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تشمل  ٧مسارات تعزز تميزها لتكون ضمن أفضل  ١٠٠جامعة

الجامعة تطلق الخطة االستراتيجية الثالثة ((تعزيز))

تدشــن جامعــة امللــك عبدالعزيــز خطتهــا االســتراتيجية
الثالثــة (تعزيــز) األحــد ٢جمــادى الثانــي ١٤٣٩هـــ والتــي
تتم ّثــل يف رؤيتهــا «جامعــة متميــزة عامليــاً باســتدامة،
وشــراكة مجتمعيــة» ورســالتها مســؤوليتنا املجتمعيــة:
تطويــر املعرفــة ،والبحــث ،واالبتــكار ،وريــادة األعمــال كمــا
حــدد املؤشــر األســاس لتحقيــق تلــك الرؤيــة والرســالة،
والــذي يتمثــل يف أنــه «بحلــول عــام  1441هـــ ،تعــزز
اجلامعــة متيزهــا لتكــون ضمــن أفضــل  100جامعــة
عامليــة» .وشــملت اخلطــة  7مســارات رئيســة هــي التعليــم
والتعلــم الفعــال والدراســات العليــا وبرامــج حتقيــق الرؤيــة
واملســؤولية االجتماعيــة والتطــور اإلداري واإلعالمــي
والكفــاءة والترشــيد والبنيــة اجلامعيــة احملفــزة وتنويــع
مصــادر الدخــل و 28هــدف اســتراتيجي للمســارات

استراتيجية مواءمة
لرؤية الوطن

و 194هدفــاً محــدداً ومبــادرات تنفيذيــة وتضمنــت
موائمــة اخلطــة مــع رؤيــة  2030وبرامــج حتقيــق الرؤيــة
ومــرت مراحــل إعــداد اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة
بالتعريــف باخلطــة االســتراتيجية األولــى والثانيــة
للجامعــة وشــملت مراحــل إعــداد اخلطة االســتراتيجية
الثالثــة االستشــراف وقائمــة الرغبــات االســتراتيجية
(حتليــل الفجــوة) ،والتحليــل البيئــي الرباعــي (،)SWOT
والقضايــا االســتراتيجية التــي تشــغل فكــر اجلامعــة.
ّ
التوجهات
اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة،
وشــمل معالــم
ّ
االســتراتيجية ،والرؤية ،والرســالة ،والقِ يم ،واملســارات،
واألهــداف االســتراتيجية ،واألهــداف احملــ ّددة،
والبرامــج ،واملبــادرات ،والكيانــات االســتراتيجية.

 ٥٦هدفًا استراتيجيًا تسير بمعدالت اإلنجاز

تشمل اخلطة االستراتيجية للجامعة (تعزيز) سبعة مسارات و  28هدف استراتيجيا و 194مبادرة و يف اجلدول
التالي نستعرض نسبة إجناز وكاالت اجلامعة خالل العام األول للخطة 2017-2016م.
وتظهر هذه النتائج أن وكالة اجلامعة للمشاريح حققت أعلي متوسط اإلجناز الفعلي للمؤشرات  ،% 71.37تلتها
وكالة الشؤون التعليمية  ،% 61.38وبالنسبة ملتوسط اإلجناز الفعلي لالجراءات حققت وكالة االعمال واالبداع
املعريف أعلى معدالت إجناز  ،% 36.26تليتها وكالة اجلامعة  ،% 24.69وتشير هذه النتائج إلى أن معدالت اإلجناز
تسير حسب املستهدف لها خالل العام األول للخطة.
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الوكالة

حرصــت جامعــة امللــك عبــد العزيــز مــن خــال خطتهــا
االســتراتيجية الثالثــة -التــي حملــت شــعار «تعزيــز» علــى
حتقيــق «العامليــة واالســتدامة» اســتكماالً ملــا بدأتــه يف
كل مــن خطتهــا االســتراتيجية األولــى التــي ركــزت علــى
«التوســع واجلــودة» ،وخطتهــا الثانيــة التــي متحــورت حــول
«التطــور والريــادة» .وتأتــي مواءمــة اخلطــة االســتراتيجية
الثالثــة للجامعــة مــع رؤيــة اململكــة  2030حتقيقـاً ألهــداف
اجلامعــة الطموحــة يف نشــر العلــم وخدمــة الوطــن ودعــم
االقتصــاد املعــريف ،واســتكماالً ملســيرة اخليــر والنمــاء يف
الشــريفني
احلرمــن
خــادم
هــذه البــاد املباركــة بقيــادة
ِ
ِ
ِ
امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز "حفظــه اهلل" وولــي عهــده
األمــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان
وفقــه اهلل.
لقــد حرصــت جامعــة امللــك عبــد العزيــز فــور إطــاق
رؤيــة اململكــة  ،2030ومــا انبثــق عنهــا مــن برامــج حتقيــق
الرؤيــة  2020لتطويــر عمــل املؤسســات احلكوميــة ،علــى
مواءمــة خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة مــع كل مــن أهــداف
ومبــادرات رؤيــة اململكــة وبرامــج حتقيــق الرؤيــة ،إضافــة
إلــى مــا مت ويتــم مــن مواءمــة اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة
ـداف ومتطلبـ ِ
للجامعــة مــع أهـ ِ
ـات خُ طــة التنميــة العاشــرة،
وخُ طــةِ وزارة التعليــم «آفــاق» ،والرؤيــةِ التنمويــة ملنطقــة
مكــة املكرمــة .فأطلقــت اجلامعــة العديــد مــن البرامــج
واملبــادرات االســتراتيجية وطــورت مــن ا ُ
ـط التنفيذيــةِ
خلطـ ِ
التفصيليــة خلطتهــا االســتراتيجية واســتحدثت عــدداً مــن
الكيانــات -كاملركــز االســتراتيجي لتحقيــق رؤيــة اململكــة
 2030ومركــز مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل-
جتســيداً وتفعيــ ً
ا لهــذه املواءمــة ،واســتجاب ًة للواجــب
الوطنــي وأولويــات املرحلــة التــي حددتهــا القيــادة احلكيمــة
لهــذا الوطــن املعطــاء ،ومشــارك ًة يف بنــاء وتطويــر املــوارد
البشــرية الوطنيــة ،وصــوالً لتحقيــق رؤيــة اجلامعــة يف
خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة بجعلهــا «جامعــة متميــزة
عامليــاً باســتدامة وشــراكة مجتمعيــة”.
وال يفوتنــي بعــد شــكر اهلل عـ َّز وجـ َّـل علــى عونــه وتوفيقــه،
ثــم شــكر والة األمــر علــى دعمهــم املســتمر للجامعــة يف
مســيرتها العلميــة والتنمويــة ،أن أشــكر جميــع مــن قــام
باملشــاركة يف إعــداد اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة
للجامعــة ،ومــن عمــل علــى تفعيــل برامجهــا ومبادراتهــا،
ومــن ســعى لتحقيــق أهدافهــا وإجنــاح مقاصدهــا ،ومــن
أســهم يف توثيــق إجنازاتهــا وإخــراج وثائقهــا .واهلل املوفــق
والهــادي إلــى ســواء الســبيل.
أ.د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير اجلامعة
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متابعات

راعت االهتمام باالبتكار ودعم ريادة األعمال والبحوث والمبادرات التطبيقية

خطة ((تعزيز )) ّ
تعضد رؤية  2030وتتواءم مع إحتياجات سوق العمل

فــور إطــاق رؤيــة اململكــة  ،2030ومــا
انبثــق عنهــا مــن برامــج بهــدف تطويــر
عمــل املؤسســات احلكوميــة لتحقيــق رؤيــة
اململكــة ،أخــذت جامعــة املؤســس بزمــام
املبــادرة اســتجاب ًة للواجــب الوطنــي ،حيــث
قامــت بتعديــل خطتهــا االســتراتيجية
الثالثــة «تعزيــز» ملواءمتهــا مــع رؤيــة اململكــة
 ،2030وذلــك بالعمــل علــى عــدد مــن
األهــداف واملبــادرات التــي تدعــم برنامــج
تعزيــز الشــخصية الســعودية ،وريــادة
الشــركات الوطنيــة ،وحتقيــق التــوازن املالــي،
واخلصخصــة ،والشــراكات االســتراتيجية.
كمــا تســعى اجلامعــة لتعزيــز اجلهــود
ومضاعفتهــا ملواءمــة مخرجــات املنظومــة
التعليميــة مــع احتياجــات ســوق العمــل،
وتوجيــه الطــاب نحــو اخليــارات الوظيفيــة
واملهنيــة املناســبة ،ودخــول اجلامعــة يف
مراكــز متقدمــة يف تصنيفــات أفضــل
اجلامعــات العامليــة ،ورعايــة االبتــكار يف
التقنيــات املتطــورة ،ودعــم ريــادة األعمــال،
واالهتمــام باألبحــاث واملبــادرات التطبيقيــة.
وقــد ألزمــت اجلامعــة نفســها لتطويــر
عملهــا يف القيــام بهــذا الــدور الوطنــي
الرائــد بفعاليــة واقتــدار ،بالقيــام بتعديــات
رئيســة يف خطتهــا االســتراتيجية ،حيــث
قامــت بطــرح مــا يقــارب مــن  40مبــادرة
جديــدة تســهم مباشــرة يف حتقيــق الرؤيــة،
ودراســة املبــادرات القائمــة بخطتهــا الثالثــة
«تعزيــز» باســتخدام أســلوب دلفــي الــذي
يعتمــد علــى جلنــة مــن اخلبــراء يقومــون
بتقييــم املبــادرات مــن حيــث مواءمتهــا مــع
رؤيــة اململكــة  ،2030واإلبقــاء علــى املتواءمــة
مــع الرؤيــة واالســتغناء عــن األخــرى غيــر
املتواءمــة.
كمــا أن اجلامعــة لــم تكتــف بتســخير
هيكلهــا اإلداري والتنفيــذي احلالــي للعمــل
علــى حتقيــق خطتهــا االســتراتيجية التــي
واءمتهــا مــع رؤيــة اململكــة  ،2030بــل قامــت
بتعديــل كل مــن الهيــكل اإلداري والتنفيــذي
اخلــاص بخطتهــا االســتراتيجية ،وأنشــأت
عــدداً مــن املراكــز والوحــدات ،واســتحدثت
عــدداً مــن الوظائــف القياديــة ،واللجــان
اإلشــرافية والتنفيذيــة للقيــام بذلــك مــن
مثــل :مركــز حتقيــق رؤيــة اململكــة ،2030

