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مقدمة
تســعى عمــادة شــؤون الطــاب ومــن خــال خطتهــا االســراتيجية يف ضــوء أعــى معايــر الجــودة وتحــت مظلــة الخطــة االســراتيجية العرشيــة للجامعــة ،إىل تحقيــق وتفعيــل دورهــا مــن
خــال أنشــطتها املختلفــة لتعزيــز مــدى االســتفادة مــن هــذه األنشــطة لتنميــة املهــارات املكتســبة لــدى طــاب وطالبــات الجامعــة إىل جانــب البعــد األكاديمــي والرتبــوي.
وتعمــل عمــادة شــؤون الطــاب عــى صياغــة خطتهــا االســراتيجية (1441-1432هـــ 2020 – 2011/م) حيــث تركــز عــى تحقيــق معايــر الجــودة مــن خــال تطبيــق املنهجيــة العلميــة
يف إعــداد خطتهــا والتأكيــد عــى روح املبــادرة يف جميــع اســراتيجياتها ومشــاريعها للوصــول إىل الطمــوح املأمــول مســتقبالً ،وتكــون خارطــة طريــق لجميــع أنشــطة وخدمــات العمــادة
املســتقبلية لتعزيــز األداء املتميــز يف جميــع املجــاالت الالمنهجيــة وتكــون قــادرة عــى املنافســة بــن مثيالتهــا .وقــد أعــدت عمــادة شــؤون الطــاب خطتهــا االســراتيجية التــي مــن خاللهــا
تســبو إىل تحقيــق أهدافهــا ضمــن معايــر تتوافــق مــع منهجيــة الخطــة االســراتيجية للجامعــة ومــن أهمهــا:
• أن تشكل الخطة منهجا ً واضحا ً ألنشطة العمادة وتوجهاتها.
• أن تكون الخطة االسرتاتيجية للعمادة تحت مظلة خطة الجامعة ومتوافقه مع أهدافها.
• أن تعزز مفهوم اإلنتماء والوالء للجامعة والوطن من خالل األنشطة الالمنهجية.
• أن تتميز الخطة باملرونة لتتفاعل مع أي مستجدات مستقبلية.
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نبذة تعريفية
تعــد عمــادة شــؤون الطــاب مــن إحــدى العمــادات املســاندة الرئيســية بجامعــة القصيــم والتــي تهتــم بخدمــة الطــاب يف جميــع األنشــطة غــر الصفيــة وتســهم يف بنــاء شــخصية الطالــب
وتنميــة قدراتــه ،وتركــز خدمــات العمــادة عــى تقديــم أنشــطة متنوعــة واســعة للطــال ليمــارس هوايتــه ويســتثمر أوقــات فراغــه ويزيــد ثقتــه بنفســه .كمــا أن عمــادة شــؤون الطــاب
تضــع نصــب عينهــا تعزيــز مفهــوم املواطنــة الصادقــة والتشــجيع عــى املشــاركة االيجابيــة الفعالــة.
وتعمــل جامعــة القصيــم ممثلــة بعمــادة شــؤون الطــاب والتــي هــي بمثابــة مــرآة تعكــس صــورة الجامعــة مــن خــال مشــاركاتها وحضورهــا الفاعــل يف جميــع املحافــل الوطنيــة والعامليــة
عــى تعزيــز القــدرات الذاتيــة و املهاريــة و اإلبداعيــة و تنميــة املواهــب و الهوايــات و إشــباع الرغبــات النفســية لــدى الطـــاب والطالبــات ،و تعميــق املفاهيــم و الروابــط الوطنيّــة و االجتماعيّــة
مــن خــال دعــم وتوجيــه األنشــطة الالصفيــة لتحقيــق األهــداف التاليــة:
• تعميق قيم و مبادئ الدين اإلسالمي يف نفوس الطالب والطالبات وترجمتها إىل واقع عميل.
• تعزيز الوالء واالنتماء للوطن واملحافظة عىل مكتسباته من خالل إعداد الطالب والطالبات لدروهم الريادي يف مسرية البناء واإلنماء للوطن.
• إكساب الطالب والطالبات املهارات الالزمة للتعايش مع املجتمع بإيجابية.
• تأكيد مفهوم الشخصية الطالبية العلمية والعملية لتنسجم مع مفهوم سوق العمل ومتطلبات التنمية.
واإلحصائيات التالية توضح أنشطة العمادة خالل العام الجامعي 1432-1431هـ :

أنشطة إجتماعية

المشاركات المحلية

أنشطة ثقافية

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

23000

15000

12000

13000

2000

315

أنشطة رياضية

المشاركات الدولية

البحوث الطالبية

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

40000

------------

58

98

40

23
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مدخالت الخطة االستراتيجية
تــم إعــداد الخطــة االســراتيجية للعمــادة بنــاء عــى مشــاركات للعديــد مــن األطــراف ذات الصلــة (اإلدارة العليــا للجامعــة ،أوليــاء أمــور وأعضــاء مــن املجتمــع ،أعضــاء وعضــوات هيئــة
التدريس  ،طالب وطالبات ،إداريني وموظفني) ،وقد تم تحليل بيانات ورش العمل واالستبانات باالضافة إىل تحليل املقارنة املرجعية والبيانات الثانوية للعمادة.
ورش عمل

WorkShops

تم عقد ( )6ورش عمل

استبانات

Questionaires

تم توزيع عدد(  )12000استبانة عىل األطراف ذات الصلة ،وتم اسرتجاع

حرض ورش العمل ( )322شخصا ً يمثلون ( )6رشائح  ،منهم:

( ) 2107استبانة موزعة كالتايل:

• ( )75طالب  118 -طالبات

• ( )880طالب

• ()30عضو هيئة تدريس (ذكور)  )36( -عضو هيئة تدريس (إناث)
• ( )35موظفا ً وإداريا ً

• (  )83أعضاء هيئة تدريس (  ) 72عضوات هيئة تدريس
• (  )32إداريا ً

• ()28أولياء أمور وشخصيات مجتمع

• (  ) 9شخصيات مجتمع

مقابالت

Interviews

عقد عدد ( )7مقابلة ذات الصلة شبه مهيكلة (داخلية وخارجية):
داخلية:
• معايل مدير الجامعة.
• سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
• سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة.
• سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.
خارجية :
• سعادة عميد شؤون الطالب بجامعة امللك عبدالعزيز.
• سعادة عميد شؤون الطالب املساعد بجامعة الكويت.
• سعادة عميد شؤون الطالب بجامعة الخليج العربي.

