملنسوبن وذويهم. •
وجود نظرة شاملة إلعادة توزيع العيادات واملراكز اإلسعافية باحلرم اجلامعي. •
دعـــم طـــالب املنـــح يف احلصول علـــى اخلدمات الصحية من املستشـــفى اجلامعي ومستشـــفى طب األســـنان  •

اجلامعـــي لتكويـــن صورة جيدة عـــن اجلامعة.
تغيير الصورة الذهنية عن اإلدارة الطبية احلالية. •
ضرورة مرافقة التوسع يف اخلدمات الصحية مزيدًا من االهتمام بإجراءات إدارة اجلودة. •

5-تطوير الخدمات الجامعية
الهـــدف: توفيـــر البيئـــة اجلامعية التي تســـاعد كافة منســـوبيها علـــى تحقيق أهدافهـــا االســـتراتيجية، وذلك من 
خـــالل التقييـــم املســـتمر للخدمات اجلامعية للعمـــل لتحديد مكامن القصـــور فيها ومعاجلتهـــا والعمل على تطوير 

مختلـــف اخلدمـــات واالرتقـــاء بها للوصول إلـــى تطلعات كافة املســـتفيدين منها.
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الفئة المستهدفة: 
كافة منسوبي اجلامعة من طالب وإدارين وفنين وأعضاء هيئة تدريس.

التوصيات:
االهتمـــام أكثـــر باخلدمـــات املقدمـــة للطالـــب ســـواء من ناحيـــة التغذيـــة الصحيـــة، أو اخلدمـــات الطبية، أو  •

خدمـــات النقـــل الداخلـــي والســـكن اجلامعـــي، وتحســـن املرافـــق اخلاصـــة بذلك خاصـــة يف شـــطر الطالبات.
تكثيـــف اإلعالنـــات عن األنشـــطة والـــدورات املقدمة للطالبـــات يف اجلامعـــة، وتطوير الـــدورات التدريبية يف  •

احملتـــوى ،الفتـــرة الزمنية، نوعيـــة املدربن .
توفير املزيد من اخلدمات التعليمية وغيرها لطالب وطالبات االنتساب. •
 االهتمـــام بـــأن تكـــون بيئـــة اجلامعة مســـاعدة لـــذوي االحتياجات اخلاصة، ســـواء يف التنقـــل أو اخلدمات أو  •

مـــن الناحية التعليميـــة والتدريبية.
الصيانة الدورية جلميع املباني واملرافق يف اجلامعة، وتوفير كافة أدوات السالمة بها.  •
إضافة مزيد من اللوحات اإلرشادية داخل احلرم اجلامعي. •
إنشاء جهة ملراقبة وتقييم املوقع اإللكتروني للجامعة وصفحات أقسام ووكاالت اجلامعة. •
توفيـــر مرافـــق جديـــدة مثل )نـــادي رياضـــي مجهز للســـيدات، صيدليـــات مصغـــرة لالحتياجات األساســـية،  •

بـــرادات ميـــاه مجانيـــة، أماكن انتظـــار مكيفة للســـائقن(. 
تطويـــر اخلدمـــات الطبيـــة، مثال )وجود ملف صحي لكل طالـــب، توفير خدمة احلجـــز اإللكتروني أو الهاتفي،  •

زيـــادة التخصصات الطبية، وتوفير مختبر تحاليل يف شـــطر الطالبات(.
عمل دليل شامل عن اخلدمات اجلامعية وطريقة استخدامها.  •
توفير خريطة إلكترونية لداخل املباني. •
إخراج صحيفة طالبية ذات جودة عالية. •
عمل دورات معتمدة للفنيات يف جميع القطاعات مبا يخفف الضغط على عمادة تقنية املعلومات. •
إنشـــاء قنـــاة وإذاعـــة للجامعـــة ، وإبـــراز إنجازاتها وإنجازات أعضـــاء هيئة التدريـــس بها، مع توفير شـــعبة أو  •

قســـم إعالمي لـــكل قطاع.

6-قراءة في واقع السنة التحضيرية ومخرجاتها )جاري العمل (
الهـدف: الوقوف على واقع السنة التحضيرية يف اجلامعة ومدى فاعليتها يف تحقيق أهدافها. 

الفئة المستهدفة:
أعضاء هيئة التدريس املعنين بتدريس الطلبة الذين تجاوزوا  السنة التحضيرية. •
الطالب والطالبات الذين تجاوزوا السنة التحضيرية )املستوى الثالث والرابع(.  •
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الكتب
منها ما يلي:سلسلة من إصدارات نحو مجتمع المعرفة

مجتمع املعرفة العربي ودوره يف التنمية )1425هـ(. 1
احلدائق العلمية ومناطق التقنية )1425هـ(. 2
حاضنات األعمال )142٦هـ(. 3
البحث اإلداري العربي والواقع املأمول )142٦هـ(. 4
الشراكات بن القطاع اخلاص واجلامعات يف األبحاث )142٦هـ(. 5
تطوير التقنية ودورها يف تحقيق التنمية الوطنية )142٦هـ(. ٦
اجلامعات اإللكترونية )142٦هـ(. 7
احلكومة اإللكترونية )1427هـ(. ٨
جامعات البحث )1427هـ(. 9

التنمية املستدامة يف الوطن العربي بن الواقع واملأمول )1427هـ(. 10
العمل عن بعد )142٨هـ(. 11
مكافحة الفقر  )1427هـ(. 12
منظمة التجارة العاملية  )142٨هـ(. 13
التخطيط العمراني االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية للمدن . 14

)142٨هـ(
تنظيم براءات االختراع يف اجلامعات السعودية )142٨هـ(. 15
دليل تأهيل منسقي التخطيط االستراتيجي )142٨هـ(. 1٦
املنظمات األهلية واجملتمع املدني واملبادرات املدنية التطوعية . 17

)142٨هـ(
دور الوقف يف خدمة التنمية البشرية عبر العصور )1429هـ(. 1٨
مؤسسات التعليم العالي وشحذ التفكير النقدي واالبتكار . 19

)142٨هـ(
دور مؤسسات التعليم العالي يف نقل التقنية وتوطينها 142٨هـ(. 20
اجلامعات التعليمية والبحثية واإلنتاجية واالستثمار  )1431هـ(. 21
منظمة التجارة العاملية وتأثيرها على التعليم )1431هـ(. 22
التعليم العالي وتعليم كبار السن باإلنترنت )1431هـ(. 23
التجارة اإللكترونية وفرص عمل اخلريجات يف اململكة )1431هـ(. 24
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دور التعليم العالي يف تأهيل ذوي االحتياجات . 25
اخلاصة السمعية )1431هـ(

دور مجتمعات التقنية يف التحول نحو االقتصاد . 2٦
املعريف )1431هـ(

دور مؤسسات التعليم العالي يف اختراق احلاجز . 27
الرقمي )1431هـ(

التخطيط االستراتيجي للدول )1431هـ(. 2٨
املوارد البشرية الفكرية للثروة احلقيقة . 29

