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حساســـيٌة  المنظمـــات  أكثـــر  مـــن  التعليميـــة  المنظمـــات  تعـــد 
للتغيـــرات والتطـــورات المتســـارعة التـــي تحـــدث فـــي العالـــم، لذلـــك 
عملـــت الجامعـــات علـــى أن تتبنـــى فلســـفة التخطيـــط االســـتراتيجي 
الـــذي تحـــدد بـــه الرؤيـــة والرســـالة واألهـــداف االســـتراتيجية لهـــا، 
ومـــن هـــذا المنطلـــق بـــدأت جامعـــة شـــقراء فـــي إعـــداد خطتهـــا 
االســـتراتيجية  بعـــد صـــدور القـــرار اإلداري رقـــم 9255\53 وتاريـــخ 
22\05\1442هــــ القاضـــي بتشـــكيل اللجنـــة العليـــا الدائمـــة لإلشـــراف 
علـــى إعـــداد الخطـــة االســـتراتيجة للجامعـــة ومـــا تلـــى ذلـــك مـــن 
قـــرارات لتشـــكيل الفـــرق واللجـــان األخـــرى إلعـــداد وتنفيـــذ الهيكلـــة 

والخطـــة االســـتراتيجية . 
»اإلدارة  االســـتراتيجية،  محاورهـــا  ضمـــن  الجامعـــة   وتعمـــل 
الرشـــيدة، والمكانـــة والتميـــز، وجـــودة الحيـــاة الجامعيـــة « منطلقـــُة 
وتحســـين  بالتعليـــم  المتعلقـــة  االســـتراتيجية  توجهاتهـــا  مـــن 
البيئـــة الجامعيـــة والعمليـــة مـــن جميـــع جوانبــــها وتحقيـــق التميـــز 
المجتمـــع  فـــي  فاعلـــة  وتكـــون منظمـــة  البشـــري،  موردهـــا  فـــي 
ومســـاهمة فـــي تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030، وخطـــة التعليـــم 
االســـتراتيجية، وقـــادرة علـــى تطبيـــق نظـــام الجامعـــات الجديـــد 
العالميـــة  التصنيفـــات  فـــي  متقدمـــة  مراكـــز  وتحقيـــق  بفعاليـــة، 
والمحليـــة، فقـــد عملـــت علـــى خطتهـــا االســـتراتيجية مســـتفيدًة 
مـــن نواتـــج تقييمهـــا لخطتهـــا اإلســـترايتيجة األولـــى والدراســـة 
الذاتيـــة، ومـــن المقارنـــات المرجعيـــة، باإلضافـــة إلـــى ذلـــك عملـــت 
الجامعـــة علـــى اســـتخدام أســـلوب التحليـــل الرباعـــي للوقـــوف علـــي 
نقـــاط القـــوة والضعـــف فـــي  بيئتهـــا الداخليـــة وعناصـــر الفـــرص 

والتحديـــات فـــي بيئتهـــا الخارجيـــة ، الـــذي تـــم مـــن خـــال جمـــع البيانـــات 
والمعلومـــات مـــن أصحـــاب المصلحـــة مـــن المجتمـــع المحلـــي ومـــن 
مســـؤولي ومنســـوبي الجامعـــة وطلبتهـــا وذلـــك بإســـتخدام نمـــاذج 
رســـمية  واجتماعـــات  وزيـــارات  اســـتبانات  شـــكل  علـــى  موحـــدة 

واتصـــاالت وعقـــد ورش عمـــل ومقابـــات شـــخصية. 
ــالتها،  ــقراء، ورسـ ــة شـ ــة جامعـ ــد رؤيـ ــى تحديـ ــل علـ ــك للعمـ وكل ذلـ
ــم  ــة لرسـ ــا، باإلضافـ ــة لهـ ــتراتيجية العامـ ــداف االسـ ــا، واألهـ وقيمهـ
أهـــداف خطتهـــا التفصيليـــة ومبادراتهـــا، حيـــث تضمنـــت الخطـــة 
االســـتراتيجية  لجامعـــة شـــقراء ســـتة أهـــداف رئيســـة، وثاثيـــن 
وفـــق  االســـتراتيجية   الخطـــة  صممـــت  ولقـــد  ـــا،  تفصيليًّ هدفـــًا 
القائـــم علـــى مرحلتيـــن وهـــي مرحلـــة  نمـــوذج هارفـــارد  نموذجيـــن؛ 
تحديـــد الرؤيـــة والرســـالة والقيـــم وبنـــاء األهـــداف االســـتراتيجية ثـــم 
مرحلـــة التنفيـــذ، كمـــا اْســـُتخدم نمـــوذج بطاقـــة األداء المتـــوازن التـــي 
تقـــوم علـــى قيـــاس مؤشـــرات األداء؛ وذلـــك لضمـــان قيـــاس النتائـــج 
علـــى المســـتويات الثاثـــة فـــي الجامعـــة، ممـــا يكفـــل متابعـــة تحقيـــق 
هـــذه األهـــداف؛ لتحقيـــق الخطـــة االســـتراتيجية للجامعـــة، وحيـــث 
الوطنـــي بوصفهـــا مؤسســـة  إن جامعـــة شـــقراء تؤمـــن بدورهـــا 
ـــة تعـــد جـــزءا مـــن منظومـــة التطويـــر والتغييـــر، فإنهـــا تهـــدف  تعليميَّ
ــوارد  ــة والمـ ــات المتاحـ ــتثمار كلِّ اإلمكانـ ــى اسـ ــذه إلـ ــا هـ ــي خطتهـ فـ
المحليـــة  الوطنيـــة  أدوارهـــا  فـــي  وتســـهم  أهدافهـــا،  ـــق  تحقِّ كـــي 