بيانات ثانوية

(  )1031طالبات

Secondary Data

تم دراسة ومراجعة العديد من الوثائق والتقارير املتعلقة بمعلومات عن
األنشطة والخدمات الطالبية ،منها:
• دليل عمادة شؤون الطالب.
• التقارير اإلحصائية لعمادة شؤون الطالب.
• التقارير اإلحصائية السنوية لجامعة القصيم.
• الخطة االسرتاتيجية لجامعة القصيم.
• تقرير املحكمني الخارجيني للدراسة التطويرية لجامعة القصيم.
• وثائق ومعلومات خاصة باألنشطة الطالبية لجامعات مختلفة.
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منهجية إعداد الخطة االستراتيجية للعمادة

بعــد اعتمــاد فريــق الخطــة االســراتيجية للعمــادة  ،بــدأت اللجنــة بتوزيــع املهــام عــى الفريــق واســتهلت
اللجنــة بعــدد مــن املهــام:
 اقامة ورش العمل وإعداد التحليل البيئي. املقارنات املرجعية من جامعات مختلفة. إعداد استبانات للجهات ذات الصلة لتقييم الخدمات واألنشطة الطالبية التي تقدمها العمادة. إجراء عدد من املقابالت دراسة عدد من التقارير والوثائق املتعلقة باألنشطة والخدمات الطالبية. الرصيد املعريف ألعضاء فريق الخطة االسرتاتيجية للعمادة. صياغة مبدئية للرؤية والرسالة وبلورة األهداف االسرتاتيجية واالسرتاتيجيات واملشاريع للعمادة. -مراجعة شاملة ألجزاء الخطة وإعداد الوثيقة املخترصة النهائية.
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اإلطار المنهجي لتقارير الخطة االستراتيجية للعمادة

تقارير الخطة االستراتيجية
المستوى األول :التقرير النهائي
يشــمل التقريــر النهائــي وثيقتــن ،وثيقــة مختــرة
ووثيقــة تفصيليــة.

المستوى الثاني :تقارير نهائية تفصيلية
يحتــوي هــذا املســتوى تقريــرا ً للتحليــل البيئــي وتقريــرا ً
ثانيــا بخصــوص املقارنــات املرجعيــة .

المستوى الثالث :التقارير الفرعية
يشــمل هــذا املســتوى تقاريــر فرعيــة عــن ورش العمــل
واملقابــات واالســتبانات وتحليــل الوثائــق ذات الصلــة.
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اإلطار العام للخطة االستراتيجية للعمادة

الرؤية :الوضع املستقبيل الطموح الذي تتطلع العمادة لتحقيقه خالل عرش
سنوات (بحلول عام )2020 /1441

الرسالة :األغراض الرئيسية التي وجدت العمادة من أجل تحقيقها خالل
عرش سنوات

القيم :اإلطار األخالقي املشرتك الذي يحكم ويوجه سلوكيات العمادة
ومنسوبيها

األهداف االسرتاتيجية :غايات ونتائج مرجوة ومقاييس لألداء طويل األجل
للعمادة

االسرتاتيجيات :اتجاه وكيفية التحرك نحو تحقيق األهداف االسرتاتيجية
للعمادة

املشاريع :منظومة متكاملة من األهداف املحددة واألنشطة التفصيلية
واإلجراءات ومؤرشات األداء لتنفيذ اسرتاتيجية معينة

11

معطيات وتوجهات استراتيجية محورية وانعكاساتها على مستقبل عمادة شؤون الطالب
معطيات وتوجهات استراتيجية

إنعكاساتها على خطة العمادة

• رؤيــة وزارة التعليــم العــايل « تعليــم جامعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ينافــس
عــى الريــادة العامليــة ويســهم يف بنــاء املجتمــع املعــريف» وتركــز رســالتها عــى إســهام
الجامعــات يف تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتقنيــة يف اململكة(.الوثيقــة
املختــرة للخطــة االســراتيجية للجامعــة )2010

• رؤيــة واضحــة وطوحــة يف األنشــطة والخدمــات الطالبيــة قائمــة عــى التميــز وبنــاء
مجتمــع املعرفــة.

• تضمــن مشــاريع الخطــة االســراتيجية للجامعــة بمبــادرات نوعيــة متعــددة
تســتهدف انضمــام جامعــة القصيــم إىل نــادي الجامعــات الوقفيــة يف ضــوء رؤيــة
خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه لتدعيــم الجانــب
الوقفــي يف الجامعــات الســعودية( .التقريــر الســنوي 2011م لجامعــة القصيــم).

• مــن ضمــن اإليــرادات الذاتيــة لجامعــة القصيــم تأســيس الكــرايس البحثيــة ،وقــد
بلــغ عــدد الكــرايس البحثيــة لجامعــة القصيــم  3كــرايس (قرابــة  15مليــون ريــال).
(التقرير السنوي 2011م لجامعة القصيم).

• تأسيس الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي باململكة يف 2004م.

• توســع يف األنشــطة والخدمــات الطالبيــة والتــي تســهم يف رفــع مكانــة الجامعــة
التنافســية.
• العمل عىل تعزيز استثمارات العمادة لضمان إستمراريتها وتنوعها.

• الزيادة يف دعم أنشطة الطالب البحثية واالبتكارية.

• تنفيذ معايري الجودة واالعتماد األكاديمي املؤسيس يف جميع أنشطة العمادة.
• اإلسهام يف بناء بعض املعايري الخاصة بأنشطة وخدمات العمادة.
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معطيات وتوجهات استراتيجية محورية وانعكاساتها على مستقبل عمادة شؤون الطالب
معطيات وتوجهات استراتيجية
• النشــاط الطالبــي جــزء مــن العمليــة التعليميــة ،وإعــداد الطالــب والطالبــة علمي ـا ً
واجتماعيــا ً جــزء مــن التنميــة املســتدامة  ،كذلــك فــإن النشــاط الطالبــي يصقــل
مهــارات الطالــب ممّ ــا يســاهم يف خدمــة املجتمــع ،باالضافــة إىل أن رســالة الجامعــة
تؤكــد عــى تقديــم خدمــات مجتمعيــة( .مقابلــة مــع ســعادة وكيــل الجامعة للشــؤون
التعليميــة1433 ،هـ ).

إنعكاساتها على خطة العمادة

• تفعيل ودعم دور الجامعة يف التنمية املستدامة يف املجتمع املحيل.
• تفعيل دور العمادة يف العمل التطوعي الطالبي .