ومركــز مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع ســوق
العمــل ،ومركــز دعــم اتخــاذ القــرار ،وعمــادة
اجلــودة واالعتمــاد األكادميــي ،وغيــر ذلــك
مــن املبــادرات النوعيــة ســعياً لتحقيــق رؤيــة
اململكــة .2030

املواءمة مع البرامج احملققة
لرؤية اململكة 2030

برامج حتقيق الرؤية :2020

قامــت كل وزارة بطــرح مبادراتهــا يف
برامــج التحــول الوطنــي  .2020وبدورهــا
قامــت اجلامعــة مبحــاكاة مبــادرات وزارة
التعليــم اخلاصــة بالتعليــم العالــي يف خطــة
اجلامعــة .فعلــى ســبيل املثــال :لــدى وزارة
التعليــم مبــادرة تخــص مواءمــة مخرجــات
التخصصــات يف اجلامعــات مــع ســوق
العمــل ،ويف خطــة اجلامعــة مبــادرات يف
اإلطــار نفســه علــى ســبيل املثــال مبــادرة
رقــم ( :)17إنشــاء مركــز مواءمــة مخرجــات
التعليــم مــع ســوق العمــل.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

امتــدا ًدا جلهــود اجلامعــة الســابقة ،ومتشـ ًيا
مــع توجهــات اململكــة يف خدمــة ضيــوف
الرحمــن؛ اشــتملت التوجهــات للخطــة
احلاليــة علــى اســتمرار تلــك اجلهــود
مبســاهمات بحثيــة تطبيقيــة يف مجــال
احلــج والعمــرة .مثــل :بحــوث يف مجــال
إدارة الكــوارث واألزمــات .وهنــاك مبــادرات
خاصــة ملجــال احلــج والعمــرة يف اخلطــة
االســتراتيجية للجامعــة علــى ســبيل املثــال
مبــادرة رقــم ( :)69دعــم األبحــاث التطبيقية
يف مجــال احلــج والعمــرة والزيــارة .كمــا
تســهم اجلامعــة مــن خــال خدمــات أعضــاء
هيئــة التدريــس االستشــارية لــوزارة احلــج
والعمــرة والبرامــج األخــرى املتعلقــة باحلــج
والعمــرة.

برنامج التخصيص:

برنامــج التخصيــص هــو أحــد برامــج رؤيــة
اململكــة  2030وهــو موجــه خلصخصــة
بعــض اخلدمــات احلكوميــة ،ومنهــا التعليــم.
ومــن اآلثــار اإليجابيــة خلصخصــة التعليــم:
 )1حتســن مخرجــات التعليــم )2 ،حتســن
ترتيــب املؤسســات التعليميــة )3 ،ضمــان
مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل.

لكــن اخلصخصــة تأتــي بالتدريــج .فقــد برنامج الشراكات االستراتيجية:

مــن ضمــن رؤيــة اجلامعــة الشــراكات
املجتمعيــة وتفعيــل الشــراكة مــع القطــاع
اخلــاص مبــا يخــدم املجتمــع .وتهتــم
اجلامعــة بالشــراكة مــع اجلامعــات العامليــة
فيمــا يخــص تبــادل املعرفــة واخلبــرات.
علــى ســبيل املثــال مبــادرة رقــم (:)178
دعــم الشــراكات مــع مختلــف الــوزارات
والقطاعــات احلكوميــة.

قامــت اجلامعــة بخطــوات كبيــرة يف هــذا
االجتــاه .فعلــى ســبيل املثــال قامــت اجلامعــة
بتنويــع مصــادر الدخــل لكــي تصبــح اجلامعة
ذاتيــة التمويــل بنســبة كبيــرة وتعتمــد بشــكل
أقــل علــى مــوارد الدولــة .ولقــد اهتمــت
اجلامعــة يف خطتهــا بتنويــع مصــادر متويــل
مبتكــرة ومســتدامة وحتســن الكفــاءة املاليــة
ورفــع مشــاركة القطــاع األهلــي واخلــاص يف برنامج حتسني منط احلياة:
التعليــم مــن خــال مبادراتهــا ،علــى ســبيل
املثــال مبــادرة رقــم ( :)19هيكلــة البرامــج قامــت اجلامعــة بإنشــاء مرافــق تعــزز
حتســن منــط احليــاة كإنشــاء مرافــق عامــة،
التعليميــة لتصبــح ( )% 25منهــا ذاتيــة
كاملالعــب الرياضيــة واملســاحات اخلضــراء
التمويــل.
والنوافيــر املائيــة وتوفيــر الســكن الداخلــي
برنامج تعزيز الشخصية السعودية :ملنســوبي اجلامعــة .واجلامعــة حال ًيــا يف
تســهم اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة مرحلــة اســتكمال هــذه املشــاريع املتوقــع
للجامعــة مــن خــال تعزيــز القيــم انتهاؤهــا بحلــول عــام  2020مبشــيئة اهلل
واملهــارات األساســية للطــاب .فمــن أهــم تعالــى .علــى ســبيل املثــال مبــادرة رقــم
القيــم التــي تريــد اجلامعــة أن تغرســها ( :)181إنشــاء أكادمييــة املهــارات واملواهــب
يف منســوبيها هــي التقــوى واإلحســان الرياضيــة.
والتعــاون واملواطنــة ،وهــي ال تختلــف عــن املواءمة مع خط ة وزارة التعليم:
قيــم اإلنســان الســعودي .وقــد أولــت جامعــة تعتبــر خطــة اجلامعــة متوافقــة مــع خطــة
امللــك عبــد العزيــز اهتما ًمــا
ً
خاصــا بالقيــم وزارة التعليــم علــى جميــع املســتويات،
مــن خــال إنشــاء مركــز األميــر نايــف بــن حيــث تشــمل خطــة الــوزارة عــدد  8أهــداف
عبــد العزيــز للقيــم ،ومركــز األميــر خالــد اســتراتيجية وردت ضمــن رؤيــة اململكــة
الفيصــل لالعتــدال .وإتاحــة فــرص التعليــم  2030مت تدقيقهــا والتأكــد مــن حتقيقهــا
لكافــة الطــاب وتطويــر املناهــج وأســاليب مــن خــال أهــداف خطــة اجلامعــة .وتتمثــل
التعليــم والتقــومي واالرتقــاء مبســتوى الهيئــة تلــك األهــداف فيمــا يلــي:
التعليميــة ،وتعزيــز قــدرة نظــام التعليــم  -إتاحــة خدمــات التعليــم لكافــة شــرائح
لتلبيــة متطلبــات التنميــة واحتياجــات الطــاب.
ســوق العمــل .علــى ســبيل املثــال :مبــادرة  -حتسني استقطاب املعلمني وتأهيلهم
رقــم ( :)100تقــدمي دورات تفاعليــة يف
وتطويرهم.
األخالقيــات والقيــم.
 حتسني البيئة التعليمية احملفزة لإلبداعواالبتكار.
برنامج ريادة الشركات الوطنية:
تطويــر االبتــكار وريــادة األعمــال هــي  -تطوير املناهج وأساليب التعليم
مــن صلــب رســالة اجلامعــة ،وتفعيــل تلــك والتقومي.
الرســالة مــن خــال التركيــز علــى التميــز  -تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة.
واالبتــكار واالســتدامة قيمــاً ،وحتســن  -تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية
متطلبات التنمية واحتياجات سوق
البيئــة التعليميــة احملفــزة لإلبــداع واالبتــكار
العمل.
هدفــاً اســتراتيجياً .واهتمــت اخلطــة يف
مجــال ريــادة األعمــال التــي تســاعد يف  -تنويع مصادر متويل مبتكرة وحتسني
الكفاءة املالية لقطاع التعليم.
التحــول إلــى االقتصــاد املعــريف مــن خــال
املبــادرات علــى ســبيل املثــال مبــادرة رقــم  -رفــع مشــاركة القطــاع األهلــي واخلــاص يف
( :)169دعــم وتطويــر شــركة وادي جــدة .التعليــم.
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«تعزيز»..والتحول لجامعة بحثية عالمية
حرصــاً مــن جامعــة امللــك عبــد العزيــز
علــى التميــز فــى مســيرة البنــاء ونشــر
العلــم ودعــم االقتصــاد املعــريف ووصــوالً
للعامليــة واملرجعيــة ،والــذى ميثــل ذلــك
أحــد األهــداف األساســية فــى اخلطــة
االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة «تعزيــز»،
ومؤامتهــا مــع برنامــج التحــول الوطنــي
 2020لتحقيــق رؤيــة اململكــة ،2030
فقــد مت تهيئــة البنيــة التحتيــة مــن أجــل
التحــول إلــى جامعــة بحثيــة عامليــة،
مــن خــال تطويــر املعامــل البحثيــة
بالكليــات باألجهــزة احلديثــة ووســائل
الدعــم املســاندة ،ودعــم مراكــز التميــز
البحثــي واملجموعــات البحثيــة ،وتدريــب
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى آليــات
البحــث العلمــي املتميــز ،وتوزيــع جوائــز
للباحثــن املتميزيــن فــى البحــث العلمــي،
والتوســع يف برامــج االتصــال والتفــرغ
العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ،وعقــد
الشــراكات مــع جامعــات عامليــة رائــدة
إلجــراء بحــوث علميــة مشــتركة ،ولقــد