جملتمعات املعرفة )1433هـ(
مراكز التحول التقني – االستثمار األمثل للبحث . 30

العلمي )1433هـ(
نقل املعرفة )1433هـ(. 31
بورصة املعرفة )1433هـ(. 32
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أمن املعرفة )1433هـ(. 34
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تقييم املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي . 37

)1433هـ(
املعرفة وشبكات التواصل االجتماعي . 3٨

اإللكترونية)1433هـ(
فجوة املعرفة )1433هـ(. 39
مصنع املعرفة )1433هـ(. 40
املعرفة كقوة ناعمة )1433هـ(. 41
مفاهيم ومهارات رئيسية يف التخطيط . 42

االستراتيجي )1433هـ(
أثر معطيات ومظاهر مجتمع املعرفة على . 43

الطفل صحيًا واجتماعيًا ونفسيًا )1433هـ(
دليل التخطيط االستراتيجي )1434هـ( . 44
القيادات والتفكير االستراتيجي )1433هـ(. 45
دليل التخطيط االستراتيجي القتصاد سعودي . 4٦

قائم على املعرفة )1434هـ(
السياحة القيمة يف اململكة كأداة للقوة الناعمة . 47

)1434هـ(
دمج متثيل املعرفة يف عملية إدارة األعمال . 4٨

)1434هـ(
روح املبادرة واالبتكار كدعائم لالقتصاد القائم . 49

على املعرفة )1434هـ(
املعرفة غير املألوفة يف تطبيقات القوة الناعمة . 50

)1434هـ(
بناء مجتمعات واقتصاديات املعرفة )1434هـ(. 51
تقييم اإلجراءات والعمليات اإلدارية التي تتميز . 52

باملعرفة املكثفة يف التعليم العالي )1434هـ(
دور املرأة يف مجتمع املعرفة )1434هـ(. 53
سمسرة املعرفة )1434هـ(. 54
إمكانية إنشاء مدارس بحثية يف جامعة امللك . 55
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)1434هـ(

يمكنك الرجوع لإلصدارات واالطالع عليها 
من خالل الصفحة االلكترونية للمركز 
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١. التعليم العالي التقدم إلى األمام
هـــذا الكتـــاب باللغـــة االنجليزيـــة وفيه متت مناقشـــة مســـائل كثيرة متعلقـــة بتطور التعليـــم العالي وأشـــار الكتاب 

إلى: 
تنبيه اجلامعات الى مشهد سريع التغير. •
توفر احلوسبة يف كل مكان. •
توفير الوقت واملرونة للقدرة على الوصول إلى املعلومات يف أي مكان ويف أي وقت.  •
أفضل القدرات ملقدمي اخلدمات التعليمية لتوفير بيئة تعليمية مواتية يف سوق تنافسية بشكل متزايد. •
اجلامعـــات بحاجـــة إلى استكشـــاف أبعاد املعرفـــة التي برزت يف ســـياق العوملة، من حيـــث مجموعة البحوث  •

واملهن واملهارات املطلوبة. وهذا يضمن: فتح مســـاهمة اخلريجن للتســـويق بشـــكل فعـــال يف اجملتمعات التي 
تخدمهـــا فتح العوملة ملســـتخدمي اإلنترنت آفاق ما بن الثقافات يف ســـياق الهويـــة واجملتمعات، والتكنولوجيا، 
واملمارســـات، وتحطيـــم احلـــدود. فتـــح عبور التواصـــل لتفاعالت الثقافـــة احمللية، والتفاعل بـــن األفراد من 

مختلف الثقافات، خلق االســـتيعاب الثقايف ونشـــرها.
 ويف املســـتقبل سيســـتمر مشـــهد التعليم والتعلم يف التطور، مما يتطلب إيجاد نســـخة تجمع بن البيئة التقليدية 
والتعلـــم اإللكترونـــي، وهي مزيج مـــن التكنولوجيا لتعزيز التعلـــم، وأخذ األفضل، والتعـــرض جملموعة من املهارات 
األساســـية يف مقاربـــات جديـــدة للتعلـــم تســـمح لدعـــم املتعلمـــن مـــن اجليـــل اجلديـــد الذي نشـــأ بالتـــوازي مع 
التطـــورات التكنولوجيـــة الســـريعة. ولذلك اجلامعات بحاجة إلى تســـخير إمكانية تطبيق ذلك. يف إدارة املنافســـة 

..كتب تحت الطبع..

قام مركز الدراسات االستراتيجية بكتابة مجموعة من الكتب التي تحوى قضايا
 استراتيجية متنوعة وهى مازالت تحت الطباعة والنشر ومنها: 

  Higher Education: The road Ahead التعليم العالي: التقدم إلى األمام.. 1
اســـتراتيجية االســـتفادة من إســـهام املـــرأة يف تحقيـــق التنميـــة املســـتدامة يف اململكة . 2

الســـعودية. العربية 
اســـتراتيجية جامعـــة امللـــك عبد العزيـــز يف حل مشـــكلة بطالة اخلريجـــن يف اململكة . 3

العربية الســـعودية.
استراتيجية تطوير القرى والهجر يف اململكة العربية السعودية.. 4
استراتيجية تأهيل طالب التعليم العام لاللتحاق بالتعليم العالي.. 5
استراتيجية توفير االسكان االنتاجي للشباب.. ٦
استراتيجية توفير اإلسكان اإلنتاجي للشباب.. 7

مركز الدراسات االستراتيجية8٢



بـــن املؤسســـات، ووضع اســـتراتيجيات فعالة، تكون البرامـــج املقدمة فيما يتعلق مبتطلبـــات الصناعة وبؤر البحث 
ذات تقييـــم قائـــم على املعايير التي تدفع لتحســـن املنافســـة الصحية.

وتحتـــاج اجلامعـــات إلـــى التعـــرف على فـــرص توفير بيئـــة تعليمية مالئمـــة ومفيدة مـــع املهارات املناســـبة للعمل 
يف بيئـــة عامليـــة. وبرامـــج التدريـــب الداخلي التي تســـمح للطـــالب بالتعرض خلبـــرات عملية قيمـــة. لزيادة معدل 

التوظيـــف وزيـــادة جذب الطـــالب احملتملن.
ومـــع ظهـــور العوملـــة والتطـــور التكنولوجـــي، تحتـــاج اجلامعـــات ألخـــذ احلذر مـــن التغيـــرات الســـريعة احلاصلة 
واالســـتفادة مـــن التعاون والتآزر. خالف ذلك، ســـوف تصبـــح غير كفؤ وغير ذي صلة يف فتـــرة قصيرة من الزمن. 
لذلـــك يالحـــظ دور وأهميـــة إصـــدار الكتب لتناول احللـــول غير النمطيـــة يف القضايا اجملتمعيـــة للمجتمع وتعتبر 

آليـــة ناجحة للتواصل مـــع اجملتمع.