• إعــداد الطالــب إعــدادا ً علميــا متميــزا ً  ,مهيــأ لخدمــة دينــه ومجتمعــه ووطنــه،
وأن يكــون عضــوا ً فاع ـاً يف الوطــن ,ودور العمــادة هــو الداعــم واملســاندة يف العمليــة
التعليميــة مــن خــال إكتشــاف مواهــب الطــاب وإحيــاء الطاقــات الكامنــة يف ذواتهــم.
(مقابلــة مــع ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة1433 ،هـــ ).

• زيادة عدد الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتنمية املهارات الطالبية.

• مشاركة الجامعة باملؤتمرات واللقاءات وورش العمل الطالبية الدولية.
• إقامــة مؤتمــرات علميــة دوريــة لطــاب وطالبــات التعليــم العــايل باململكــة العربيــة
الســعودية( .التقريــر الســنوي 2011م لجامعــة القصيــم).

• دعم ونرش ثقافة البحث العلمي لدى الطالب.
• إرشاف وتنفيــذ العمــادة مللتقيــات تحضرييــة دوريــة لألنشــطة الطالبيــة املختلفــة
(بحــث علمــي -ابتــكار -مشــاركات فنيــة إبداعيــة).
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إنعكاساتها على خطة العمادة

• مطالــب بتحســن البيئــة التعليميــة بهــدف اإلســهام يف بنــاء مجتمــع املعرفــة ،وذلــك
ّ
محفــزة لكافــة
بالعمــل عــى تحســن البيئــة التعليميــة وجعلهــا بيئــة تقنيــة تفاعليــة
أفرادهــا ،ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف بدمــج التقنيــة يف التعليــم وتعزيــز التطبيقــات
التقنيــة املتقدمــة يف كافــة املقــررات واملناشــط املثاليــة وبالتدريــب املســتمر( .مــروع
امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز لتطويــر التعليــم العــام) www.tatweer.edu.sa

• تفعيل برنامج تعليم األقران.
• عقــد عــدد مــن الــدورات التدريبيــة واللقــاءات العلميــة وورش العمــل للطــاب
والطالبــات.
• تفعيل دور األندية الطالبية بالكليات.

• يجــب عــى الجامعــة أن تضمــن وجــود برامــج تعريفيــة منتظمــة عــى مســتوى
الجامعــة ،بمــا يف ذلــك تعريــف الطــاب الجــدد يف جميــع الكليــات عــى الجامعــة
وخدماتهــا وسياســاتها وإجراءاتهــا ولوائحهــا ،الــخ (توصيــات املراجعــن الخارجيــن
للدراســة التطويريــة للجامعــة 2010م).

• تطويــر مــا تقــوم بــه عمــادة شــؤون الطــاب للطــاب املســتجدين والطالبــات
املســتجدات والتأكــد مــن قيــام الكليــات الفرعيــة لهــذه املهمــة.
• تفعيل موقع العمادة االلكرتوني.

• التواصــل مــع خريجــي الجامعــة بعــد التخــرج وخاصــة مــع طــاب املنــح لتســجيل
قصــص نجاحهــم مــن خــال عمــادة شــؤون الطــاب ) .مقابلــة مــع ســعادة وكيــل
الجامعــة للشــؤون التعليمية1433،هـ).

• إنشــاء مكتــب لخريجــي طــاب املنــح يف عمــادة شــؤون الطــاب للتواصــل مــع
خريجــي الجامعــة يف بلدانهــم.
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إنعكاساتها على خطة العمادة

• عــى الجامعــة تبنــي منهجيــة علميــة للتخطيــط وتقديــم الخدمــات الطالبيــة ،مــن
خــال عمــادة شــؤون الطــاب ،ويتضمــن هــذا تحليــل حاجــات الطــاب والطالبــات من
خــال التشــاور مــع الطــاب والطالبــات واألخــذ بآرائهــم لضمــان فعاليــة دور الطــاب
يف عمليــة التخطيط(.توصيــات املراجعــن الخارجيــن للدراســة التطويريــة للجامعــة
2010م).

• توزيع استبيان سنوي عىل الطالب والطالبات ألخذ آرائهم واحتياجاتهم.
• إيجاد قناة تواصل ثابتة من خالل موقع العمادة االلكرتوني.

• تقديــم برامــج تدريبيــة يف مهــارات العمــل واملهــن للطــاب والطالبــات يف الســنوات
األخــرة والذيــن هــم عــى وشــك التخــرج.
• إيجــاد طــرق منهجيــة رســمية ملشــاركة الطــاب يف عمليــات اتخــاذ القــرار ،وخاصــة
تلــك املتعلقــة بهــم ،والعمــل عــى تحســينها وذلــك مــن خــال التمثيــل الطالبــي يف
مجالــس أو لجــان األقســام والكليــات ،أو اســتحداث مجلــس الطــاب) .توصيــات
املراجعــن الخارجيــن للدراســة التطويريــة للجامعــة 2010م).

• التأكيد عىل إنشاء نادي او مكتب للخريجني يتبع عمادة شؤون الطالب.
• تأسيس مجلس استشاري طالبي عىل مستوى الجامعة وعىل مستوى الكليات.

• مــروع امللــك عبداللــه لتطويــر التعليــم العام :تـ ّم إقــرار املــروع يف 1428/1/26هـ
بربامجــه األربعــة (تطويــر املناهــج ،تأهيــل املعلمــن واملعلمــات ،تحســن البيئــة
التعليميــة  ،دعــم النشــاط غــر الصفــي).

• العنايــة املتزايــدة والتنويــع بالعديــد مــن األنشــطة غــر الصفيــة للطــاب والطالبــات
يف ضــوء آليــة واضحــة لتفيذهــا.
• تعزيز الوالء واالنتماء للوطن واملحافظة عىل مكتسباته.
• إعداد الطالب والطالبات لدورهم الريادي يف مسرية البناء واإلنماء للوطن
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• عــى الجامعــة صياغــة ونــر سياســة شــفافة لشــكاوى وتظلــم الطالب(.توصيــات
املراجعــن الخارجيــن للدراســة التطويريــة للجامعــة 2010م).