اســتنفرت اجلامعــة كافــة اجلهــود
لتمويــل كل خطواتهــا لتحقيــق االرتقــاء
بالدراســات العليــا والبحــث العلمــي،
بالتنســيق مــع اجلهــات ذات الصلــة ،مثــل
وزارتــي املاليــة والتعليــم ،ومدينــة امللــك
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ،ومــا يصلهــا
مــن تبرعــات مــن الشــركات ورجــال
األعمــال ،ممــا ســاهم بشــكل كبيــر فــى
متويــل الكراســي البحثيــة ودعــم الوقــف
العلمــي ومتويــل مراكــز التميــز البحثــي.
مــن هــذا املنطلــق  ...طرقــت وكالــة
اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث
العلمــي مجموعــة مــن املبــادرات التــى
تتــاءم مــع رؤيــة اململكــة  ،2030وحتقيــق
بعــض األهــداف لبرنامــج التحــول الوطني
 ،2020مــن خــال مشــاركتها فــى اخلطــة
االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة «تعزيــز»
ومواءمتهــا مــع خطــة التحــول الوطنــي
 2020فــى عــدد ( )9برامــج و()29
مبــادرة لهــم أكثــر مــن ( )30مؤشــر.
وتســعي وكالــة اجلامعــة للدراســات

العليــا والبحــث العلمــي بشــكل دائــم فــى
حصــول اجلامعــة علــى مراكــز متقدمــة
فــى التصنيفــات العامليــة للجامعــات،
وبنــا ًء عليــه  ...فقــد طــورت مــن
برامجهــا ومبادراتهــا االســتراتيجية كم ـاً
وكيف ـاً لتحقيــق أهدافهــا التاليــة :تطويــر
الدراســات العليــا ،واالســتفادة مــن
العلمــاء املتميزيــن ،واســتدامة البحــث
العلمــي ،وتطويــر املجــات العلميــة
باجلامعــة وحتويلهــا إلــى مجــات
مصنفــة يف ( ،)ISIوزيــادة النشــر العلمــي
طبق ـاً لألولويــات البحثيــة فــى املجــات
املصنفــة عامليــاً ،وزيــادة عــدد بــراءات
االختــراع ،ودعــم األبحــاث املشــتركة
مــع العلمــاء املتميزيــن ،واســتحداث
وتطويــر البنيــة التحتيــة للمراكــز البحثيــة
واملعامــل ،ودعــم البحــوث واملجموعــات
البحثيــة ،وتأهيــل أعضــاء هيئــة التدريــس
للترقيــات العلميــة ،وتفعيــل دور املراكــز
البحثيــة فــى تطويــر التنميــة املجتمعيــة.
وأخيــراً كلنــا عــزم وحــزم فــى بنــاء وطن ـاً

أكثــر ازدهــاراً بــه مــن شــباب اخلريجــن
ذو كفــاءات يحتــذى بهــا ،ومــن الباحثــن
والعلمــاء املتميزيــن القادريــن علــى حتقيق
العامليــة املرجعيــة ،تلبيــة لتوجيهــات
ســيدي خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود يحفظــه
اهلل ،حيــث أمرنــا بــأن نخطــط لعمــل يلبي
كل الطموحــات ويحقــق جميــع األمنيــات.

"خطة آفاق" تشمل  3مسارات تهتم بالتوسع في التعليم ..وتلبي احتياجات سوق العمل
يســهم التعليــم العالــي بــدور فعــال يف بنــاء
املجتمعــات ولــذا قامــت وزارة التعليــم بتبنــي
خطــة اســتراتيجية بعيــدة املــدي «آفــاق»
1450هـــ  2029ميالديــة لفتــرة خمــس
وعشــرون عــام لتحديــد الرؤيــة والرســالة
واألبعــاد االســتراتيجية وآليــة التنفيــذ.
الرؤيــة « تعليــم جامعــي يف اململكــة العربيــة
الســعودية متكامــل بالتوســع واجلــودة
والتمايــز ،ينافــس علــى الريــادة العامليــة،
ويســهم بفعاليــة يف بنــاء املجتمــع املعــريف
«وزارة التعليــم» هــي املظلــة التــي تعمــل
حتتهــا اجلامعــة.
الرســالة « تســهم منظومــة التعليــم اجلامعــي
يف بنــاء مجتمــع املعرفــة وتنميــة اململكــة
العربيــة الســعودية وازدهارهــا اجتماعيــا
واقتصاديــا وتقنيــا وعامليــا ،مســتنيرة بهــدي
اإلســام ،وذلــك بإعــداد الكفــاءات البشــرية
املــزودة بالقيــم واملعــارف واملهــارات القــادرة
علــى املنافســة عامليــا ،وبإنتــاج البحــوث
واالبتــكارات واإلســهامات الفكريــة الفاعلــة،
وبتقــدمي خدمــات قيمــة ترقــي باملجتمــع»

تســعي خطــة آفــاق إلــى حتقيــق مجتمــع
املعرفــة وشــملت علــي  3مســارات هــي
التوســع يف التعليــم وآفاقــه إلتاحــة فــرص
أفضــل الســتيعاب املؤهلــن مــن خريجــي
وخريجــات املــدارس الثانويــة واالنتشــار
اجلغــرايف ملؤسســات التعليــم اجلامعــي يف
مناطــق اململكــة وتأمــن التــوزان والتكامــل
بــن التخصصــات الدراســية املختلفــة
واالســهام يف إنتــاج املعرفــة وتلبيــة
احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات املجتمــع
واالســتفادة املثلــي مــن املــوارد املتاحــة
واجلــودة يف منظومــة التعليــم لضمــان
مخرجاتــه لتخريــج الكفــاءات املؤهلة وإنتاج
البحــوث ذات القيمــة ذات القيمــة املضافــة
للبحــث العلمــي وتقــدمي خدمــات للمجتمــع
تســهم يف دفــع عجلــة التنميــة والوصــول
الــي مجتمــع املعرفــة والتمايــز يف التعليــم
بتحقيــق التنــوع املتكامــل بــن مؤسســات
التعليــم اجلامعــي والــذي يقــوم علــي رؤيــة
ورســالة آفــاق و يشــمل التمايــز مؤسســات
التعليــم اجلامعــي ســواء احلكوميــة منهــا أو

األهليــة لتحقيــق مجتمــع املعرفــة ويهــدف
التمايــز إلــى حتقيــق التكامــل بــن مؤسســات
التعليــم مــن حيــث التخصصــات االكادمييــة
واالنتشــار اجلغــرايف واملوائمــة مــع متطلبات
التنميــة ويف نفــس الوقــت لتحقيــق الرؤيــة
والرســالة مبــا يتــاءم مــع ظروفهــا ووضعهــا
واالســتفادة القصــوى مــن املــوارد املتاحــة
لتحقيــق رؤيــة  2030وتتفــق مــع برامــج
حتقيــق الرؤيــة ،ولــذا شــملت خطــوات آفــاق
علــي عــدد  20مــن األهــداف االســتراتيجية
و 40برنامــج تنفيــذي ولــذا يتعــن علــى
اســتراتيجية اجلامعــة أن تســهم يف حتقيــق
اخلطــة االســتراتيجية آفــاق  ،فقــد بُنيــت
التوجــه العــام
اســتراتيجية اجلامعــة علــى
ّ
لهــا ،ومقتضياتــه ،واســتمدت منهــا غالبيــة
أهدافهــا االســتراتيجية وبرامجهــا ،وقامــت
بتطويرهــا مبــا يتناســب مــع بيئــة العمــل
التــي تعمــل فيهــا اجلامعــة ،والتحديــات
التــي تواجههــا ،ومبــا يتماشــى مــع تطلّعاتهــا
وطموحاتهــا ،حيــث اســتفادت اســتراتيجية
ّ
ّ
(اخلطــة
خطــة آفــاق
اجلامعــة مــن

التنفيذيــة) يف التعاطــي مــع العديــد مــن
والتوجهــات االســتراتيجية مثــل:
القضايــا
ّ
االرتقــاء بــأداء أعضــاء هيئــة التدريــس
واملوظفــن وتطويــر وصقــل مهاراتهــم،
ومواكبــة املناهــج الدراســية للتقــدم العلمــي
والتقنــي ،واالرتقــاء باملهــارات املختلفــة
للطــاب ،وحتســن إعدادهــم ،وتأهيلهــم
لســوق العمــل ،وتعزيــز جــودة البرامــج
التعليميــة واعتمادهــا أكادمي ًّيــا وطن ًّيــا
وعامل ًّيــا ،وتعزيــز جــودة البحــث العلمــي،
وإنتــاج وتطويــر املعرفــة وحتويلهــا إلــى
ثــروة ،وربطهــا بخطــط التنميــة الوطنيــة،
وتعزيــز االســتفادة مــن تقنيــة املعلومــات
يف العمليــة اإلداريــة والبحثيــة والتعليميــة،
وتطويــر البنيــة التحتيــة للجامعــة ،وتطويــر
املســؤولية املجتمعيــة داخــل اجلامعــة،
ودعــم املراكــز واجلمعيــات العلميــة واملهنيــة
املتخصصــة ،واالرتقــاء بالقــدرات القياديــة،
والرياديــة ،واملعرفيــة لــدى الطــاب ،وتعزيــز
وتنويــع مصــادر التمويــل للجامعــة.
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متابعات

إنتاج البحث العلمي وديناميكية الجامعات الستدامة التنافسيه
للبحــث العلمــي دور مهـ ّـم يف املنافســة العامليــة يف مجــال
اإلثــراء والتبــادل املعــريف ،وكذلــك يف حــلّ املشــكالت
املجتمعيــة الواقعيــة مبــا يخــدم رؤيــة اململكــة ،وبرامــج
التحــول الوطنــي ،وقــد أولــت جامعــة املؤســس أهميــة خاصــة
للبحــث العلمــي منــذ تأسيســها ملــا للبحــث العلمــي مــن دور
يف تقــومي اجلامعــات ،وتبوئهــا مكانتهــا العامليــة ،وحالي ـ ًا
اجلامعــة تشــجع وتدعــم برامــج حتقيــق رؤيــة اململكــة التــي
توجــه خلدمــة املجتمــع ،وحــلّ مشــكالت التنميــة الوطنيــة
ّ
خاصــة ،ومشــاركته يف حــلّ املشــكالت العامليــة بشــكل عــام.
ّ

القدرات اجلوهرية ،واجلامعات:

يعتبــر التم ّيــز املعــريف هــو أفضــل ميــزة تنافســية للجامعــات
التخصصــات ،واالقتصــاد املعــريف والعوملــة.
يف ظــل عصــر
ّ
وتتمحــور القــدرات اجلوهريــة للجامعــات يف مجــال
التعليــم والتعلّــم والبحــث العلمــي ،والتدريــس ،وخدمــة
تخصــص اجلامعــات .وبالتالــي فــإن قــدرة
املجتمــع حســب
ّ
اجلامعــة يف إنتــاج البحــث العلمــي ،هــي قــدرة جوهريــة
ديناميكيــة تســتطيع أن تعطــي اجلامعــة امليــزة التنافســية
علــى املــدى البعيــد.