ــة  ــي المملك ــتدامة ف ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــرأة ف ــهام الم ــن إس ــتفادة م ــتراتيجية االس ٢. اس
ــعودية  ــة الس العربي

يحتـــوي الكتـــاب علـــى أربعـــة أبـــواب، يف البـــاب االول: التنميـــة املســـتدامة، موضحًا مفهـــوم التنمية املســـتدامة 
بشـــكل عـــام وهـــو القضاء علـــى الفقر وتســـاوى الفرص أمـــام اجلميـــع وتوفير حياة كرمية لإلنســـان أو الســـعي 
إلـــى تحقيـــق التـــوازن بـــن التنميـــة االقتصاديـــة واحلفـــاظ على املـــوارد البيئيـــة وتحقيـــق العدالة بـــن األجيال 
املتعاقبـــة يف تحقيـــق طموحاتهـــا وحاجتهـــا. أي مبفهـــوم أكثـــر حرفيـــة هـــو التوزيـــع العـــادل للثـــروة بـــن أجيال 
احلاضـــر واملســـتقبل. وتشـــمل التنمية املســـتدامة على ثـــالث عناصر: عنصـــر اقتصادي واجتماعـــي ثم العنصر 
البيئـــي. لـــذا فإن التنمية املســـتدامة تســـعى إلـــى تحقيق أهـــداف اقتصادية واجتماعيـــة وبيئية. والبعـــد الثاني: 
أهم املؤشـــرات االحصائية عن االقتصاد الســـعودي: مؤشـــرات دميوغرافية، مؤشـــرات القوى العاملة، مؤشـــرات 
اقتصاديـــة، والتوقعـــات املســـتقبلية لالقتصاد الســـعودي منها على ســـبيل املثال تزايد الســـكان يف االســـتثمارات 
العامـــة واخلاصـــة. والبعـــد الثالـــث: اســـتدامة التنميـــة يف اململكة العربيـــة الســـعودية العربية الســـعودية )فرص 
وتحديـــات(، ومـــن أبـــرز التحديات التي تواجه إســـهام املرأة الســـعودية التمســـك بالصـــور النمطية للمـــرأة التي 
متنعهـــا مـــن التعليـــم والعمـــل يف خدمـــة اجملتمع، رفـــض فكرة املشـــاركة على اعتبـــار فكرة غربية تفكك األســـرة 
العربيـــة، قضيـــة االختـــالط يف بيئـــة العمـــل، محدودية مجـــاالت العمـــل املتاحة أمام املـــرأة، مشـــكلة التميز من 
واقـــع أنهـــا عقبـــة تواجه املرأة وتعيـــق التنمية، وأخيـــراً قضية املواصـــالت. يف الباب الثاني: يتناول إســـهام املرأة 
الســـعودية يف التنميـــة اإلقتصادية على ســـبيل املثـــال دور ربات البيوت يف النشـــاط االقتصادي، مســـاهمة املرأة 
يف النشـــاط االقتصـــادي الريفي والبـــدوي باإلضافة إلى مجاالت اقتصادية جديـــدة يف وظائف مجاالت االتصال 
والتقنية والســـياحة مع املســـاهمة يف املشـــاريع الصغيرة. مساهمة املرأة الســـعودية يف التنمية االجتماعية، حيث 
زاد االهتمـــام العاملـــي بـــدور املـــرأة يف عمليـــة تنمية املوارد البشـــرية مع أحـــداث تغير يف األفراد للتقـــدم والنمو، 
دور املـــرأة الســـعودية يف مجتمع األســـرة. إســـهام املـــرأة يف التنميـــة البيئية، مـــن خالل دورهـــا يف احلفاظ على 
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البيئـــة مـــن املنظور اإلســـالمي مع زيـــادة الوعي البيئـــي. يف البـــاب الثالث: االســـتراتيجيات والتوجهـــات الالزمة 
لزيـــادة إســـهام املـــرأة الســـعودية يف تحقيق التنمية املســـتدامة.توضح الصور املســـتقبلية لدور املرأة الســـعودية يف 
تحقيـــق التنمية املســـتدامة على املســـتوى االقتصادي واالجتماعـــي والبيئي. واالســـتراتيجيات والتوجهات الالزمة 
لزيـــادة إســـهام املـــرأة الســـعودية يف تحقيـــق التنمية املســـتدامة من خـــالل وضع خطـــة وطنية متكاملـــة مع تطوير 
آليـــات التنســـيق ودعم إســـهام املرأة يف القطاع اخلاص وإنشـــاء وحدات خاصة للمرأة، ووضـــع برامج تأهيلية، مع 
التدريـــب التجـــاري للمرأة والتوســـع يف مشـــاركة املـــرأة يف اخلدمات البنكية وتنشـــيط دورها يف مجال الســـياحة. 
اســـتراتيجية االســـتفادة من إســـهام املرأة الســـعودية يف التنمية االجتماعية، اســـتراتيجية االســـتفادة من إســـهام 
املـــرأة يف التنميـــة البيئيـــة، على ســـبيل املثال ترشـــيد األســـرة يف اســـتخدام الســـيارة واملســـتحضرات واملنظفات 
الكيميائيـــة، وتوفيـــر البيئيـــة الصحية لألطفـــال وإتباع منظومة تدويـــر اخمللفات واملشـــاركة يف التصميم العمراني 
للبيئـــة. ويف البـــاب األخيـــر )الرابـــع( عـــرض بعـــض النماذج املشـــرفة من املـــرأة الســـعودية يف مختلـــف اجملاالت 
العلميـــة، ويلقـــي الكتـــاب الضوء على اســـهامات املرأة يف التنمية املســـتدامة لتصبح منوذجا جيداً ميكن نشـــرة يف 

كافة مناطـــق اململكة العربية الســـعودية.

3. استراتيجية الجامعة في حل مشكلة بطالة الخريجين بالمملكة العربية السعودية
يف مقدمــة الكتــاب تعريــف مفهــوم البطالــة واآلثــار االجتماعيــة ملشــكلة البطالــة. ويف الفصــل االول بعنــوان تفشــى 
البطالــة يف الوطــن العربــي، يســتعرض أســباب تفشــى البطالــة يف عــدم جــدوى اخلطــط االقتصاديــة للتنميــة، عــدم 
ــة  ــرات العاملي ــم املتغي ــة ث ــة العربي ــادة املضطــردة يف إعــداد القــوى العامل ــة، والزي ــة العربي ــة يف القــوى العامل الرغب
وأثارهــا الســالبة يف القــوى العاملــة العربيــة. مــع مقارنــة حجــم البطالــة يف اململكــة العربيــة الســعودية حيــث وصلــت 
نســبة البطالــة 3٦ % مــن األفــراد التــي تنحصــر أعمارهــم مــا بــن 20-35 ســنة، بينمــا األعمــار بدايــة مــن 15 ســنة 
تصــل نســبة البطالــة فيهــا إلــى 70%. ويرجــع ارتفــاع نســبة البطالــة إلــى تزايــد اعــداد العمالــة الوافــدة واملتعاقــدة 