• التأكيــد عــى أن تقييــم الطالــب ليــس غايــة وإنمــا هــو وســيلة ملســاعدة الطالــب يف
تصحيــح مســار تحصيلــه الــدرايس ومعالجــة الصعوبــات التــي يعانــي منــه.
• الرتكيــز عــى إكســاب الطــاب املهــارات واملعــارف والخــرات األساســية يف كل مرحلــة
دراســية( .الئحــة تقويــم الطالــب يف التعليــم باململكــة1419 ،هـ)

• وجــوب اســتمرار النشــاط الطالبــي وبقــاء حصــة األنشــطة ،والجامعــة بصــدد إقامة
وقــف للخدمــات الطالبيــة وطــاب املنــح مــن خــال إنشــاء فنــدق يكــون ايراداتــه
لألنشــطة الطالبيــة( .مقابلــة مــع معــايل مديــر الجامعــة1433 ،هـــ).
• اســتقطاب طــاب املنــح لتنويــع الثقافــات بالجامعــة وارشاكهــم باألنشــطة إلعطــاء
الصفــة العامليــة للجامعة(.مقابلــة مــع ســعادة وكيــل الجامعــة للتخطيــط والتطويــر
والجــودة1433 ،هـ).

إنعكاساتها على خطة العمادة

• إنشاء إدارة تعنى بحقوق الطالب وواجباتهم ترتبط بعمادة شؤون الطالب.

تفعيل دور وحدة اإلرشاد والتوجيه.
• توجيــه مشــاريع خاصــة بربامــج الخدمــات واألنشــطة الطالبيــة للتوافــق مــع
متطلبــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــات.
• إعداد برنامج تحسني املعدل الرتاكمي.

• تواصــل العمــادة بالتنويــع يف أنشــطتها الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة واملشــاركة
يف املؤتمــرات الطالبية.
• رفــع نســب قبــول طــاب املنــح لرفــع روح التنافــس وتنويــع الثقافــة املعرفيــة
لطــاب وطالبــات جامعــة القصيــم.
• تنويع استثمارات صندوق الطالب لدعم النشاطات الطالبية.
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إنعكاساتها على خطة العمادة

• الطالــب هــو املحــور األســايس يف العمليــة التعليميــة وللعمــادة دور بــارز يف تحقيــق
مــا تطمــح إليــه الجامعــة وذلــك مــن خــال تعريــف الطــاب والطالبــات بحقوقهــم
وواجباتهــم وارشــادهم وتوجيههــم ،والعمــل عــى تنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم،
ومســاعدتهم يف حــل مشــاكلهم التــي تعيــق ســر دراســتهم ســواء كانــت علميــة،
أو اجتماعيــة ،أو ماليــة باإلضافــة إىل تقديــم الخدمــات املســاندة للعمليــة التعليميــة.
(مقابلــة مــع ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمي1433،هـــ).

• عقــد عــدد مــن الــدورات التدريبيــة واللقــاءات العلميــة وورش العمــل للطــاب
والطالبــات.
• تفعيل دور اإلرشاد والتوجيه الطالبي.
• تنمية الحس التطوعي للطالب والطالبات.
• نرش ثقافة الحقوق الطالبية.

• اســتمرارية تقييــم مــدى االســتفادة مــن األنشــطة والخدمــات الطالبيــة التــي
تقدمهــا العمــادة.
• دعــم العمــادة بمرشفــن أكاديميــن متخصصــن لــإرشاف عــى اللجــان الطالبيــة
واألنديــة حســب نشــاطها وعمــل دورات للطــاب وتطويــر قدراتهــم وموهبتهــم
للوصــول إىل االحرتافيــة عــن طريــق الــدورات واللقــاءات بحيــث تشــمل نواحــي تربويــة
وســلوكية ومهاريــة ( .مقابلــة مــع ســعادة عميــد شــؤون الطــاب بجامعــة امللــك
عبدالعزيــز1433 ،هـ).

• تفعيل النظام األلكرتوني لخدمات الطالب واإلعالن عن األنشطة.
• نرش خرب الفعاليات والنتائج واطالع جميع منسوبي الجامعة عليها.
• تفعيل التقويم املستمر ألداء العمادة من قبل األطراف ذات العالقة.
• ضمــان جــودة األنشــطة واملهــارات وأنمــاط الســلوك املطلــوب توفرهــا يف طــاب
الجامعــة.

• مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة يف املرافق العامة ودورات املياه.
• وجــود إعانــة ماليــة للطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة( .التحليــل اإلحصائــي
لــورش العمــل)

• توفري املرافق والوسائل املناسبة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
• توفري الدعم املايل املناسب لتلبية احتياجاتهم.
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المقارنة المرجعية
وفقــا ً للنمــوذج العلمــي املســتخدم يف الخطــة االســراتيجية لجامعــة القصيــم ،ويف ضــوء املنهجيــة العلميــة للمقارنــة املرجعيــة التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل فريــق مــروع الخطــة
االســراتيجية ،تــم عــرض مختــر لنتائــج املقارنــة املرجعيــة وذلــك بعــرض العمــادات املرجعيــة التــي تــم تحديدهــا وفــق معايــر دقيقــة متنوعــة جغرافيــا ً وثقافيــاً.
اعتمــدت اللجنــة ( )9جامعــات مرجعيــة منهــا ( )3جامعــات دوليــة ) جامعــة جنــوب كاليفورنيــا  – USCالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وجامعــة درم  - - Durhamاململكــة املتحــدة ،وجامعــة
مانيتوبــا – Manitoba -كنــدا( ،و( )3جامعــات إقليميــة )جامعــة الســلطان قابــوس –ســلطنة عُ مــان ،جامعــة القاهرة-جمهوريــة مــر العربيــة ،جامعــة الريمــوك -اململكــة األردنيــة
الهاشــمية( ،وكذلــك ( )3جامعــات وطنيــة )جامعــة امللــك ســعود ،جامعــة امللــك عبدالعزيــز ،جامعــة امللــك فيصــل( ،مــن ( )7دول مختلفــة لالســتفادة مــن الخــرات الدوليــة والتنــوع املعــريف
والثقــايف ،الــذي يــؤدي إىل إثــراء النتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا مــن حيــث املــؤرشات والــدروس املســتفادة بمــا ينعكــس ايجاب ـا ً عــى جــودة إعــداد الخطــة االســراتيجية لعمــادة شــؤون
الطــاب بجامعــة القصيــم ،حيــث تــم اعتمــاد ( )13مــؤرشا ً كمي ـا ً و ( )15مــؤرشا ً نوعي ـاً.
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معطيات وتوجهات استراتيجية محورية وانعكاساتها على مستقبل عمادة شؤون الطالب

الدولة

الجامعة

تصنيف
2012/2011 QS Times

تصنيف
2012 ,Jan Webometrics

الجامعات المتميزة أكاديميًا وبحثيًا
الواليات المتحدة االمريكية USA

University of Southern California

107

32

المملكة المتحدة United Kingdom

Duhram University

94

266

المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة الملك سعود KSU

200

214

الجامعات المرموقة أكاديميًا
كندا Canada

University of Manitoba

N/A

243

جمهورية مصر العربية Egypt

جامعة القاهرة Cairo University

550 - 501

770

الجامعات المثيلة أكاديميًا
المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة الملك عبدالعزيز KAU