القدرات اجلوهرية للجامعات
أنواع البحوث العلمية التطبيقية ،وأولوية تطبيقها:

يُ ّ
غطــي دعــم وتشــجيع اجلامعــة للبحــوث جميــع املجــاالت
املتن ّوعــة مــن خــال آل ّيــات الترقيــة ،ومنافــذ الدعــم يف
وكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا .وتعطــي اجلامعــة بعــض
التخصصيــة أكثــر أولويــة وتشــجيعا ،حيــث تعتبــر
املجــاالت
ّ
التخصصــات هــي ُعصــب اجلامعــات لتحقيــق ميزتهــا
ّ
النســيبة لتحقيــق ميــزة تنافســية علــي املســتوى احمللــي
والعاملــي وتتم ّيــز معظــم اجلامعــات يف مجــاالت محــدودة،
التــي حتقيــق لهــا ميــزة تنافســية كبيــرة ولــذا فــإن توجيــه
مــوارد اجلامعــة إلــى املجــاالت التــي ُتقّــق للجامعــة
ّ
للخطــة
امليــزة التنافســية هــي أحــد الركائــز األساســية
االســتراتيجية الثالثــة يف ظــل رؤيــة اململكــة .2030
تختلف البحوث التطبيقية يف:
واملتوســط،
 -1إمكانيــة تطبيقهــا علــى املــدى القصيــر،
ّ
والبعيد.
األهميــة ،وعلــى هــذا
 -2يف أولويــة تطبيقهــا مــن حيــث
ّ
األســاس متّ التقســيم ضمــن إطــار عــا ّم للبحــوث
موضــح يف الشــكل
التطبيقيــة االســتراتيجية كمــا هــو
ّ
أدناه:

اإلطار العا ّم للبحوث التطبيقية االستراتيجية.

أنواع البحوث التطبيقية
النوع األول :البحوث املتعلقة برؤية اململكة :2030

ّ
املؤســس بربــط
اخلطــة االســتراتيجية جلامعــة
اهت ّمــت
ّ
الصناعــة مــع البحــث العلمــي ،وخدمــة قضايــا التنميــة
الوطنيــة ضمــن رؤيــة اململكــة  ،2030وبرامــج حتقيــق
الرؤيــة .وتشــمل البحــوث جميــع املجــاالت البحثيــة شــريطة
أن تســهم يف حتقيــق رؤيــة  .2030وقــد ّ
وظفــت اجلامعــة
الدعــم احلكومــي ،واإلنفــاق علــى البحــث العلمــي ،الــذي
مــن املتو ّقــع أن يصــل  %1.3مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي
يف تفعيــل دور اجلامعــة يف برامــج حتقيــق الرؤيــة لتحقيــق
قفــزة نوعيــة يف االقتصــاد املعــريف ،وذلــك عــن طريــق تفعيــل
اجلانــب البحثــي ضمــن ّ
خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة.

النوع الثاني :املراكز البحثية يف اجلامعة:

تو ّلــي اجلامعــة البحــوث التطبيقيــة اإلســتراتيجية يف
خاصــ ًة ملــا لهــا مــن دور يف مواجهــة
اجلامعــة أول ّيــ ًة
ّ
التح ّديــات الوطنيــة علــى جميــع األصعــدة (اقتصاديــة،
واجتماعيــة ،وبيئيــة ...إلــخ) .فالبحــوث التطبيقيــة مرتبطــة
بالبيئــة اخلارجيــة ،فهــي تؤ ّثــر عليهــا وتتأثــر بهــا .ولــذا
ّ
اخلطــة احلاليــة علــى املجــاالت البحثيــة التطبيقيــة
ر ّكــزت
التــي تواجــه تلــك التحديــات ،وتصنــع الفــارق إلنتــاج منتجات
معرفيــة يســتفيد منهــا االقتصــاد احمللــي ،وتســهم يف ح ـ ّل
املشــكالت ،والتحديــات الوطنيــة.
تُر ّكــز اجلامعــة مــن خــال املراكــز البحثيــة علــى موضوعــات
خاصــة علــى مســتوى
بحثيــة ذات أه ّميــة اســتراتيجية
ّ
توجــه
املنطقــة ،والوطــن لتحقيــق ميزتهــا النســيبة ،وبالتالــي ّ
املــوارد والقــدرات يف هــذه املجــاالت.

ومن أسباب االهتمام بهذه املجاالت:
 -١اخلبرة الطويلة.
ّ -٢
ألهميتها
توفر دعم لهذه املوضوعات من خارج اجلامعة ّ
على مستوى املنطقة والوطن.
 -٣احلاجة املجتمعية ،واملطلب الوطني.
املراكز البحثية يف جامعة امللك عبد العزيز
مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال
معهد االقتصاد اإلسالمي
مركز أبحاث املياه
مركز التم ّيز البحثي يف علوم اجلينوم الطبي
مركز التم ّيز البحثي يف الدراسات البيئية
مركز التقنيات متناهية الصغر
مركز التمييز ألبحاث هشاشة العظام

املوضوعات
البحثية ذات
االهتمام العاملي

البحوث
املتعلقة برؤية
اململكة

مركز اإلبداع ،وريادة األعمال
مركز أبحاث املخاطر اجليولوجية
مركز التم ّيز ألبحاث التغ ّير املناخي
مركز التم ّيز البحثي يف تقنية حتلية املياه
مركز البحوث االجتماعية واإلنسانية

املراكز
البحثية يف
اجلامعة

مركز التم ّيز البحثي يف األمراض الوراثية
مركز التم ّيز البحثي يف األنظمة الهندسية الذكية

وغيرهــا مــن املراكــز املدعومــة داخــل اجلامعــة إلنتــاج
البحــوث ،وإثــراء املعرفــة ،ولتقــدمي حلــول تطبيقية ملشــكالت
مجتمعيــة ووطنيــة.

النــوع الثالــث :املوضوعــات البحثيــة ذات االهتمــام
العا ملــي:

املوضوعــات التــي حتظــى باهتمــام عاملــي مثــل :الفقــر،
ونقــص امليــاه ،والطاقــة املتجــددة ،والتلــوث البيئــي،
التصحــر .تشــارك اجلامعــة يف هــذه املوضوعــات
ومكافحــة
ّ
لتســهم يف اإلثــراء والتبــادل املعــريف ،والتنميــة املســتدامة
علــى املســتوى العاملــي ،وبالتأكيــد تســهم يف حتقيــق امليــزة
التنافســية للجامعــة علــى الصعيــد الوطنــي ،واإلقليمــي،
والعاملــي.

املناطق املشتركة بني األنواع الثالثة:
هنــاك مناطــق مشــتركة تلتقــي فيهــا األنــواع الثالثــة،
وميكــن تقســيم املناطــق املشــتركة حســب األولويــة ،واملـ ّـدة
االســتراتيجية إلــى:

الفئة األولى :األولوية على املدى القريب:

هنــا تقــع املوضوعــات املشــتركة بــن األنــواع الثالثــة مــن
البحــوث االســتراتيجية التطبيقيــة؛ ألنهــا ذات اهتمــام
مشــترك ،فهنــاك موضوعــات تكــون ذات اهتمــام عاملــي،
ويف الوقــت نفســه مه ّمــة علــى مســتوى الدولــة ،ولــدى
اجلامعــة اإلمكانــات علــى املــدى القريــب عــن طريــق املراكــز
البحثيــة ،والكــوادر البشــرية لتنفيــذ هــذه البحــوث ،وإثــراء
املعرفــة يف هــذه املجــاالت .فتعطــي هــذه املوضوعــات
األولويــة القصــوى إلمكانيــة وســهولة تنفيــذ البحــوث علــى
املــدى القريــب لوجــود الدعــم والتحفيــز.

الفئة الثانية :أولوية على املدى املتوسط:

هــي املنطقــة التــي تتشــارك بــن البحــوث املتعلقــة برؤيــة
اململكــة ،واملراكــز البحثيــة يف اجلامعــة لتو ّفــر قــدرات ومراكــز
بحثيــة باجلامعــة حتقــق امليــزة النســيبة للجامعــة علــى املــدى
املتوســط للمســاهمة يف حتقيــق رؤيــة  .2030حيــث ميكــن
التركيــز علــى االبتــكار ،وريــادة األعمــال ،والبحــوث التــي
تنتــج عنهــا منتجــات معرفيــة ذات قيمــة مضافــة ،وابتــكارات
معرفيــة ،واختراعــات وســلع وخدمــات جديــدة تســاعد يف
حتقيــق رؤيــة اململكــة ،واخلطــة الثالثــة ،وذلــك مــن خــال
التخصصــات
تشــجيع البحــوث البينيــة ،والبحــوث متعــ ّددة
ّ
ســوا ًء داخــل اجلامعــة أو خارجهــا مــن خــال التعــاون العلمــي
املشــترك ،واالتفاق ّيــات العلميــة الدوليــة.