مــع جهــات حكوميــة او قطــاع خــاص.
الفصــل الثانــي يعــرض مشــكلة بطالــة اخلريجــن يف اململكــة العربيــة الســعودية، بدايــة مــن تقــومي مشــكلة بطالــة 
اخلريجــن كميًــا ونوعيًــا يف اململكــة العربيــة الســعودية، ثــم القــوى العاملــة وعالقتهــا بســوق العمــل مــن حيــث 
خصائــص ســوق العمــل الســعودي وأســباب احلاجــة إلــى عمالــه وافــدة يف القطــاع اخلــاص، وأثــر العمالــة الوافــدة 
علــى بطالــة اخلريجــن. وأخيــرًا الســعودة بكافــة أبعادهــا مــن معوقــات الســعودة، الوســائل الكفيلــة بتحقيــق الســعودة 
مــن إجــراءات لهــا عالقــة بالتخطيــط وأخــرى بالتنظيــم والتنفيــذ واملتابعــة. وأســباب البطالــة يف اململكــة العربيــة 
ــة  ــن األول طالــب العمــل واألخــر بأصحــاب األعمــال وقــد تكــون األســباب اقتصادي ــى محوري الســعودية تعتمــد عل
ــة  ــدول العربي ــا ال ــم مبــا فيه ــي قــد اجتاحــت العال ــة الت ــة العاملي ــال األزمــة االقتصادي ــى ســبيل املث أو سياســية، عل
ــى التصنيــع واالكتفــاء باالســتيراد وعــدم اســتقرار  ــة، مــن ناحيــة عــدم االعتمــاد عل حيــث تضاعفــت نســبة البطال
ســوق املــال واألســعار للســلع ممــا أدى إلــى تقلبــات يف ميــزان املدفوعــات وانخفــاض معــدل النمــو وارتفــاع البطالــة. 
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وقــد تنــاول الكتــاب مقترحــات لعــالج مشــكلة البطالــة يف اململكــة العربيــة الســعودية منهــا: مقترحــات لهــا عالقــة 
بالتوظيــف، مقترحــات لهــا عالقــة بالتعليــم والتدريــب، زيــادة املشــاريع االســتثمارية، مراجعــة اللوائــح وقوانــن 
ــل وتقــومي  ــاول تحلي ــة الســعودية ويتن العمــل واإلقامــة والتوظيــف. الفصــل الثالــث: ســوق العمــل يف اململكــة العربي
ســوق العمــل وتحديــد متطلبــات ســوق العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية. وأخيــراً مواجهــة التحديــات الداخليــة 
ــا إن مســتوى  ــن أبرزه ــة الســعودية وم ــة العربي ــل يف اململك ــي وســوق العم ــم العال ــي تواجــه التعلي ــة الت أو اخلارجي
ــة  ــة العربي ــي يف اململك ــم العال ــه للتعلي ــة تحليل ــن لســوق العمــل. عــرض رؤي ــر املؤهل ــات غي خريجــي بعــض اجلامع
الســعودية وأمنــاط مؤسســات التعليــم العالــي وتحديــد اســتراتيجيات مســتقبلية مــن اجــل املوائمــة بــن مخرجــات 
التعليــم العالــي وحاجــة ســوق العمــل يف الســعودية مــع طــرح توصيــات عامــة منهــا التركيــز علــى اجلانــب التطبيقــي 
للطــالب يف التعليــم العالــي. يتنــاول الفصــل الرابــع اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث أمنــاط 
التعليــم واملبــادئ املكونــة لنظــام توكيــد اجلــودة يف التعليــم اجلامعــي. لــذا فــان علــى مؤسســات التعليــم العالــي 
حكوميــة او خاصــة، العمــل علــى إعــادة هيكلتهــا وذلــك لضبــط التــوازن بــن أعــداد اخلريجــن واحتيــاج ســوق 
العمــل. الفصــل اخلامــس: تحديــد وتحليــل الفجــوة بــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، وكان مــن أبــرز التحديــات عــدم املالئمــه بــن مخرجــات التعليــم والتدريــب واحتياجــات 
ســوق العمــل وهــذا ميثــل هــدرًا ملــوارد التعليــم والتدريــب وطاقــات الشــباب. وتكمــن مشــكلة البطالــة يف مخرجــات 
التعليــم العالــي مبختلــف تخصصاتــه يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى الرغــم مــن تزايــد توظيــف هــذه اخملرجــات 
يف القطــاع اخلــاص ومــع ذلــك هنــاك بطالــة حقيقــة ومرتفعــة بــن الســعودين احلاصلــن علــى مؤهــالت تعليميــة. 
وقــد مت رصــد مجموعــة مــن الدراســات )٦( ومت رصــد نتائجهــا وتوصياتهــا للعمــل بهــا. ويف الفصــل الســادس 
تنــاول اســتراتيجية اجلامعــات يف حــل مشــكلة بطالــة اخلريجــن، واعتمــد يف هــذا الفصــل علــى ثالثــة محــاور 
اإلســتراتيجية التــي ينبغــي للجامعــات اتباعهــا للوصــول إلــى حلــول للبطالــة، أمنــاط الشــراكات بــن اجلامعــات 

ــة.  والقطــاع اخلــاص، ثــم مواصفــات اخلريــج ومواصفــات منــو اخلبــرات املتكامل
وهــذا الكتــاب يعطــى منــاذج متنوعــة حلــل مشــكلة البطالــة يف اجملتمــع الســعودي ومــن ثــم يتنــاول أنــواع البطالــة 

ــة التغلــب عليهــا بأســاليب علميــة. وكيفي

4. تطوير القرى والهجر بالمملكة العربية السعودية
ــا: املشــكلة واحلــل يف الهجــرة مــن القــرى والهجــر،  ــع الرئيســة منه ــاب مجموعــة مــن املواضي ويتضمــن هــذا الكت
ويوضــح تعريــف املشــكلة أنــه يف اآلونــة األخيــرة شــهد اجملتمــع الســعودي منــوًا وزيــادة يف املــدن واملراكــز احلضريــة 
علــى حســاب القــرى واملــدن الصغيــرة ممــا أثــر يف التوزيــع اجلغــرايف للســكان واخلصائــص الســكانية، واملشــروعات 
الصغيــرة لتنميــة القــرى والهجــر مــع وضــع ســمات للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة وأهــم عوامــل النجــاح وموقــع 
املشــروعات علــى النشــاطات االقتصاديــة اخملتلفــة. ودور البنــوك واجلهــات املانحــة للقــروض كدليــل إرشــادي 
للمشــروعات اخملتلفــة. ثــم اســتعراض للمشــاريع املناســبة للقــرى والهجــر للتغلــب علــى مشــكالت الهجــرة ومنهــا: 
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مشــروع تربيــة نحــل العســل بالطريقــة احلديثــة، مشــروع تربيــة اإلبــل وإنتــاج احلليــب واللحــوم، مشــروع إنشــاء 
مشــاتل إلنتــاج شــتالت األشــجار ونباتــات الزينــة، االســتثمار يف مجــال االســتزراع املائــي. مشــروعات إلنتــاج احلليــب 
ومنتجاتــه وأمنــاط احلليــب وأنــواع احلليــب يف اململكــة العربيــة الســعودية، مشــروعات صناعيــة صغيــرة منهــا تصنيــع 
ــرًا  ــاج الدبــوس ملســتلزمات مصانــع املالبــس اجلاهــزة. وأخي ســلك تدبيــس العبــوات الكرتونيــة محليــا، ومشــروع إنت
اســتعراض اســتراتيجية التطويــر للقــرى والهجــر باململكــة، ومنهــا علــى ســبيل املثــال مشــروعات مالئمــة لتطويــر 

القــرى والهجــر يف منطقــة عســير ومكــة املكرمــة.