370

699

المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة الملك فيصل KFU

550-501

1211

سلطنة عُ مان Oman

جامعة السلطان قابوس .Qaboos Univ

377

1261

المملكة األردنية الهاشمية Jordan

جامعة اليرموك .Yarmouk Univ

N/A

3316

الجامعة المستهدفة
المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة القصيم Qassim University

N/A

5450

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings - http://www.webometrics.info/top12000.asp
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المحـاور والمؤشـرات
المؤشرات

المحاور الرئيسية

األنشطة الطالبية

•
•
•
•

النشاط الثقافية
النشاط الريايض
النشاط الفني
النشاط اإلعالمي

•
•
•
•

النشاط االجتماعي
نشاط الجوالة
املشاركات الخارجية
النشاط العلمي

الخدمات الطالبية

•
•
•
•

السكن الطالبي
التغذية واإلعاشة
التشغيل الطالبي
التكافل االجتماعي

•
•
•
•

املنشآت الرياضية
مراكز/أندية طالبية
املنح الطالبية ورعاية الوافدين
خدمات إدارية وطالبية

الرعاية الطالبية

•
•
•

التوجية واإلرشاد
ذوي االحتياجات الخاصة
رعاية املتعثرين

•
•
•

صندوق الطالب
رعاية املوهوبني
رعاية املتفوقني

تنمية املهارات

•
•
•

املؤتمرات العلمية الطالبية
التدريب الصيفي
مهارات طالبية

•
•
•

الدورات التدريبية
ورش العمل
مركز عقول
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المراجع ومصادر المعلومات

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://qu.edu.sa/
http://studentaffairs.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=211&Lng=AR
http://sa.ksu.edu.sa/
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AhsaaStudent/Pages/home1.aspx
http://www.squ.edu.om/tabid/13326/language/en-US/Default.aspx
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=11
http://cu.edu.eg/Arabic/Univ_Manage/studentsAffiar.aspx
http://www.usc.edu/student-affairs/
http://www.dur.ac.uk/study/experience/

هـ1432/1431  و1431/1430  التقارير السنوية لجامعة القصيم للعام الجامعي.1
. الزيارة امليدانية لجامعة امللك عبدالعزيز بجدة.2
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المحور األول :األنشطة الطالبية

م

1
2

جامعة القصيم

5

7

5

2

8

3

5

5

جامعة امللك عبدالعزيز

6

الجامعة

5

6

5

7

8

4

6

6

جامعة امللك سعود

5

7

5

10

8

4

8

8

جامعة امللك فيصل

4

1

5

1

NA

4

NA

NA

جامعة السلطان قابوس

5

4

5

NA

NA

NA

NA

3

جامعة الريموك

2

5

5

2

5

4

NA

NA

3
4

المؤشرات

النشاط الثقافي

النشاط
االجتماعي

النشاط الرياضي

النشاط االعالمي

النشاط الفني

نشاط الجوالة

النشاط العلمي

مشاركات خارجية

6
7
8
9
10

جامعة القاهرة

4

5

5

5

6

5

1

NA

USC

2

1

3

1

3

1

1

3

Manitoba

3
نعم

3
نعم

5
نعم

2

4
نعم

NA

2
نعم

NA
نعم

Durham

N/A

N/A

 : NAغري متوفر

الدروس المستفادة من المقارنة المرجعية لمحور األنشطة الطالبية
 .1فيمــا يتعلــق باألنشــطة الطالبيــة تبــن أن  %100مــن الجامعــات املرجعيــة تقــدم أنشــطة ثقافيــة واجتماعيــة ورياضيــة وغريهــا مــن األنشــطة مــع تفــاوت نســبي يف عــدد األنشــطة
الطالبيــة ،ونالحــظ أن جامعــة القصيــم تقــدم معظــم األنشــطة الطالبيــة وبشــكل ملحــوظ ونشــاط بــارز مــع التأكيــد عــى التوســع يف األنشــطة وزيــادة املشــاركة يف األنشــطة الطالبيــة عــى
املســتوى االقليمــي والعاملــي.
 .2لوحظ من خالل املقارنة املرجعية أن جامعة القصيم تطرح معظم األنشطة الطالبية سواء كانت أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو رياضية أو غريها من األنشطة.
 .3جامعــة القصيــم مــن الجامعــات املتميــزة يف األنشــطة الطالبيــة عــى مســتوى الجامعــات الســعودية واألقليميــة ،وذلــك مــن خــال مشــاركاتها امللموســة يف جميــع األنشــطة الطالبيــة
املختلفــة.
 .4تحرص جامعة القصيم عىل التنوع يف األنشطة الطالبية.
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المحور الثاني  :الخدمات الطالبية

م

1
2

الجامعة

جامعة القصيم
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك سعود

3
4
5

المؤشرات

جامعة امللك فيصل
جامعة السلطان قابوس

6
7
8
9
10

جامعة الريموك
جامعة القاهرة
USC
Durham
Manitoba

السكن الطالبي

التكافل اجتماعي

خدمات ادارية
وطالبية

التغذية واإلعاشة

المنح الطالبية
ورعاية الوافدين

المنشآت الرياضية

التشغيل الطالبي

مراكز /أندية
طالبية

نعم

NA
نعم

3

8

نعم

نعم

نعم

نعم

3

5

نعم

نعم

نعم

3

9

نعم

NA
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

3

6

نعم

NA

نعم

نعم

NA
نعم

NA

NA

NA

نعم

NA
نعم

3

7

نعم

NA
نعم

نعم
نعم

NA
نعم

NA

NA

نعم

نعم

نعم

NA

نعم

NA

NA

1

نعم

NA

نعم

NA

نعم

NA
نعم

1
نعم

10
نعم

نعم

NA

نعم

NA

N/A

N/A

N/A

N/A

نعم

نعم

نعم

 : NAغري متوفر

الدروس المستفادة من المقارنة المرجعية لمحور الخدمات الطالبية
 .1بالنسبة للخدمات الطالبية فإن جامعة القصيم تطبق غالبية الخدمات الطالبية مع األخذ بعني االعتبار الرتكيز عىل الخدمات اإلدارية الطالبية .
 .2فيمــا يتعلــق بالســكن الطالبــي تبــن أن نســبة  %50مــن الجامعــات املرجعيــة مفعــل لديهــا .بينمــا يقتــر الســكن الطالبــي بجامعــة القصيــم عــى إســكان طــاب املنــح ،لــذا فــإن عــى
جامعــة القصيــم تقديــم خدمــات الســكن الجامعــي نظــرا ً ألهميتــه للطــاب ولــدوره يف تعزيــز الرضــا واالنتمــاء لديهــم.
 .3فيما يتعلق بخدمة التغذية واإلعاشة ،تبني أن  %100من الجامعات املرجعية تقدم هذه الخدمة الطالبية املهمة والتي تساعد الطالب عىل قضاء أطول وقت ممكن يف الجامعة.
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المحور الثالث  :الرعاية الطالبية