الفئة الثالثة :بناء القدرات على املدى البعيد:

ومت ّثــل هــذه القــدرات املشــتركة مــع االهتمــام العاملــي،
وتتّفــق مــع رؤيــة اململكــة لكــن ال تتو ّفــر لهــا محل ًّيــا الكــوادر
املؤهلــة للقيــام بهــا ،ولــذا حتتــاج هــذه الفئــة
البشــرية
ّ
تخطيطــا طويــل األجــل ،ومــن ذلــك ابتعــاث طــاب لدراســة
التخصصــات لكــي نســتطيع املنافســة فيهــا علــى املدى
هــذه
ّ
التخصصــات،
البعيــد .وتشــجيع البحــوث البينــة ،ومتعـ ّددة
ّ
وكذلــك التعــاون العلمــي املشــترك ،واالتفاق ّيــات العلميــة
الدوليــة قــد ينعكــس باإليجــاب يف بنــاء القــدرات الذاتيــة
علــى املــدى البعيــد.

الفئة الرابعة :شراكات بحثية دولية انتقائية:

ومت ّثــل هــذه الفئــة املنطقــة املشــتركة بــن املوضوعــات
ذات االهتمــام العاملــي ،ووجــود مراكــز بحثيــة يف اجلامعــة
متخصصــة يف هــذه املوضوعــات .فهنــاك علــى ســبيل
ّ
املثــال تقنيــة النانــو ،وآخــر املســتجدات العامليــة يف التقنيــة.
ومركــز أبحــاث التغيــر املناخــي ،ويكــون فــرق العمــل يف
هــذه الفئــة خبــرات دوليــة وأخــرى محل ّيــة ،وهــذه البحــوث
غيــر مح ـ ّددة الوقــت ،فهــي تبــرز نفســها حســب احلاجــة،
وحســب الفــرص املتاحــة.
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الخطة االستراتيجية للجامعة تعزز االقتصاد غير النفطي ..وتشارك االهتمامات بين التخصصات

اســتطاعت اجلامعــة حتديــد البحــوث
التطبيقيــة االســتراتيجية ذات امليــزة
التنافســية لهــا مــن خــال حتليــل البيئــة
اخلارجيــة والداخليــة للجامعــة ،ومــن خــال
توصيــة جلنــة اخلبــراء الدوليــن .معظــم
هــذه املوضوعــات تقــع يف املنطقــة املشــتركة
بــن األنــواع الثالثــة ،أو علــى األقــل نوعــن،
وهــي كمــا يلــي:

احلج والعمرة:

يجب االستفادة من بحوث احلج والعمرة
يف مجاالت تقدمي خدمة أفضل لضيوف
الرحمن ،ودراسة املشكالت للعمل على
تفاديها .هناك حاجة دائمة ألفكار إبداعية
وابتكارية يف هذا املجال .و نظرا لعاملية
املشاعر فاحلج والعمرة تعتبر ذات اهتمام
عاملي؛ وذات اهتمام وطني؛ ألنها شريعة
دينية عظيمة ،وداعمة لالقتصاد الوطني،
واإلرث الثقايف للمملكة.

األجنبيــة أصبحــت تعتــرف وتتعامــل
بالتمويــل اإلســامي لتحقيــق التنميــة
املســتدامة .تولــي اجلامعــة االهتمــام الكبيــر
مــن خــال معهــد االقتصــاد اإلســامي
الــذي بــدوره لــه إســهامات كبيــرة يف هــذا
اجلانــب.

الطاقة الشمسية:

تتو ّفــر باململكــة طاقــة شمســية هائلــة ميكــن
االســتفادة منهــا لتنويــع مصــادر الطاقــة.
فالطاقــة الشمســية قــد تغنينــا عــن طاقــات
أخــرى غيــر متجــ ّددة ،وقــد تصبــح يف
القريــب العاجــل عــن طريــق البحــوث أقــل
تكلفــة ،وتصبــح ذات جــدوى اقتصاديــة.

حتلية املياه:

تعتبــر حتليــة امليــاه أحــد الركائــز األساســية
لالســتفادة مــن ميــاه البحــر كمصــدر للميــاه.
مــن املجــاالت البحثيــة البحــث عــن مصــادر
القــوة يف املولــدات املســتخدمة لتحليــة
امليــاه.

التمويل اإلسالمي:
أصبــح التمويــل اإلســامي غيــر الربــوي مصادر املياه:
اجتاهــا عامليــا ،والكثيــر مــن البنــوك
ً

الرقم

املجاالت البحثية االستراتيجية

تتنــوع مصــادر امليــاه (امليــاه العذبــة – ميــاه
البحــر -ميــاه الصــرف -ميــاه األمطــار) كل

ّ
اخلطــة
االســتفادة منهــا يعتبــر أحــد محــاور
املؤســس لتعزيــز
االســتراتيجية جلامعــة
ّ
االقتصــاد غيــر النفطــي للمملكــة.
التخصصــات
قــد تتشــارك االهتمامــات بــن
ّ
ولــذا شــجعت اجلامعــة البحــوث البينيــة
بتو ّفر الدعم للمشــاريع متع ّددة االختصاص
التخصصــات يف هــذه
والبحــوث متعــ ّددة
ّ
املجــاالت الســبعة لتحقيــق امليــزة النســيبة
للجامعــة علــى املســتوى الوطنــي والعاملــي
حلــ ّل بعــض املشــكالت املتعلّقــة بهــذه
اجلوانــب االســتراتيجية ..ويف اجلــدول
التالــي توضيــح يف كيفيــة بنــاء مشــاريع
التخصصــات.
بحثيــة متعــ ّددة
ّ
بذلــت اجلامعــة جهودهــا لتوضيــح املجــاالت
وتوجههــا
البحثيــة التطبيقيــة التــي تتوافــق
ّ
ااإســتراتيجي ،وتتــواءم مــع رؤيــة ،2030
وبرنامــج التحــ ّول الوطنــي  .2020وتعتبــر
ّ
اخلطــة االســتراتيجية ملنســوبيها
نشــر تلــك
مح ّفـزًا للكل ّيــات واألقســام العلميــة ،واملراكز
البحثيــة للجامعــة ،ومنســوبي اجلامعــة
لتفعيــل تلــك اخلطــط ،واســتثمارها يف
بحوثهــم ،وترقيتهــم العلميــة لتحقيــق
املســتهدف منهــا مــن خــال برامــج بحثيــة
داعمــة لهــا.

منهــا للغــرض املناســب لــه ملواجهــة نقــص
يف امليــاه يف األعــوام القادمــة مــع ازديــاد
عــدد الســكان للتغلــب علــى محدوديــة
امليــاه العذبــة باململكــة.

والقيم:
األخالق ّيات ِ

أولــت اجلامعــة القِ يــم واألخــاق اهتمــام
كبيــر منــذ إنشــاءها .حيــث اهتمــت رســالة
اجلامعــة بالقِ يــم املســت ّمدة مــن ديننــا
احلنيــف كالتقــوى واإلحســان .وتدعــم
رؤيــة اجلامعــة ورســالتها األخالق ّيــات
اإليجابيــة التــي تصــب يف برامــج حتقيــق
الرؤيــة مثــل :برنامــج بنــاء الشــخصية
الســعودية ومركــز األميــر خالــد لالعتــدال،
وكرســي األميــر نايــف للقِ يــم.

علوم البحار:

يعتبــر البحــر األحمــر أحــد مصــادر الثــروة
الطبيعيــة املتج ـ ّددة للمملكــة ،حيــث تعتبــر
مــن أفضــل قيعــان الســواحل يف العالــم
لوجــود الشــعب املرجانيــة  ،Coralsونظـ ًرا
لتنــوع ثروتــه التــي لــم تُســتغل حتــى
فتوجــه البحــوث التطبيقيــة نحــو
اآلن.
ّ
البحــر األحمــر ،ودراســة ثرواتــه ،وكيفيــة
األقسام العلمية
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في حوار مع وكيل الجامعة للتطوير عن الخطة االستراتيجية الثالثة "تعزيز":

تمويل خطة "تعزيز" يعتمد على البرامج التنفيذية لرؤية 2030
الجامعة تمتلك كوادر علمية متميزة قادرة على المساهمة في تنفيذ مشروع "نيوم"

اســتعرض ســعادة وكيــل اجلامعــة للتطويــر األســتاذ الدكتــور
امــن بــن يوســف نعمــان أبــرز مالمــح اخلطــة االســتراتيجية
الثالثــة للجامعــة "تعزيــز" ،مبــرز ًا أهم املشــروعات املســتقبلية
يف املســارين التعليمــي والبحثــي باجلامعــة ،والتــي تتســق مع
برامــج رؤيــة  ، 2030مؤكــد ًا يف حــوار خــاص لصحيفــة (أخبــار
اجلامعــة) علــى اعتمــاد أربــع مبــادرات يف برنامــج التحــول
الوطنــي تتمثــل يف تقــدمي اخلدمــات الطبيــة التشــخيصية،
وتســويق املســاحات الفارغــة داخــل اجلامعــة ،وكذلــك إعــادة
هيكلــة البرامــج التعليميــة ،باإلضافــة إلــى تطبيــق آليــات
دمــج وانخــراط الطــاب ذوي االحتياجــات يف البيئــة
اجلامعيــة مبكانــة عاليــة .وإلــى تفاصيــل احلــوار:

 ما هي برامج رؤية  2030التي سوف يكونللجامعة دور يف تنفيذها ؟

ممــا ال شــك فيــه أن لــوزارة التعليــم ،واجلامعــات علــي وجــه
العمــوم وجامعــة املؤســس بصفــة خاصــة دور مهــم يف برامــج
حتقيــق الرؤيــة ،حيــث أنشــأت اجلامعــة وحــدة حتقيــق
الرؤيــة متاشــيا مــع األمــر الســامي رقــم  44643وتاريــخ
1437/9/15هـــ ،والقاضــي بتأســيس مكاتــب لتحقيق الرؤية
يف الــوزارات والقطاعــات احلكوميــة مــن أجــل متابعــة تنفيــذ
املبــادرات .وقــد شــاركت اجلامعــة يف تقــدمي العديــد مــن
املبــادرات يف برامــج حتقيــق رؤيــة  ،2030ومن أهمها برنامج
التحــول الوطنــي ،وبرنامــج ضيــوف الرحمــن ،وبرنامــج
اخلصخصــة ،وبرنامــج الشــراكات االســتراتيجية ،وبرنامــج
جــودة احليــاة .ولقــد ا ُعتمــد للجامعــة أربعــة مبــادرات يف
برنامــج التحــول الوطنــي هــي مبــادرة تقــدمي اخلدمــات
الطبيــة التشــخيصية املتخصصــة مبقابــل مــادي للفحوصات
التــي ال تتوفــر محلي ـاً ،ومبــادرة تســويق املســاحات الفارغــة
داخــل اجلامعــة للقطــاع اخلــاص ليســتفيد منهــا يف بنــاء
أماكــن خدميــة تســاهم يف رفــع مســتوى اخلدمــات داخــل
اجلامعــة وتوفــر مــورد ذاتــي للجامعــة ً
أيضــا ،ومبــادرة إعــادة
هيكلــة البرامــج التعليميــة لتلبــي احتياجــات برامــج التنميــة
الوطنيــة واســتحداث برامــج مدفوعــة يف قطاعــات أكادمييــة
مختلفــة يحتاجهــا ســوق العمــل ،واملبــادرة الرابعــة تطبيــق
آليــات تضمــن دمــج وانخــرط الطــاب ذوي االحتياجــات
اخلاصــة يف البيئــة اجلامعيــة مبعنويــات ومكانــة عاليــة.
وممــا ال شــك فيــه أن اجلامعــة تشــارك بفعاليــة يف حتقيــق
األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة  ،2030وخاصــة التعليميــة
منهــا ،والتــي تتمثــل يف ضمــان التعليــم اجليــد وحتســن
اســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس وتأهيلهــم وتطويرهــم،
وحتســن البيئــة التعليميــة احملفــزة لإلبــداع واالبتــكار،
وتطويــر املناهــج وأســاليب التعليــم ،والتقــومي وتعزيــز القيــم
واالنتمــاء ،واملهــارات للطلبــة ،وتعزيــز قــدرة نظــام التعليــم
لتلبيــة متطلبــات التنميــة ،واحتياجــات ســوق العمــل وتنويــع
مصــادر الدخــل ،وزيــادة مشــاركة القطــاع األهلــي واخلــاص
يف التعليــم ،ورفــع جــودة البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع.

 هل روعي يف إعداد االستراتيجية املواءمة معالتوجهات املستقبلية خلصخصة قطاع التعليم
ومساهمة القطاع اخلاص يف أنشطة اجلامعة
التعليمية والبحثية واالستثمارية ؟

القطــاع اخلــاص هــو جــزء متمــم ملنظومــة العمــل الوطنــي
ويقــع علــى عاتقــه دور كبيــر يف رؤيــة اململكــة  ،2030مــن
خــال توفيــر االســتثمار وتقــدمي اخلدمــات وزيــادة فــرص
العمــل .وتوجــد مبــادرات للتعــاون مــع القطــاع اخلــاص،
وعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر توجــد مبــادرات لتســويق
خددمــات اجلامعــة وتوطــن اســتخدام الطاقــة املتجــددة،
وإنشــاء كليــة طــب خاصــة وإنشــاء معاهــد تدريبيــة خاصــة
داخــل اجلامعــة ،واســتثمار أراضــي ومبانــي وأســوار
اجلامعــات إعالنيــاً وخدماتيــاً.

 ما هو دور خطة تعزيز يف متكني املرأة والتيتعتبر أحد أهداف رؤية  2030؟

أدركــت اجلامعــة أهميــة دور املــرأة يف كافــة املجــاالت ســواء
التعليميــة أو البحثيــة أو خدمــة املجتمــع ،فحرصــت علــى
اســتثمار جهودهــا مــن أجــل التطويــر والتحديــث والتوســع
علــى كافــة األصعــدة حيــث متثــل املــرأة نصــف املجتمــع،
ولــذا أولــت خطــة تعزيــز دور مهــم للمــرأة يف املجتمــع
الســعودي ،حيــث اســتهدفت جميــع مبــادرات اخلطــة
منســوبي ومنســوبات اجلامعــة علــى الســواء .وخصصــت

اجلامعــة إحــدى مبادرتهــا الســتكمال البنيــة التحتيــة
والتحســن لفــرع الطالبــات بالفيصليــة ،ووقعــت اجلامعــة
اتفاقيــة إنشــاء مدرســة لتعليــم قيــادة املركبــات للســيدات
بــن اجلامعــة واإلدارة العامــة للمــرور بجــدة ،بهــدف تطويــر
املنظومــة التعليميــة والتدريبيــة يف مجــال تعليــم وتدريــب
قيــادة املركبــات مبواصفــات عامليــة.

 هل للجامعة مشاركة يف مشروع "نيوم" العمالقواملزمع تنفيذه يف شمال غرب اململكة؟

اجلامعــة متلــك مــن اخلبــرات واإلمكانيــات الكثيــر ممــا
يســاهم يف املشــاركة يف حتقيق مشــروع نيوم العمالق ،وحيث
تعتبــر مدنيــة نيــوم مشــروع وطنــي ســعودي ملدينة مخطــط
لبنائهــا أن تكــون عابــرة للحــدود ،وتربــط بــن ثــاث قــارات
هــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا ،واملشــروع ضمــن التطلعــات
ـوذج عاملــي
الطموحة لرؤيــة  2030بتحويــل اململكــة إلــى منـ ٍ
رائــد يف مختلــف جوانــب احليــاة ،وذلــك مــن خــال التركيــز
على الصناعات و"التقنية منهــا ،وتوفيــر فــرص عمــل هائلــة
يف املشــروع يف جميــع مراحلــه ،وجامعــة املؤســس متلــك
كــوادر علميــة متميــزة يف مجــال املــوارد البشــرية ودراســات
اجلــدوى جلميــع مراحــل املشــروع ،وخبــرات كبيــرة يف مجــال
الســياحة وعلــوم األرض والثــروات املعدنيــة ،واالســتفادة مــن
ثــروات البحــر األحمــر ،ولــذا نــري إن للجامعــة دور كبيــر يف
املســاهمة يف عــدة مجــاالت يف مشــروع نيــوم.

 -ما هي مصادر متويل خطة تعزيز ومبادرتها ؟

تعتبــر خطــة تعزيــز هــي اســتكماال للخطــط اجلامعــة
الســابقة األولــى والثانيــة مــع اختــاف بســيط أن متويــل
خطــة تعزيــز يعتمــد علــى البرامــج التنفيذيــة لرؤيــة 2030
وليــس علــى ميزانيــة اجلامعــة .ومبــادرات خطــة تعزيــز مــن
الناحيــة املاليــة تنقســم إلــى أربعــة فئــات هــي مبــادرات ال
حتتــاج إلــى متويــل ومبــادرات حتتــاج إلــى متويــل ومبــادرات
ذات عائــد ،يتــم مــن خاللهــا متويــل املبــادرات األخــرى،
ومبــادرات تهــدف إلــى ترشــيد اإلنفــاق وتقليــل النفقــات،
ولــذا ميكــن القــول إن املصــادر املاليــة خلطــة تعزيــز هــي
البرامــج التنفيذيــة لرؤيــة  ،2030باإلضافــة إلــى املــوارد
الذاتيــة للجامعــة الناجتــة مــن تســويق خدمــات اجلامعــة
العلميــة واالستشــارية والتعليميــة.

 ما هي مسؤوليات ومساهمات شطر الطالباتإلجناح االستراتيجية ؟

جامعــة املؤســس تنتهــج املنهــج العلمــي يف تنفيذ اســتراتيجية
"تعزيــز" واجلامعــة ال تفــرق يف املســئوليات اخلاصــة بهــا بــن
أبناءهــا وبناتهــا ،فاجلامعــة متثــل دور األب يف جميــع مناحي
أنشــطتها ،والــكل مدعــو بــا اســتثناء للمشــاركة يف تنفيــذ
اخلطــة االســتراتيجية ،وشــطر الطالبــات لــه دور كبيــر
وفعــال يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية ،حيــث إن جميــع
مبــادرات اخلطــة تســتهدف كال الشــطرين ،وبالتالــي يقــع
علــي شــطر الطالبــات ومنســوبيه وعضــوات هيئــة التدريــس
نســبة  %50إلجنــاح خطــة تعزيــز ،واجلامعــة كلهــا ثقــة يف
الــدور املميــز لهــذا الشــطر يف إجنــاح كافــة أنشــطة مبــادرات
خطــة تعزيــز.

 هل لديكم خطة ملواجهة املخاطر احملتملة التيقد تهدد حتقيق أهداف اخلطة ال سمح اهلل ؟

لقــد روعــي عنــد وضــع اخلطــة فرضيــة ديناميكيــة اخلطــة
أي قابليتهــا للتغييــر والتعديــل ،وبالتالــي مت وضــع فرضيــة
إمكانيــة تطبيــق خطــة بديلــة ملواجهــة املخاطــر والتهديــدات
املختلفــة التــي ميكــن أن تتعــرض لهــا اخلطــة مــن نقــص
يف مصــادر التمويــل أو غيابهــا أو حــدوث كــوارث طبيعيــة
أو املخاطــر االســتراتيجية مــن تغييــر التوجهــات واألوليــات.