5. استراتيجية تأهيل طالب التعليم العام لاللتحاق بالتعليم العالي 
يســـتعرض هـــذا الكتاب طرح فكـــرة أو منوذج جديد يف تحديـــد منهجية علمية لتأهيل طـــالب التعليم العام. ويعرض 
مجموعـــة مـــن العناصر للتجـــارب العاملية لتحديـــد أهم مواصفـــات خريجي التعليـــم العام. والتعرف على اســـتجابة 
الـــدول املتقدمـــة لتأهيـــل خريجـــي التعليم العـــام لاللتحاق بالتعليـــم العالي مع وصـــف لواقع مناهج التعليـــم الثانوي 
يف الرياضيـــات والعلـــوم واللغـــة وتحديـــد األهداف التطويرية ووضع اســـتراتيجية تســـاهم يف التأثيـــر على االهتمام 
باللغـــة والرياضيـــات والعلـــوم لتحقيق التميز والتأهيـــل للجامعات العاملية. مـــع رصد لنتائج مشـــاركة اململكة العربية 

الســـعودية يف اختبارات القبـــول باجلامعات العاملية.

6. استراتيجية توفير االسكان االنتاجي للشباب
الشـــباب هو نبض الوطن وكيان املســـتقبل، ومشـــاكل الشـــباب أصبحت متثل تحديًا حقيقيًا أمام صانعي القرار على 
كافـــة املســـتويات، وملواجهـــة هـــذه التحديات يجـــب العمل على وضـــع حلول غير منطيـــة. ومن منطلـــق دور اجلامعة 
يف خدمـــة اجملتمـــع وتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة، وهـــذا الكتاب مبثابـــة إحدى احللول غيـــر النمطية حلل املشـــكلة، 
يف تشـــغيل وتســـكن الشـــباب يف مســـاحات شاســـعة من األراضي الصحراوية يف اململكة العربية الســـعودية. ويتكون 
الكتـــاب مـــن فصلن، الفصـــل االول املســـكن الصحراوي وإنتـــاج الطاقة الغذاء اآلمـــن، والثاني تطبيق اســـتخدامات 

حديثة ومتطـــورة يف الزراعة. 
ومـــن أهـــم مالحم الكتاب: عـــرض لنماذج املســـاكن الصحراوية والذي يتناســـب مـــع طبيعة البيئـــة الصحراوية ذات 
تغيـــرات مناخيـــة مؤثـــرة وتحديد اخلطـــوات التنفيذية لتصميم وبناء املســـكن الصحراوي على ســـبيل املثال، الشـــكل 

النصف الكروي واملســـكن األســـطواني. 
عـــرض ألنـــواع الطاقـــة املتجددة ومنها طاقـــة حرارية وكهربائية، غاز حيـــوي، وتعتبر أرخص وســـائل الطاقة املتاحة. 
كذلك االســـتفادة من تحويل األشـــعة الشمســـية إلـــى طاقة حرارية وطاقـــة كهربائية وعرض لألجهزة التي تســـتخدم 

يف كل منـــط، وامكانيـــة التعرف علـــى كيفية انتاج الغاز احليوي واســـتخداماته.
واألمـــن الغذائـــي يعتبـــر خـــط الدفـــاع األول يف التنميـــة املســـتدامة يف األراضي الصحراويـــة، من منظور اســـتزراع 
األراضـــي الصحراويـــة وإنتاج احملاصيل اخملتلفـــة )خضر وفاكهة( التي تفي باحتياجات األســـرة والفائض من االنتاج 
يســـاهم يف االســـتثمار وزيادة دخلها، كذلك تحســـن صفات األراضي وخصوبتها. وبنظرة متعمقة على هذا اجلانب 
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يعـــرض الكتاب منـــاذج ناجحة من تطبيق نظم ومراحـــل االنتاج الزراعي والدواجني والســـمكي واحليواني وصناعة 
األســـمدة ومنتجات األلبـــان، وأهم العوامل التـــي تؤثر يف االنتاج.

يف الفصـــل الثانـــي اهتـــم بالتركيز على االســـتخدامات احلديثة واملتطـــورة يف الزراعة ومنها، اســـتخدام األوزون يف 
مجـــاالت الزراعـــة واإلنتـــاج احليوانـــي والدواجنـــي ومنتجات األلبـــان، ثم عرض لطرق اســـتخدام املغناطيســـية يف 
االنتـــاج الزراعـــي واحليوانـــي ومنـــاذج تطبيقية يف تربية األســـماك والنحل املعامـــل باملاء املعالج مغناطيســـا وتربية 
احليوانـــات، وأهميتـــه يف تحســـن صفـــات التقـــاوي. ويعتبر هـــذا الكتـــاب مبثابة خارطـــة طريـــق للتطبيق يف حل 
مشـــاكل الســـكن والبطالـــة بن الشـــباب واســـتغالل املوارد الطبيعيـــة التي حباهـــا اهلل للمملكة العربية الســـعودية.  

87 مركز الدراسات االستراتيجية



تواصل وشراكات

وضــع المركــز مــن ضمــن سياســته وأهدافــه الرئيســة 
ــع  ــع المجتم ــل م ــي التواص ــه التنظيم ــل هيكل ــد تعدي بع
ــاء  ــداء ووكالء ورؤس ــس، عم ــة تدري ــاء هيئ ــي )أعض الجامع
أقســام وأيضــًا طــالب وإدارييــن وفنييــن وغيرهــم( للتعريف 

ــوم بهــا. ــي يق بالمركــز واألنشــطة الت

أهم ماقام به المركز في هذا المجال
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قـــام املركـــز ممثـــالً يف مديـــر املركـــز ونوابـــه بزيـــارات 
جملالـــس الكليات، لزيادة املشـــاركة الفعالة من القيادات 
واملســـاهمة  اخملتلفـــة  الـــرؤي  طـــرح  يف  األكادمييـــة 
واملشـــاركة يف تنفيـــذ االنشـــطة التـــي يقوم بهـــا املركز.