م

1
2

جامعة القصيم

2

جامعة امللك عبدالعزيز

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

4

جامعة امللك سعود

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

2

NA

جامعة امللك فيصل

نعم

نعم

نعم

نعم

2

جامعة السلطان قابوس

نعم

نعم

NA

NA

NA

2

NA

جامعة الريموك

2

NA

NA
نعم

NA

NA

NA

NA

NA

NA

الجامعة

3
4
5

المؤشرات

التوجية واإلرشاد

صندوق الطالب

ذوي االحتياجات الخاصة

رعاية المتعثرين

رعاية الموهبين

رعاية المتفوقين

6
7
8
9
10

جامعة القاهرة

2

NA

USC

نعم

NA

NA

NA

3

NA

NA

NA

NA

NA

Manitoba

3
نعم

NA

NA
نعم

NA

NA
نعم

NA
نعم

Durham

N/A

N/A

 : NAغري متوفر

الدروس المستفادة من المقارنة المرجعية لمحور الرعاية الطالبية
 .١بالنســبة للرعايــة الطالبيــة نجــد بــأن جامعــة القصيــم تطبــق جميــع الخدمــات الطالبيــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار الرتكيــز عــى رعايــة الطلبــة املتعثريــن وزيــادة االهتمــام برعايــة
الطــاب املتفوقــن واملوهوبــن.
 .2مــن خــال الجامعــات املرجعيــة وجــد أن وحــدات االرشــاد والتوجيــه  Counselingمفعلــة لديهــا ،لــذا نأمــل مــن جامعــة القصيــم كجامعــة مســتهدفة تفعيــل دور وحــدة اإلرشــاد
والتوجيــه لتقــوم بدورهــا بصــورة أكثــر فاعليــة.
 .3فيما يتعلق بصندوق الطالب نجد أن  %40من الجامعات املرجعية تفعل خدمة صندوق الطالب لديها.
 %30 .4من الجامعات املرجعية لديها خدمات وخطط لرعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني وكذلك متابعة الطلبة املتعثرين.
 %60 .5تقريبا من الجامعات املرجعية تهتم وترعى ذوي االحتياجات الخاصة من طالبها.
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المحور الرابع :تنمية المهارات الطالبية

م

1
2

5

نعم

نعم

نعم

نعم

NA
نعم

نعم

4

3

نعم

6

4

نعم

نعم

NA

نعم

2

8

نعم

نعم

NA

NA

NA

NA

NA

جامعة الريموك

NA

NA
نعم

NA

NA

NA

1

NA

NA

NA

1

الجامعة

جامعة القصيم
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك سعود

3
4

المؤشرات

المؤتمرات العلمية
الطالبية

الدورات التدريبية

التدريب الصيفي

ورش العمل

مركز عقول

مهارات طالبية

جامعة امللك فيصل
جامعة السلطان قابوس

6
7
8
9
10

جامعة القاهرة

NA

USC

نعم

NA

NA

NA

3

NA
نعم

نعم

NA

نعم

NA

نعم

نعم

NA
نعم

NA
نعم

NA

1

نعم

N/A

6
نعم

Durham
Manitoba

 : NAغري متوفر

 :الدروس المستفادة من المقارنات المرجعية لمحور تنمية المهارات الطالبية
 .1توضح املقارنة املرجعية أن ما نسبته  %60من الجامعات املرجعية توفر الدعم للمؤتمرات العلمية الطالبية لطالبها وطالباتها يف املشاركة يف املؤتمرات الطالبية.
 %90 .2مــن الجامعــات املرجعيــة تقــدم أنشــطة وخدمــات تدريبيــة لطالبهــا وطالباتهــا مــن طــرح برامــج ،ودورات تدريبيــة ،يف تنميــة مهاراتهــم وصقــل مواهبهــم ،واســتثمار أوقــات فراغهــم
وتعزيــز مفهــوم االنتمــاء للجامعــة .
 .3مــا يقــارب  %40مــن الجامعــات املرجعيــة تهتــم بإقامــة ورش العمــل الخاصــة بتنميــة املهــارات الطالبيــة وتعزيــز القــدرات الذاتيــة واملهاريــة واالبداعيــة ،وتنميــة املواهــب والهوايــات
وإشــباع الرغبــات النفســية للطــاب والطالبــات.
 .4حقــق احــد طــاب كليــة الطــب بجامعــة القصيــم املركــز الثانــي يف امللتقــى الطالبــي اإلبداعــي الرابــع عــر الــذي نظمــه املجلــس العربــي لتدريــب طــاب الجامعــات العربيــة بالتعــاون مــع
جامعــة اإلســكندرية ضمــن أكثــر مــن  61بحثـا ً مشــاركا ً مــن  38جامعــة يمثلــون  14دولــة عربيــة خــال عــام 2011م.
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رسومات بيانية ألهم مؤشرات المقارنة المرجعية

الدروس املستفادة:

الدروس املستفادة:

باملقارنــة مــع الجامعــات املرجعيــة  ،نجــد أن جامعــة القصيــم تحتــل املرتبــة الثانيــة يف األنشــطة الثقافيــة

مــن الرســم البيانــي أعــاه نجــد أن جامعــة القصيــم تتميــز باالنشــطة االجتماعيــة عــن بقيــة الجامعــات

حيــث تقــوم بالعديــد مــن اللقــاءات والنــدوات واملحــارضات التــي يشــارك فيهــا محارضيــن بارزيــن مــن

املرجعيــة وذلــك مــن خــال املشــاركات الفاعلــة يف هــذا النشــاط والتــي تســعى الجامعــة لتعزيــزه.

داخــل الجامعــة وخارجهــا.

الدروس املستفادة:

الدروس املستفادة:

باملقارنة مع الجامعات املرجعية  ،نجد أن جامعة القصيم تحتل مرتبة متوسطة مع العمل عىل تطوير وتفعيل

متوســط أنشــطة وحــدة اإلرشــاد والتوجيــه بجامعــة القصيــم متناســقة مــع أكثــر الجامعــات املرجعيــة ،

أنشطة تنمية املهارات الطالبية من خالل الدورات التدريبية للطالب والطالبات ضمن اإلمكانات املتاحة.