7

أخبار اجلامعة | العدد ١٠9٢

التعليم ركيز التنمية ورافدها األساس
اهتــم قــادة اململكــة منــذ عهــد املؤســس امللــك
عبــد العزيــز  -طيــب اهلل ثــراه  -بالتعليــم
كأحــد الركائــز األساســية لتحقيــق التنميــة
ورقــي الشــعوب وتطورهــا ،وهــو مــن أهــم
االســتثمارات االســتراتيجية التــي جتنــي
ثمارهــا الــدول.
وقــد حققــت جامعــة املؤســس جامعــة امللــك
عبــد العزيــز  -بفضل من اهلل ســبحانه وتعالى
ثــم بالدعــم الالمحــدود مــن قــادة هــذا الوطــن
الغالــي  -نقلــة نوعيــة كبيــرة منــذ تأسيســها،
وذلــك يف كافــة املجــاالت التنمويــة واألكادميية
والبحثيــة وخدمــة املجتمــع ،وشــهدت اجلامعة
منـ ًوا مضطــر ًدا ك ًمــا وكي ًفــا ،وحققــت اجلامعــة
مكانــة علميــة وبحثيــة عامليــة .وقــد ســاهم
مــدراء اجلامعــة يف وضــع لبنــات مميــزة يف
صــرح اجلامعــة حتــى أصبحــت وهلل احلمــد
واملنــة شــجرة وارفــة يســتظل بظلهــا طــاب
العلــم واملعرفــة ،وبتعــاون إيجابــي وبتضافــر
اجلهــود مــن جميــع منســوبي اجلامعــة مــن
مســؤولني وأعضــاء هيئــة تدريــس وفنيــن
وإداريــن.

لقــد أصبــح التخطيــط ســمة مــن ســمات
احليــاة املعاصــرة ،ومــا مــن أمــة تســعى إلــى
مســتقبل أفضــل إال وتضــع التخطيط سياســة
لهــا تســير علــى هديــه وتســتفيد منــه ،وقــد
أصبــح العالــم يف أشــد احلاجــة للتخطيــط
بعــد أن تعقــدت وســائط معيشــته ،وتعــددت
إمكاناتهــا ،ويعتبــر التخطيــط التعليمــي هــو
العنصــر األساســي والفعــال يف عمليــات
التقــدم والتنميــة وزيــادة كفايــة وفعاليــة
األفــراد.
ويعــد التخطيــط االســتراتيجي أداة إداريــة
مهمــة مــن أجــل القيــام باألعمــال بصــورة
أفضــل ،وذلــك مــن خــال تركيــز الطاقــات
والتأكــد مــن أن جميــع العاملــن باجلامعــة
يســيرون يف نفــس االجتــاه لتحقيــق األهــداف
املنشــودة ،إضافــة إلــى تقــومي وتعديل اخلطط
اســتجابة للتغيــرات الزمنيــة والبيئيــة.
وقــد أولــت جامعــة امللــك عبــد العزيــز -
جــل اهتمامهــا باخلطــط االســتراتيجية
بغيــة حتقيــق أهدافهــا علــى أســس
علميــة مدروســة ،وقــد مت إجنــاز

اخلطــة االســتراتيجية األولــى ،واخلطــة
االســتراتيجية الثانيــة ،ونحــن اآلن يف اخلطة
االســتراتيجية الثالثــة ،والتــي حملــت شــعار
« تعزيــز « والتــي قامــت اجلامعــة بتعديلهــا
ملواءمتهــا مــع رؤيــة اململكــة  ،2030ومــع
أهــداف ومبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي،
حيــث متــت إضافــة مبادرات جديــدة للخطة،
وهــي علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر (
مبــادرة دعــم األبحــاث التطبيقيــة يف مجــال
احلــج والعمــرة والزيــارة ،ومبــادرة ترشــيد
اســتهالك الكهربــاء واملــاء ،ومبــادرة اســتثمار
أراضــي ومبانــي أســوار اجلاملعــة إعالن ًيــا
وخدمات ًيــا ،ومبــادرة تســويق خدمــات
املستشــفى اجلامعــي ) ،ومــن املؤمــل بــإذن
اهلل أن تســاهم هــذه اخلطــة حتقيــق املزيــد
مــن التقــدم والرقــي لهــذا الصــرح العلمــي
الشــامخ واإلســهام يف إرســاء دعائــم العلــم
واملعرفــة ودفــع عجلــة النهضــة والتنميــة
نحــو آفــاق مزدهــرة وواعــدة حتقي ًقــا لرؤيــة
اململكــة .2030

االستراتيجية وتجويد العمل المالي واإلداري
لقــد أولــت وكالــة اجلامعــة اعتمــاد سياســة
التخطيــط االســتراتيجي جــل اهتمامهــا
ووقتهــا وجعلتــه إحــدى أولوياتهــا بحيــث
تتالقــى هــذه السياســة وتوجهــات اجلامعــة
باخلطــة االســتراتيجية الثالثــة املتوافقــة مــع
برامــج ومبــادرات التحــول الوطنــي 2020
والرؤيــة الطموحــة للمملكــة  2030حتــى
أضحــت اإلدارة االســتراتيجية هــي األداة
للنجــاح وجتويــد العمــل املالــي واإلداري
بالوكالــة.
إن التــزام وكالــة اجلامعــة باخلطــة
االســتراتيجية للجامعــة لــم يكــن هدفــاً يف
ذاتــه بــل وســيلة تســاهم يف إدارة جهــود
الوكالــة كقــدرة مؤسســية وفاعليــة ماليــة
وإداريــة فعالــة وقانونيــة لصياغــة األهــداف
االســتراتيجية للوكالــة ،ولتحقيــق هــذه
األهــداف فــكان لزامـاً علينــا أن نطــور أدائنــا

اإلداري وننمــي مواردنــا البشــرية ،ونســتثمر
مواردنــا املاليــة بشــكل ســليم انطالقــا مــن
ســعينا الدائــم نحــو تنميــة ثقافــة التميــز
يف وكالــة اجلامعــة ،وإلدراكنــا األكيــد بــأن
التخطيــط للمســتقبل هــو األســلوب األمثــل
ملواجهــة التحديــات ،وتنفيــذاً لذلــك فقــد
أنشــأت الوكالــة وحــدة اخلطة االســتراتيجية
وهــي تختــص مبتابعــة وتنفيــذ البرامــج
واملبــادرات التــي تشــارك بهــا قطاعــات
الوكالــة ،ووفــرت لهــا اإلمكانــات الالزمــة
لتيســير عملهــا ،وأنيــط بالوحــدة حتديــث
نســب اإلجنــاز لتلــك املشــاريع واملبــادرات
أوالً بــأول ،وكذلــك التواصــل الدائــم مــع
اإلدارات املختصــة باجلامعــة ملتابعــة
اإلجنــازات ومناقشــة املعوقــات ووضــع
التوصيــات الالزمــة ملعاجلتهــا.
ُ
وإن كنــا يف مجــال الشــكر فإننــي أســجل

لإلخــوة الزمــاء يف إدارة اخلطــة
االســتراتيجية بوكالــة اجلامعــة للتطويــر
الشــكر علــى تعاونهــم حتــى أصبحــت اخلطــة
االســتراتيجية بهــذه الصــورة التــي نطمــح
إلــى أن تكــون جــودة تنفيذهــا علــى قــدر
اجلــودة التــي جــاءت بهــا ،ويعــود الشــكر يف
األســاس إلــى دعــم اإلدارة العليــا للجامعــة
ممثلــة يف معالــي مديــر اجلامعــة األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبيــد اليوبــي،
الــذي أولــى هــذه اخلطــة مــا تســتحقه مــن
عنايــة واهتمــام ليجــيء تنفيــذ برامجهــا
محق ًقــا لطموحــات جامعــة املؤســس،
ويحدونــا أمــل كبيــر يف أن تتضافــر جهــود
جميــع أبنــاء اجلامعــة لترجمــة اخلطــة
االســتراتيجية الثالثــة إلــى واقــع ملمــوس،
حتــى حتقــق اجلامعــة الريــادة علــى املســتوى
احمللــي واإلقليمــي والدولــي.،

المدن الجامعية واحتياجاتها المستقبلية
تعــد املــدن اجلامعيــة البوتقــة احلاويــة لــكل
أركان العمليــة التعليميــة ،لذلــك تســعى وكالــة
اجلامعــة للمشــاريع إلــى رســم صــورة واضحة
عــن املــدن اجلامعيــة واملواقــع التابعــة لهــا
واســتعماالتها احلاليــة واالحتياجــات
املســتقبلية.
تنطلــق يف ذلــك مــن رؤيــة أن تكــون املدينــة
اجلامعيــة مبقــر اجلامعــة الرئيســة وفــروع
اجلامعــة داخــل جــدة وخارجهــا منوذجــاً
عامليـاً رائــداً ،كمــا تعــد رســالتها حتقيــق هوية
متميــزة للمدينــة اجلامعيــة يف مشــاريعها
ومنشــآتها واحملافظــة عليهــا بنظــم تشــغيل
وصيانــة وخدمــات فاعلــة وبيئــة راقيــة
لالســتخدام ،مــع التطويــر املســتمر للمبانــي

والتجهيــزات واألنظمــة ،واملســاحات
احمليطــة ،والبنــى التحتيــة وزيــادة الكفــاءة
التشــغيلية والفعاليــة للمرافــق اجلامعيــة،
مبــا يحقــق اســتدامتها.
كمــا أن وكالــة اجلامعــة للمشــاريع تعمــل على
توفيــر بيئــة جاذبــة وآمنــة ومحفــزة لإلبــداع
مــن خــال تطبيــق معاييــر الســامة ومبــادئ
وإجــراءات اجلــودة واألنظمــة الذكيــة ،يف
تنفيــذ وإدارة املشــاريع واالســتفادة مــن
أحــدث التقنيــات احلديثــة لتطويــر أســاليب
العمــل حتــى تكــون الوكالــة بيــت خبــرة
يف مجــال إدارة املشــاريع ،والتصاميــم
الهندســية ،والســامة والصحــة املهنيــة،
والتشــغيل والصيانــة.