القيـــام بزيـــارات إلـــى معظـــم الكليـــات باجلامعـــة  •
وحضـــور مجالـــس الكليات )الطب - طب األســـنان 

- اآلداب والعلـــوم
اإلنســـانية - االقتصاد واإلدارة - العلوم -الهندسة  •

-احلاســـبات وتقنية املعلومـــات -االقتصاد املنزلي 
- تصاميـــم البيئـــة - علـــوم األرض- األرصـــاد - 
علوم بحار( ملناقشـــة أهـــم القضايا االســـتراتيجية 
التـــي تهـــم منســـوبي كلية/اجلامعة وإعـــداد قائمة 
بالقضايـــا اإلســـتراتيجية امللحـــة ليســـتطيع املركز 
تحديـــد االولويـــات منهـــا طبقا الســـتطالعات الرأي.

مت عقـــد عـــدة لقـــاءات مـــع الطـــالب والطالبـــات  •
مبركـــز امللـــك فهـــد للبحـــوث الطبيـــة واســـتطالع 
آرائهـــم حـــول العديـــد مـــن القضايـــا التـــي تهـــم 
شـــؤونهم، وذلـــك إميانًا من املركز بـــأن الطالب هو 
محـــور القضيـــة التعليمية يف اجلامعـــة، بل هو أهم 
احملـــاور التـــي تدعمهـــا اجلامعـــة وتحـــاول تحقيق 
رغبـــات الطـــالب من خـــالل البحوث والدراســـات 
أهـــداف اجلامعـــة  هـــو مخطـــط يف  مـــا  حســـب 
االســـتراتيجية ورؤيتهـــا يف التركيـــز علـــى جـــودة 

اخملرجـــات التعليميـــة والرقـــي بهـــا.
القيـــام بزيارات ميدانية جملالس الكليات )الســـابق  •

ذكرهـــا( بهدف التعرف علـــى مرئياتهم حول أهمية 
البرامـــج البينيـــة يف اجلامعـــات الســـعودية )الواقع 

واملأمـــول( جامعة امللك عبـــد العزيز أمنوذجا.

الملتقى العلمي والنظرة المستقبلية لمركز 
الدراسات االستراتيجية

نظم مركز الدراســـات االســـتراتيجية نـــدوة تعريفية عن 
املركـــز وأهـــم أهدافـــه يف ظل إعـــادة الهيكلـــة اجلديدة 
ودُعـــي إليهـــا رجـــال أعمـــال وبعـــض ممثلي الشـــركات 
والقطاعـــي احلكومي واخلاص ذوي العالقة. ومت نشـــر 
نتائـــج النـــدوة يف جريـــدة عـــكاظ بتاريـــخ 1435/5/10 
هـــــ بعنـــوان: خمـــس محـــاور لتطويـــر مركز الدراســـات 
االســـتراتيجية بجامعـــة امللـــك عبد العزيز كما مت نشـــر 
إحدى أنشـــطة املركـــز بتاريـــخ 1435/5/11هـــــ بعنوان 
»حـــول تحليـــق إبداعـــي لبلـــورة خارطـــة طريـــق مركـــز 

االســـتراتيجية«. الدراسات 

خريطة االعتماد المؤسسي للمركز
قـــام املركـــز بإعـــداد خطـــة اســـتراتيجية مـــن أهدافها 
حصـــول املركـــز على االعتماد املؤسســـي كأحـــد املراكز 
التي تشـــابه املراكز االســـتراتيجية العاملية. وكان الهدف 
االســـتراتيجي أن يكـــون املركـــز ضمـــن قائمـــة املراكـــز 

االســـتراتيجية العامليـــة وذلك مـــن خالل:
تأهيـــل النظـــم اإلدارية والعلميـــة باملركـــز لتتوافق  •

مـــع متطلبـــات االعتماد املؤسســـي.
تأهيـــل املركز ليتوافق مـــع املعايير العاملية حلاويات  •

التفكير.
ويتم تحقيق ذلك من خالل االهداف احملددة:

بنهايـــة  • املؤسســـي  االعتمـــاد  متطلبـــات  اســـتيفاء 
1437 هــــ.

اعتمـــاد املركز مـــن وزارة التعليم مـــع منتصف عام  •
1437 هـ.

مركـــزًا  •  )300( أفضـــل  مـــن  املركـــز  يصبـــح  أن 
هــــ.  143٨ نهايـــة  مـــع  عامليًـــا  اســـتراتيجيًا 
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الفعاليات والمشاركات
أهم ماقام به المركز في هذا المجال

١ـ كوني سفيرة

٢ـ الملتقى الثقافي »تجربتي مع جامعتي«

3ـ التعريف بالمركز في الملتقى العلمي السابع للطالب 
والطالبات »التميز في المعرفة واإلبداع«

4ـ محاضرة بعنوان: »التعريف بوصف البيئة التعليمية 
المستقبلية والجامعات الناجحة«

5ـ مشاركة المركز في برامج الوالء واالنتماء.

6ـ مبادرة آلية استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد  
تحت عنوان )مبادرة استعن بزميل(.

نظــم المركــز مجموعــة مــن الفعاليــات والمشــاركات فــي 
شــطر الطالبــات والطــالب وكان مــن ابرزهــم مــا يلــي:
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١ـ كوني سفيرة
هـــي مبـــادرة تفاعليـــة بـــن املركـــز وطالبـــات اجلامعـــة 

لتمثيلـــه يف اجملتمـــع اجلامعـــي.
األهداف:

التعريف باملركز ونشاطه يف اجملتمع اجلامعي. •
تكوين قاعدة بيانـــات بأرقام التواصل مع الطالبات  •

الراغبات يف املشاركة يف أنشطة املركز.
نشـــر ثقافة التفكير االســـتراتيجي من خالل توزيع  •

سلســـلة »ومضة فكر« التي تعنى بتبســـيط املفاهيم 
املتعلقة بطرق التفكير وأســـاليبه.

اجملتمـــع  • يف  لتمثيلـــه  للمركـــز  ســـفيرات  اختيـــار 
اجلامعـــي.

٢ـ الملتقى الثقافي »تجربتي مع جامعتي«
مبادرة مـــن املركز ضمن برامج احتفـــال اجلامعة مبرور 

خمســـن عامًا على إنشائها.
األهداف:

تعزيز الوالء واالنتماء جلامعة امللك عبد العزيز. •
إنشـــاء  • علـــى  عامًـــا  خمســـن  مبـــرور  االحتفـــال 

اجلامعـــة. 
امللـــك  • جامعـــة  ملهـــم خلريجـــات  منـــوذج  تقـــدمي 

عبدالعزيـــز. 

3ـ التعريف بالمركز في الملتقي العلمي السابع 
للطالب والطالبات »التميز في المعرفة واإلبداع«

األهداف:
تعزيز مشاركة املركز مع قطاعات اجلامعة.  •
 التعريف باملركز ونشاطاته. •
 نشـــر ثقافـــة التفكيـــر االســـتراتيجي مـــن خـــالل  •

منشـــورات ومضـــة فكـــر.