والعالميـــة علـــى أكمـــل صـــورة.

مقدمـة
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المحــاور  االستراتيجية لجـامعـة شقــراء
ــ

1اإلدارة الرشيدة :
تهــدف جامعــة شــقراء إلــى تحقيــق اإلدارة الجيــدة لجميــع أجــزاء الجامعــة مــن خــال سياســات 
القانــون،  وســيادة  والمســاءلة،  والمشــاركة،  الشــفافية،  علــى  تقــوم  وممارســات  وآليــات 
الموظفيــن واالســتجابة  بيــن  التمييــز  العدالــة، وعــدم  لتحقيــق  الفســاد، وتســعى  ومكافحــة 
الحتياجاتهــم، وتتحــرى الكفــاءة للوصــول بالسياســات والخدمــات ألعلــى مســتوى مــن الفعاليــة 

والجــودة ُيرضــي المســتفيدين.
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المكانـة والتميز :

تــدرك الجامعــة أن مكانتهــا المؤسســية ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بمعاييــر التميــز المؤسســي المبنيــة علــى 
أهــداف اســتراتيجية واثقــة تنبثــق منهــا منهجيــات وعمليــات مؤسســية واضحــة وقابلــة للتقييــم؛ ولهــذا 
تعمــل علــى إصــدار البيانــات والتقاريــر التــي تســلط الضــوء علــى أدائهــا علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، 

ــر إنجازاتهــا الســنوي. ــر رضــا المســتفيدين وتقري وفــي مقدمتهــا تقري

2

المحــاور  االستراتيجية لجـامعـة شقــراء



13

تهتــم جامعــة شــقراء بجــودة الحيــاة الجامعيــة لمنســوبيها، حيــث إنهــا تُعني بإيجــاد البيئــة المائمة للعمل 
واإلبــداع واالبتــكار؛ ممــا يــؤدي إلــى شــعور الفــرد بالمســؤولية الشــخصية واالجتماعيــة والتحكــم الذاتــي 
والفعــال؛ ممــا يســهم فــي ارتفــاع مســتويات الدافعيــة الداخليــة للعمــل، لذلــك تعمــل جامعــة شــقراء علــى 
تهيئــة البيئــة التعليميــة والعمليــة الجيـــــدة لمنســوبيها لرفــــع كفاءتهــم وكفايتهــم، إلشعارهـــــــم باألمـــــن 

النفـــــسي والرضــا والســعادة فــي أثنــاء أدائهــم األعمــال؛ ممــا يســهم فــي رفــع جــودة العمــل . 

3

المحــاور  االستراتيجية لجـامعـة شقــراء

جـــودة الحيــــاة الجامعيـة :



14

عمــل مؤسســي محوكــم :     تؤمــن الجامعــة أن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة )الشــفافية، والمحاســبية، واالعتــراف 1
األســاليب  بأحــدث  الجامعــة  تزويدمنســوبي  فــي  يســهم  والتواصليــة(،  والتبادليــة  التشــاركية  فــي  متمثــًا 
والممارســات فــي منظومــة الفكــر اإلداري والعمــل المؤسســي، كمــا تتيــح تطبيــق معاييــر الجــودة الشــاملة 
اكتســاب  عــن  المســتجدات، فضــًا  للمتابعــة والتقويــم والقــدرة علــى تحليــل مختلــف  الحديثــة  والوســائل 
مهــارات القيــادة لمجموعــات العمــل الفعالــة نحــو تحقيــق األهــداف المرجــوة، فحوكمــة العمــل المؤسســي 
يســاعد فــي الســير  نحــو اســتدامة  تنمويــة  تمــّر حتمــًا عبــر فكــرة مشــتركة تجعــل مــن االســتدامة مبــدأ وغايــًة، 
ــْكم إلــى  ممــا يســهم فــي تحــول أســلوب التدبيــر فــي الشــأن العــام مــن فوقــي إلــى قاعــدي، أي مــن منطــق الحـُ

ــة.    ــة والامركزي ــوازن بيــن المركزي ــراوح وت منطــق الحوكمــة، ومــن الحكــم المركــزي إلــى حوكمــة ت