وتســعى يف الوقــت نفســه إلــى تطويــر
املدينــة اجلامعيــة مبــا يعــزز ترشــيد الطاقــة
وامليــاه ،واالســتفادة القصــوى مــن الطاقــة
البديلــة .مــع حرصهــا الدائــم واملســتمر
علــى احملافظــة علــى أمــن وســامة املدينــة
اجلامعيــة ومنســوبيها وطالبهــا وزوارهــا.
وختامــاً أدعــو اهلل ســبحانه وتعالــى أن
يوفقنــا جميعــا ملــا فيــه اخليــر ،وأن نتعــاون
جميعــاً منســوبني وأعضــاء هيئــة تدريــس
وطــاب ،للوصــول باملــدن اجلامعيــة جلامعــة
امللــك عبدالعزيــز إلــى مــا نصبــو إليــه مــن
أن تكــون مــدن جامعيــة منوذجيــة ورائــدة
عامليــاً.
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نظرة تحليلية لخطة "تعزيز"

"تعزيز" تميز
الجامعة

أدركــت اجلامعــة أهميــة أدوارهــا يف كافــة املجــاالت ســواء
التعليميــة أو البحثيــة أو خدمــة املجتمــع ،فحرصــت علــى
اســتثمار جهودهــا مــن أجــل التطويــر والتحديــث والتوســع
علــى كافــة األصعــدة .واليــوم ،وبعــد مــرور خمســن
عامــاً تراكمــت العديــد مــن اخلبــرات وحتققــت الكثيــر
مــن اإلجنــازات ،واحتلــت اجلامعــة مكانــة مرموقــة علــى
املســتويات احملليــة واإلقليميــة ،وأصبــح لهــا حضــور دائــم
ومشــهود علــى الســاحة العامليــة يــزداد يف اتســاعه وتنوعــه
َّ
وجــل.
وعمقــه يومــاً بعــد يــوم بفضــل اهلل عــ َّز
واليــوم تقــف اجلامعــة وقفــة مراجعــة وتطبيــق مــن أجــل
االنطــاق مــن قاعــدة مــا مت إجنــازه إلــى آفــاق أرحــب لتأكيــد
متيــز اجلامعــة يف أدوارهــا وأنشــطتها محليــاً وعامليــاً،
ولترتقــي إلــى املكانــة التــي تســتحقها يف التصنيفــات
العامليــة بــن جامعــات العالــم .ولــذا فقــد بنــت اجلامعــة
خطــة تعزيــز بعــد حتلــل البيئــة الداخليــة واخلارجيــة لهــا
باســتخدام التحليــل الرباعــي مواطــن القــوة والضعــف،
والفــرص واملخاطــر يف تقــومي العالقــة بــن املــوارد الداخليــة
للجامعــة وقدراتهــا( :مواطــن القــوة والضعــف) وبــن
إمكاناتهــا اخلارجيــة( :الفــرص واملخاطــر) ،كمــاَّ ،
مت ربــط
عناصــر البيئتــن الداخليــة واخلارجيــة وتصنيفهمــا بهــدف
حتديــد األكثــر تأثيـ ًرا وقو ًة يف صياغة اســتراتيجية اجلامعةـ
واعتمــدت اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة يف إعدادهــا علــى
عــدد مــن االســتراتيجيات املختــارة ومت بنائهــا علــي تطبيــق
النهــج التصاعــدي والتنازلــي (التخطيــط املــزدوج) يف
إعــداد االســتراتيجية ،حيــث ّ
مت االسترشــاد برؤيــة ،2030
وتوجيهــات إدارة اجلامعــة ،ومشــاركة كا ّفــة املســتويات
اإلداريــة األخــرى ،ومختلــف قطاعــات املســتفيدين.
واســتعانت مبزيــج مــن املنهج ّيــات العلميــة احلديثــة
للتخطيــط االســتراتيجي ،وذلــك للجمــع بــن املزايــا التــي
متنحهــا كل منهجيــة ،وتوفيرهــا يف االســتراتيجية الثالثــة،

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

وأهــم املنهجيــات التــي متــت االســتفادة منهــا هــي:
اســتراتيجية التحليــل التقليديــة واســتراتيجية املميــزات،
والعيــوب الســابقة واســتراتيجية احمليــط األزرق
واســتراتيجية خبــرة املســتخدم (الطالــب واملجتمــع)
واســتراتيجية االبتــكار وقــد شــاركت الفئــات اآلتيــة يف
إعــداد اخلطــة لتوســيع قاعــدة املشــاركة ،واســتلهمت ُج ـ ّل
وتوجهــات ،وطموحــات
مكوناتهــا مــن أفــكار ،ومقترحــات،
ّ
يوضحهــا الشــكل
الفئــات املشــاركة يف إعدادهــا ،والتــي ّ
ّ
اخلطة
التالــي الفئــات املشــاركة يف إعــداد اخلطة واســتندت
الثالثــة يف إعدادهــا إلــى العديــد مــن املراجــع االســتراتيجية
بجانــب اخلطــة األولــى والثانيــة شــملت توصيــات ورش
التخطيــط االســتراتيجي والعصــف الذهنــي وتوصيــات
املجالــس واللّجــان والكل ّيــات واملبــادئ الســمحة لديننــا
احلنيــف ورؤيــة اململكــة  2030وبرامــج التحــول الوطنــي
 2020وخطــة التنميــة العاشــرة (وزارة التخطيــط) وخطــة
ّ
ّ
وخطــة مدينــة
وخطــة منطقــة مكــة املكرمــة
وزارة التعليــم
ّ
امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة واخلطــة االســتراتيجية
ّ
وخطــة تقنيــة املعلومــات واالســتراتيجية
الوطنيــة للشــباب
الوطنيــة للتحــول إلــى مجتمــع املعرفــة واســتراتيجيات
مختــارة مــن أفضــل  500جامعــة يف العالــم مثــل جامعــة
واليــة بنســلفانيا وجامعــة ويســترن أســتراليا وجامعــة لونــد
وجامعــة ســنغافورة الوطنيــة وجامعــه أوريجــون وجامعــة
شــيفيلد وجامعــة ليــدز وجامعــة واترلــو.
ّ
اخلطــة ببعضهــا البعــض ،وتوضيــح العالقــة
ومت ربــط أجــزاء
بــن أجزائهــا ،فشــمل عالقــة املســارات بالرؤيــة ،وعالقــة
املســارات بالرســالة ،وعالقــة املســارات بالقِ يــم ،وعالقــة
املبــادرات بالقِ يــم ،وعالقــة األهــداف احملــددة بالبرامــج
ّ
اخلطــة مــع رؤيــة اململكــة ،2030
االســتراتيجية ،ومواءمــة
ّ
اخلطــة مــع خطــط
وبرامــج حتقيــق الرؤيــة  ،2020ومواءمــة
املشرف العام
مدير اجلامعة

أ .د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .أحمد بن علي الزهراني

تتشــرف جامعــة امللــك عبــد العزيــز بدورهــا الوطنــي
الريــادي يف التخطيــط االســتراتيجي ،والــذي متثــل يف
اإلجنــاز املتميــز خلطتهــا األولــى والثانيــة ،باإلضافــة
إلــى متيزهــا يف إعــداد اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة
والتــي حتمــل اســم خطــة «تعزيــز» .وهــذا االســم
املختصــر للخطــة دليــل علــى إصــرار القائمــن علــى
قيــادة اجلامعــة علــى تعزيــز مــا حتقــق بتوفيــق اهلل مــن
متيــز اجلامعــة -علــى كافــة األصعــدة ذات العالقــة-
بدورهــا ورســالتها العلميــة ،والتــي تشــمل التعليــم
املتميــز وبرامــج حتقيــق الرؤيــة واملســؤولية املجتمعيــة
وريــادة األعمــال والقيــادة األكادمييــة .ولقــد مت إعــداد
وتطويــر خطــة تعزيــز علــى ثــاث مراحــل زمنيــة :متثلت
املرحلــة األولــى منهــا يف إعــداد خطــة متكاملــة للجامعــة
حتافــظ علــى مكتســباتها وتعــزز متيزهــا محليـاً وعاملياً.
ويف املرحلــة الثانيــة مــن اإلعــداد مت إضافــة ملحــق رفــع
الكفــاءة وتقليــل الهــدر .ثــم متثلــت املرحلــة الثالثــة
يف إعــداد اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة يف
مواءمتهــا مــع رؤيــة اململكــة  2030عقــب صدورهــا،
ومــا تبــع ذلــك مــن مواءمتهــا مــع برامــج حتقيــق الرؤيــة
 .2020وبذلــك تكاملــت اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة
واشــتملت علــى مســارات اســتراتيجية ســبعة هــي:
التعليــم والتعلــم الفعــال ،والدراســات العليــا والبحــث
العلمــي ،واملســؤولية املجتمعيــة ،والتطويــر اإلداري
واإلعالمــي ،والكفــاءة والترشــيد ،والبيئــة اجلامعيــة
احملفــزة ،وتنويــع مصــادر الدخــل.
ويف اخلتــام نقــدم أســمى عبــارات التقديــر والعرفــان
للجهــود التــي بُذلــك يف إعــداد خطــة «تعزيــز» وعلــى
جميــع املســتويات مــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس
والقيــادات األكادمييــة واإلداريــة بالشــطرين وفريــق
إعــداد وثائــق اخلطــة ،واهلل املوفــق والهــادي إلــى ســواء
الســبيل.

د إبراهيم بن عبداحملسن البديوي
املشرف العام على إدارة
التخطيط االستراتيجي

الدولــة والــوزارة واملنطقــة ،واملجــاالت البحثيــة والتطبيقيــة،
والفئــات املســتفيدة .ومت قيــاس األداء للخطــة باســتخدام
املؤشــرات الدوليــة ،واملؤشــرات االســتراتيجية ،واملؤشــرات
التشــغيلية للمبــادرات ،واخلريطــة االســتراتيجية وبطاقــات
األداء املتــوازن ،واحلالــة املاليــة ،واحتياجــات متويــل
املبــادرات ،والتنفيــذ التقنــي ،واملخاطــر االســتراتيجية.

رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .شارع بن مزيد البقمي

نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .رمي بنت علي الرابغي

مدير التحرير

أحمد بن علي العمري
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