4ـ محاضرة بعنوان: التعريف بصفة البيئة التعليمية 
المستقبلية والجامعات الناجحة«

األهداف:
التعريف ببيئة التعليم املستقبلية. •

التربويـــة  االتجاهـــات  أهـــم  احملـــور  هـــذا  تنـــاول   
القادمـــة. الســـنوات  للعشـــر  والتكنولوجيـــة 

مناقشـــة العوامل اجلوهريـــة املطلوبـــة لتوفير بيئة  •
تعليـــم جيدة.

التعريف بسمات اجلامعات الناجحة •
تناول هذا احملور:

ذكـــر اجملـــاالت الرئيســـة التـــي متيـــز اجلامعـــات . 1
الناجحـــة.

أهم العوامل اإلدارية يف اجلامعات الناجحة.. 2
عناصر تقييم اجلامعات الناجحة.. 3

5ـ مشاركة المركز في برامج الوالء واالنتماء.
شـــارك املركز يف برنامج الوالء واالنتماء وكانت مشاركة 

املركز تتمثـــل يف برامج ومبادرات عدة منها:
 أوال: مشروع تعزيز بناء الرضا:

برنامـــج مهـــارات العمـــل االحترافية لتعزيـــز الوالء  •
واالنتمـــاء لدى منســـوبي جامعة امللك عبـــد العزيز  
)ورشـــة عمل زيادة اإلنتاجية – ورشة عمل املهارات 

التنظيمية    - ورشـــة عمـــل العمل اجلماعي(.
برنامـــج اســـتقبال هيئة أعضـــاء التدريـــس اجلدد  •

تحـــت عنـــوان مبـــادرة » اســـتعن_ بزميل«.

ثانيا: المشروع االعالمي: 
املشاريع الفرعية للمشروع اإلعالمي تتضمن:

فيلم تســـجيلي قصيـــر بعنوان »رحلـــة عطاء ومتيز  •
خالل خمســـن عامًا«

عمل بوسترات. •
عمل ندوة عن االنتماء والوالء يف قاعة اإلحتفاالت  •
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عمل لقاءات إعالمية  •
عمـــل صفحـــة علـــى الفيـــس بـــوك ومواقـــع التواصل  •

االجتماعـــي.
عمل لقاءات تلفزيونية وإذاعية وصحفية أسبوعية. •

6ـ مبادرة آلية استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد  
تحت عنوان ) مبادرة استعن بزميل(.

تضمن هذه املبادرة برنامج ملدة ثالث أيام:
اليوم األول: يوم قدوم املتعاقد اجلديد. 

اليوم الثاني: أول يوم يف اجلامعة.
اليـــوم الثالـــث: القيام بجولـــة ألهم املرافق التـــي يحتاجها 

العضـــو اجلديد كاإلدارة واملكتبـــة املركزية. 

الهدف: 
توثيـــق العالقـــة بـــن أعضاء هيئـــة التدريـــس اجلدد  •

والقائمـــن علـــى رأس العمـــل وبنـــاء مجتمـــع تعاوني.

الترحيب بأعضاء هيئة التدريس اجلدد. •
بنـــاء عالقـــة إيجابية بن املتعاقديـــن وحديثي التعين  •

اجلامعة. يف 
تشـــجيع التعاون وتعميق الروابط بن منســـوبي الكلية  •

الواحدة.
زيـــادة انتمـــاء اإلداريـــن وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس  •

للجامعـــة. اجلـــدد 
وضـــع آليـــة اإلرشـــاد للمبتعثـــن الكترونيـــا لتســـهيل  •

إنهـــاء إجـــراءات االبتعـــاث والعـــودة الـــى اجلامعـــة.
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مستقبــــل4
أعمالنــــــا

الفصــــل الرابع



 من خالل سعي مركز الدراسات االستراتيجية إلى مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالمجتمع الجامعي، 
نعرض فيما يلي قائمة بالمشاريع البحثية التي يعكف المركز على إنجازها في القريب :

 

نظرة حول أنشطة المركز
في المستقبل القريب

إجــراءات  عــن  األكاديمييــن  رضــا 
العلميــة األبحــاث  دعــــم 

يســـعى هذا املشـــروع إلى قياس رضا 
الباحثـــن األكادمييـــن يف اجلامعـــة 
للحصـــول  املتبعـــة  اإلجـــراءات  عـــن 

علـــى الدعـــم البحثي. 

رضــــا األكاديمييــن عــن الترقيــات 
العلميــة فــي الجامعــة

محاولـــة تقييـــم مدى وضـــوح وعدالة 
هيئـــة  أعضـــاء  حصـــول  معاييـــر 
التدريس يف اجلامعـــة على الترقيات 
وســـرعة  كفـــاءة  ومـــدى  العلميـــة، 
إجـــراءات احلصـــول عليهـــا، ومعرفة 
أعضـــاء  تواجـــه  التـــي  املشـــكالت 
هيئـــة التدريـــس يف اجلامعـــة بهـــذا 

اخلصـــوص.  

ــاء  ــالب وأعض ــا الط ــدى رض ــاس م قي
اإلرشـــاد  عـــــــن  التدريــس  هيئــة 

األكاديمــي
رصـــد واقـــع اإلرشـــاد األكادميـــي يف 
اجلامعـــة مـــن ناحيـــة مـــدى نجاحـــه 
يف تحقيـــق األهـــداف املرجـــوة منـــه، 
ومعرفـــة آراء الطـــالب وأعضاء هيئة 
املقدمـــة  اخلدمـــات  عـــن  التدريـــس 
منـــه ومحاولـــة البحث عـــن مجاالت 

 . ير لتطو ا
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اســتراتيجيات تأهيــل الطالب لســوق 

العمــــل
التعرف علـــى االســـتراتيجيات التي 
تتبعها القطاعات املعنية يف اجلامعة 
لتأهيـــل طـــالب جامعـــة امللـــك عبد 
العزيـــز للمنافســـة يف ســـوق العمل، 
ومـــدى رضـــا الطلبـــة عنهـــا، ومدى 
مالئمـــة هـــذه االســـتراتيجيات مـــع 

االحتيـــاج الفعلـــي لســـوق العمل.

التعــرف علــى مواصفــات الوظيفــة 
المثاليــة مــن وجهــة نظــر طلبــة 

الجامعــة
تحديـــد مواصفـــات الوظيفـــة التـــي 
يطمـــح إليهـــا طلبـــة اجلامعـــة مـــن 
وطبيعـــة  املفضـــل،  القطـــاع  حيـــث 
العمل ،والصـــورة الذهنيـــة املرافقة 

لهـــذه التوقعـــات. 