مــع األخــذ بعــن االعتبــار التوســع يف أنشــطة التوجيــه واإلرشــاد وكذلــك العمــل عــى نــر ثقافــة اإلرشــاد
يف جميــع مقــرات وكليــات الجامعــة.
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أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف وأبرز الفرص والتهديدات * SWOT Analysis

نقاط الضعف

نقاط القوة
 .1اكتساب مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.
 .2االستفادة من وقت الفراغ واستغالل الطاقات الطالبية.
 .3رمزية األسعار يف مطاعم الطالب.
 .4إقامة محارضات ثقافية ودينية ملحارضين أصحاب خربات عالية.
 .5زيارة بعض املناطق السياحية والدينية يف اململكة واملساهمة يف تنظيم الحج.
 .6وجود وحدة التوجيه واإلرشاد ملتابعة الطالب والطالبات
 .7دعم خاص ملسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية.
 .8اإلرشاف عــى إجــراء دراســات تطويريــة بهــدف معرفــة آراء املســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا أقســام
العمــادة ووحداتهــا.
 .9وجود برامج لتوعية الطلبة بالتعثر الدرايس واالنشطة الخاصة برعاية املتفوقني.

 .1عدم وجود مرافق ومواقف السيارات مخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة.
 .2صعوبة إجراءات القروض واإلعانات الطالبية.
 .3عــدم وجــود رشكات مطاعــم متخصصــة تتميــز بالتنــوع والكفــاءة يف تقديــم الوجبــات داخــل مطاعم
ا لطالب .
 .4عدم تفعيل الخدمات اإللكرتونية يف تخفيض الطريان و إلزام الحضور.
 .5ضعف املردود املادي للطالب املدرس يف برنامج تعليم األقران.
 .6قلة االختصاصني النفسيني واالجتماعيني.
 .7عدم وجود نوادي يف الجامعة مسائية مدعومة بمدربني وتكون املشاركة بمبلغ رمزي.

 .10زيادة وتنويع الربامج التي تقدمها العمادة.

الفرص

 .1التوسع يف إقامة املنشآت الرياضية بالجامعة
 .2التعاون مع جامعات محلية ودولية يف مجال نقل الخربات يف خدمات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
 .3توجه الدول إىل رعاية ذوي االحتياجات الخاصة واالهتمام بهم
 .4وجود رشكات نقل متطورة كما ً وكيفا ً مما يتيح للجامعة اإلختيار من بينها
 .5وجــود مؤسســات داخــل الدولــة لهــا توجهــات رعايــة ودعــم املتفوقــن مثــل مؤسســة امللــك عبدالعزيــز
ورجالــه للموهبــه واالبــداع.

التهديدات
 .1نقص مخصصات امليزانية الخاصة بالتشغيل.
 .2دعم الجمعيات الخريية لذوي اإلحتياجات الخاصة.
 .3وجود قروض وتسهيالت من البنوك.

 .4وجود كليات أهلية تساعد الطالب فوريا ً عند الحاجة.
 .5وجود أندية خارجية تتيح فرص أكرب للطالب.
 .6عزوف الطالب عن برامج العمادة بسبب تعدد وسائل الرتفية الخارجية.
 .7أتساع النطاق الجغرايف لكليات الجامعة.
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رؤية عمادة شؤون الطالب

التم ّيز وطنيًا في أنشطة وخدمات الطالب ،وتفعيل مشاركاتهم المجتمعية في القصيم

رسالة عمادة شؤون الطالب

ّ
محفزة متكاملة التجهيزات تسهم في تحسين مخرجات الجامعة وتعزيز
تقديم خدمات وأنشطة طالبية متميزة ،في بيئة
قدراتها التنافسية في سوق العمل؛ باستخدام أحدث األساليب وتنمية الموارد وتفعيل الشراكة

بيان توضيحي للرسالة:
• األنشطة الطالبية التي تقدّمها عمادة شؤون الطالب يجب أن تساعد الطالب والطالبات عىل صقل شخصيتهم وإعدادهم مهاريا ً وتقنيا ً وفقا ً الحتياجات سوق العمل.
• تعزيز مبدأ الوالء واالنتماء لدى الطالب والطالبات نحو جامعتهم ووطنهم.
• الخدمات الطالبية التي تقدمها العمادة تُسهم يف رفع مستوى املهارات املعرفية ،والسلوكية لطالب وطالبات الجامعة.
• تهيئة البيئة الطالبية واملناخ املناسب للطالب والطالبات ،تُسهم بصورة فاعلة يف املشاركات املجتمعية ،لتحقيق متطلبات التنمية.
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قيم عمادة شؤون الطالب

في ضوء االلتزام بالقيم اإلسالمية ،وتوافقًا مع قيم الجامعة ،تؤمن عمادة شؤون الطالب باألتي:
• األمانة  :نؤدي العمل بإخالص ونلتزم بأدبيات وأخالقيات العمل واملهنة.
• العدالة  :نسعى لتحقيق مبدأ تساوي الفرص واالنصاف يف التعامل.
• الجودة  :نطبيق أعىل معايري الجودة يف جميع أنشطة وخدمات العمادة.
• اإلبداع  :نهيئ املناخ املناسب للطالب والطالبات لتحفيزهم عىل االبتكار.
• العمل الجماعي  :نرسخ ثقافة العمل كفريق واحد.
• الوالء واالنتماء :نعزز ثقافة الوالء واالنتماء للجامعة والوطن.
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تقييم الرؤية والرسالة والقيم لعمادة شؤون الطالب
بلغ عدد املشاركني يف تقييم الرؤية والرسالة والقيم ( )71شخصا ً من جهات مختلفة
بعض معايير تقييم الرؤية

 تمنح هوية مميزة للعمادة تتسم بالطموح تتسم بانها ملهمة تنمي روح التحدي محفزة سهلة الفهم -مالئمة لجميع وحدات الجامعة

معايير بعض تقييم الرسالة

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

 متناغمة مع الرؤية تعزز هوية العمادة وتميزها تحدد غايات العمادة بوضوح تساعد يف تحديد األهداف إمكانية تحويلها إىل خطط وسياسات موجهة الحتياجات وحدات الجامعة تتسم بالطموح -سهلة الفهم

• •
•••
•••
•••
•••
••
•••
•••

الفرص

الفرص

تقييم مرتفع

•••

تقييم متوسط

•••

تقييم منخفض

•••

القيم جميعها حصلت عىل تقييم

•••
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الهدف األول :استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية 1-1

المشاريع

التميز في الخدمات الطالبية

1-1-1
2-1-1

استكمال إنشاء وتجهيز مدينة سكنية للطالب.
تطوير املرافق الرياضية والثقافية للجامعة.