قيـم الجـامـعـــة

الجــودة والتميــزالوالء المؤسسيعمل مؤسسي محوكم العمل الجماعي والمشاركة التعليم المستمر
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3

قيـم الجـامـعـــة

الــوالء المؤسســي : تؤمــن الجامعــة بأهميــة رفــع والء منســوبيها وطابهــا وطالباتهــا لهــا، وارتباطهــم بهــا 
أجمعيــن، حيــث يعنــي ذلــك اهتمامهــم ودعمهــم للجامعــة ورغبتهــم فــي نجاحهــا وبروزهــا، والــوالء المؤسســي مــن 
ــة الذاتيــة ويضعــف  ــز االرتبــاط بالجامعــة، حيــث يشــيع الظواهــر الحســنة، مثــل الرقاب العوامــل المهمــة فــي تعزي

ــره. الظواهــر الســيئة، مثــل عــدم االنضبــاط الوظيفــي وغي

التعليــم المســتمر  :  تؤمــن الجامعــة أّن التعليــم المســتمّر وســيلة للوصــول إلــى القــدرات الكاملــة، وتحقيــق الذات، 
والحفــاظ علــى رغبــة الفــرد فــي اكتســاب معرفــة جديــدة خــارج نظــام التعليــم الرســمي، وبالتالــي مســاهمته فــي نجاح 
ــة لألفــراد، ولهــذا تعمــل الجامعــة علــى  تشــجيع منســوبيها مــن طلبــة وموظفيــن وأعضــاء هيئــة  الحيــاة العملّي
تدريــس علــى اكتســاب مهــارات التعلــم الذاتــي وإيجــاد البيئــة المناســبة والمحفــزة لهــم. فالتعليــم المســتمر علــى 
ــى أن تكــون منظمــة  مســتوى الموظفيــن والموظفــات يســهم فــي إدارة المعرفــة بينهــم ، فالجامعــة تعمــل عل
متعلمــة تهتــم بالتعليــم التنظيمــي الــذي يطــور منســوبيها بصــورة مســتمرة وهــذا مــا يمكــن تحقيقــه مــن خــال 

تبنــي التعليــم المســتمر كقيمــة للجامعــة.

الجــودة والتميــزعمل مؤسسي محوكم العمل الجماعي والمشاركة التعليم المستمر الوالء المؤسسي
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العمــل الجماعــي والمشــاركة :  تمثــل هــذه القيمــة أبــرز  قيــم التقاليــد واالســتمرارية فــي المؤسســات الناجحــة، 
ومــن بينهــا المجتمعــات األكاديميــة، ويقصــد بهــذه القيمــة العمــل الجماعــي والتشــاركي المنظــم بــداًل مــن العمــل الفــردي 
الــذي يقــوم علــى تراكــم الخبــرات وثباتهــا وتبادلهــا وقــدرة كل مــن يتولــى العمــل علــى القيــام بــه بكفــاءة وباالســتفادة مــن 

تجربــة وخبــرة علــى مســتوى الجامعــة.

الجــودة والتميــز :  تؤمــن الجامعــة بــأن وجــود مواصفــات ومتطلبــات صريحــة للجــودة هــو مــا يضمــن تنفيــذ العمليــات 
وتحقيــق مخرجــات ضمــن الحــد األدنــى المقبــول مــن معــدالت االختــاف ، وبالتالــي يمكــن قبولهــا واالعتمــاد عليهــا كقاعــدة 
ــز المؤسســي  ــادة لذلــك تظــل دائمــًا الجــودة والمواصفــات مــن قيــم الجامعــة للوصــول للتمي للســعي نحــو التفــرد والري
، حيــث أن الجامعــة تؤمــن أن الجــودة هــي الطريــق للتميــز الــذي هــو عبــارة عــن اتبــاع نمــوذج ومعاييــر واضحــة تلــزم كل 
مــن ينتمــي للجامعــة وعلــى رأســهم القيــادات العليــا بمســتويات واضحــة مــن األداء بــا تهــاون او تــراخ ، وهــو مــا يضمــن 
للجامعــة الصــدارة والســعي بمنتهــى الشــغف لاطــاع علــى أفضــل الممارســات فــي الداخــل والخــارج لتحقيــق االســتدامة 
فــي األداء المتميــز . وتؤمــن الجامعــة بــأن الجــودة هــي اســتراتيجيه إداريــة مســتمرة التطويــر تنتهجهــا الجامعــة معتمــدة 
علــى مجموعــة مــن المبــادئ ، وذلــك مــن أجــل تخريــج الطلبــة علــى أعلــى مســتوى مــن الجــودة مــن كافــة جوانــب نموهــم 
العقليــة والنفســية واالجتماعيــة والخلقيــة ، وذلــك بغيــة إرضــاء الطلبــة بــأن يصبحــو مطلوبيــن بعــد تخرجهــم فــي ســوق 

العمــل وإرضــاء كافــة أجهــزة المجتمــع المســتفيدة مــن هــذا الخريــج .
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