اإلدارييــن  رضــا  مــدى  قيــاس 
واإلداريــات فــي الجامعــة عــن فــرص 

المتاحــة  التطويــر 
قيـــاس رضـــا اإلداريـــن واإلداريات 
يف اجلامعـــة عن مـــدى توفر الفرص 
التدريبيـــة والتطويريـــة لهـــم بشـــكل 
عادل ومتناســـب مـــع فئاتهم وطبيعة 
قيـــاس  إلـــى  باإلضافـــة  وظائفهـــم، 
الرضـــا عـــن مـــدى التنوع وســـهولة 
لالســـتفادة  املطلوبـــة  اإلجـــراءات 

. منها

قيــاس آراء اإلدارييــن عــن المحفــزات 
وســبل إنتــاج العمــل

رصـــد آراء اإلداريـــن واإلداريات يف 
اجلامعـــة حول العوامـــل املؤثرة على 
اإلنتاجيـــة، ومدى توفر احملفزات يف 
بيئتهـــم الوظيفية وفـــرص تطويرها، 
واآلليـــات والطـــرق املقترحـــة لزيادة 

اإلنتاجيـــة يف اجلامعة.

قيــاس عــدد ســاعات العمــل الفعليــة 
ــي  ــف الوظيف ــع التوصي ــا م وتوافقه

والمهــام المســندة لإلدارييــن
معرفـــة آراء اإلدارين حـــول العدالة 
يف توزيـــع املهام الوظيفية مبا يتوافق 
وعـــدد ســـاعات الدوام الرســـمي يف 
قطاعاتهـــم، وتأثير ذلـــك على مدى 
اإلنجاز املتحقق وســـرعة أداء املهام 

إليهم. املوكلة 

ــة  ــم اســتراتيجيات رعاي تقييــــــــ
فــي  الموهوبيــن  وتطويــر 

معــة لجا ا
تقييـــم مـــدى فاعلية اســـتراتيجيات 
ورعايـــة  اكتشـــاف  يف  اجلامعـــة 
املوهوبـــن واملوهوبـــات يف مختلـــف 
الفـــرص  تنـــوع  ومـــدى  اجملـــاالت، 
املتاحـــة لتطويـــر مختلـــف املواهـــب 
واالســـتفادة منهـــا، ومـــدى مواكبـــة 
برامـــج رعايـــة املوهوبـــن للتطورات 

العامليـــة.

ــات  ــة دور حاضن ــم فاعليــــــ تقيي
ــال األعم

قيـــاس مـــدى فاعليـــة اآلليـــات التي 
تتبعهـــا حاضنـــات األعمـــال جلذب 
ورعايـــة املشـــاريع الشـــابة، وكيفيـــة 
لبـــدء  أمامهـــم  الصعوبـــات  تذليـــل 
ودور  اجلامعـــة،  مـــن  مشـــاريعهم 
حاضنات األعمـــال يف األخذ بأيدي 
الشـــباب الســـعودي املكافـــح لتلبيـــة 

احتيـــاج الســـوق الســـعودي.

قيــاس رضــا موظفــي الجامعــة 
ــي الحــرم الجامعــي عــن النقــل ف

قياس مـــدى رضا موظفـــي خدمات 
ومـــا  اجلامعـــي،  احلـــرم  النقـــل يف 
يواجههم من عوائـــق، وكيفية تطوير 
بيئـــة العمـــل للوصـــول إلـــى الكفاءة 

. بة ملطلو ا

عــن  الجامعــة  منســوبي  رضــا 
ــف  ــم المواق ــير وتنظي ــة الس حرك
المروريــة المخالفــات  وتحديــد 

قياس مدى رضا منســـوبي اجلامعة 
انســـيابية  عـــن  فئاتهـــم  بكافـــة 
بوابـــات  حـــول  املروريـــة  احلركـــة 
اجلامعـــة اخملتلفة، وتوفـــر املواقف، 
وطريقـــة تنظيم املواقـــف للحافالت 
باإلضافـــة  اخلاصـــة،  والســـيارات 
إلـــى فاعلية اإلجـــراءات املتخذة ملنع 
األزمـــات املرورية واإلجـــراءات التي 

حـــال حدوثها.  تتخـــذ 
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ــاءة اســتخدام  ــة ترشــيد وكف ــة بأهمي ــادرة التوعي مب
الطاقــة

التوعيـــة بأهميـــة ترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة، والتعريف 
البيئيـــة  البديلـــة وتأثيراتهـــا  بأنـــواع ومصـــادر الطاقـــة 
وكذلـــك  الســـتخدامها،  احلديثـــة  اململكـــة  وتوجهـــات 
الوســـائل املتوفرة حاليًا لالســـتخدام الشـــخصي ملصادر 

الطاقـــة النظيفـــة.

األنشطة الالمنهجية
معرفة آراء الطالب والطالبات يف اجلامعة عن األنشـــطة 
الالمنهجيـــة مـــن حيـــث تنوعهـــا وقدرتهـــا علـــى جـــذب 
الطـــالب مبختلف فئاتهم ومســـتوياتهم الدراســـية، وتوفر 
وحداثـــة املرافق اخلاصة بهـــا، ومدى تأثيرهـــا إيجابًا أو 

ســـلبًا على الطـــالب من ناحيـــة دراســـتهم األكادميية.
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المركز في اإلعالم
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للمزيد يمكن زيارة صفحة األخبار 
من الصفحة االلكترونية للمركز

http://css.kau.edu.sa
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األعضاء اإلداريون واالستشاريون 
بالمركز



أ.د. إبراهيم بن إسماعيل كتبي
ikutbi@kau.edu.saمدير مركز الدراسات االستراتيجية

mdoaan@kau.edu.sa د. محمود بن إبراهيم الدوعان
نائب مدير المركز للدراسات والبحوث

د. النا بنت عدي الشوا
lalshawwa@kau.edu.saنائب مدير المركز لالستشراف المستقبلي

أ.د. رضا بن محمد عبدالعال
rabdelaal@kau.edu.saمستشار

أ.د. حسن بن محمد رشاد حسن
hali@kau.edu.saمستشار

rabdelaal@kau.edu.sa أ.د. خير الدين هاشم
مستشار

أ.فيصل بن عبداهلل الحداد
falhaddad@kau.edu.saمستشار
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للتواصل مع المركز



تعزيزًا للوصول ألنشطة المركز ومتابعة كل جديد 
حرص المركز على تجديد صفحته اإللكترونية 

والدخول في أحد أهم مواقع التواصل االجتماعي تويتر



ص.ب  
هاتف        
فاكس      

البريد االلكتروني
موقعنا

kau_css@تويتر

CSS@kau.edu.sa
69٢4٢ / 6400000
6400000 تحويله : 69٢78
     )80٢00( جده ٢١589

http://css.kau.edu.sa

فريق إعداد الكتيب التوثيقي :

ـ الفريق العلمي بالمركز
ـ أ.هازار هشام أكبر

التصميم واإلخراجالتدقيق اللغوياإلعداد والمراجعة
ـ د.دانية صباحي

ـ د.فريدة معاجيني
ـ صفاء سالم الشابحي
- عبداهلل يحيى تميم
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