• وجــود بعــض األنشــطة الالصفيــة

• ضعــف الخدمــات االرشــادية النفســية

وتنوعهــا

واالجتماعيــة.

• سمعة الجامعة جيدة

• ضعــف الحوافــز املاديــة للطــاب
ا ملتميز يــن .

استراتيجية 2-1

المشاريع

مشاريع الجامعة

تقويم مستمر لألنشطة والخدمات الطالبية

1-2-1
1-2-2
1-2-3
1-2-4
1-2-5
6-2-1
1-2-7
1-2-8

صياغة املدونة األخالقية للطالب.
تأسيس وحدة العمل التطوعي للطالب.
تأسيس وتطوير الجمعيات الطالبية وآليات تمثيل الطالب
إدارة عالقات أولياء األمور.
اتفاقيات مع دور نرش لتوفري املراجع الجامعية للطالب.
تجسري العالقة بني الجامعة والتعليم العام.
إنشاء إدارة للجودة يف العمادة وأقسام الطالبات.
دراسة متطلبات الحصول عىل شهادة ضمان الجودة
األيزو .9000

مشاريع العمادة

• دعــم أوليــاء األمــور للطــاب لاللتحــاق

• اتجــاه الطــاب املميزيــن للدراســة

بالجامعــة.

بجامعــات أخــرى.

•  %17.6مــن الطــاب يغــرون تخصصاتهــم بالجامعــة ممــا يشــر إىل ضعــف
خدمــات اإلرشــاد األكاديمــي.
•  %24مــن الطــاب ال يشــاركون اطالقــا ً باملناقشــات الصفيــة و  %35منهــم
يشــاركون أحيان ـاً.
•  1236طالــب وطالبــة حصلــوا عــى إعانــات مقطوعــة خــال العــام الجامعي
1431-1432هـ.
• بلــغ عــدد املشــاركني بمؤتمــرات أبحــاث الطــاب  156طالــب وطالبــة منهــم
 74مشــاركة بأبحــاث و  82حضــور.
• بلــغ عــدد الطلبــة املشــاركني بأســابيع الخدمــة العامــة  117مشــارك يف
خدمــات مجتمعيــة مختلفــة خــال العــام 1431-1432هـــ.
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الهدف الثاني  :رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية 1-2

المشاريع

التميز في الخدمات الطالبية

2-1-1
2-1-2
2-1-3
2-1-4
2-1-5

استراتيجية 2-2

تقويم مستمر لألنشطة والخدمات الطالبية

2-2-1
المشاريع
2-2-2

مشاريع الجامعة

تطوير خدمات شؤون الطالب.
العناية بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
تطوير األنشطة الالمنهجية.
تعزيز الوالء والرضا الطالبي.
تحفيز الطالب املتميزين واملبدعني.

دراســة تأثــر برامــج التدريــب وتنميــة املهــارات عــى
مخرجــات الجامعــة.
تقويم مؤسيس شامل لخدمات العمادة.

مشاريع العمادة

• تحديــد متطلبــات تأســيس ونجــاح نظــام

• ضعف برامج رعاية املوهوبني

الجــودة يف العمــادة

• عــدم كفايــة املرافــق والتجهيــزات لــذوي

• تحديــد مواصفــات األداء الجيــد وفقــا ً

االحتياجــات الخاصــة.

ملعايــر االعتمــاد األكاديمــي

• تبنــي الجامعــة نظــام الجــودة واالعتمــاد

• االتساع الجغرايف لكليات الجامعة.

األكاديمــي.

• وجــود وكالــة للجــودة يف العمــادات

• وجود خطة اسرتاتيجية للجامعة.

األخــرى.

• تم إنشاء وحدة لضمان الجودة بعمادة شؤون الطالب.
• العمــل جــاري عــى تصميــم اســتبانة الرضــا الوظيفــي ملوظفــي
العمــادة.
• تــم إعــداد مســودة اســتبانة للفئــات املســتهدفة بالجامعــة لتقويم
الخدمــات التــي تقدمهــا العمادة .
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الهدف الثاني  :رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية 3-2

المشاريع

تطوير مؤسسي لوحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبي

2-3-1
2-3-2
2-3-3

دراسة متابعة الطالب املتعثرين.
دراسة رعاية الطالب املتفوقني واملوهوبني.
دراسة برنامج تعليم األقران.

• توفر وحدة لالرشاد والتوجيه الطالبي.

• قلــة التحفيــز والتشــجيع للمتفوقــن

• وجود برنامج تعليم األقران

واملبدعــن.
• غياب آلية ملتابعة ورعاية املتعثرين.

• زيــادة نســبة التــرب لعــدم متابعــة

استراتيجية 4-2

المشاريع

مشاريع الجامعة

تحسين وتنويع برامج التدريب المقدمة للطالب

2-4-1
2-4-2

التعاون مع رشكات ومكاتب متخصصة .
إتفاقيات رشاكة مع القطاع الخاص للتدريب املنتهي
بالتوظيف.

مشاريع العمادة

• وجــود خــرات وكفــاءات مــن أعضــاء

ورعايــة املتعثريــن.

هيئــة التدريــس ملتابعــة األنشــطة.

• اســتقطاب الكفــاءات مــن جامعــات
أخــرى

• تــم تقديــم خدمــة اإلرشــاد والتوجيــه لـــ  5885طالــب وطالبــة
خــال العــام الجامعــي 1432/1431هـــ.
• تقــوم العمــادة عــى تفعيــل برنامــج تعليــم األقــران يف جميــع
كليــات الجامعــة للعــام الجامعــي القــادم.
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الهدف الثاني  :رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية 5-2

التميز في خدمات ما بعد التخرج
• إنفتاح العمادة عىل الجامعات األخرى

المشاريع

1-5-2
2-5-2
2-5-3

معرض الوظائف واملنتجات الطالبية « يوم املهنة».
نادي الخريجني.
تطوير الخدمات والفعاليات الثقافية واملجتمعية.

• املســاهمة يف تبــادل الخــرات وتقديــم

• قلــة الفعاليــات بــن الجامعة ومؤسســات

االستشــارات.

املجتمــع املدني

• تنظيم يوم املهنة سنوياً.

• دعم الجامعة املادي .

• وجــود جامعــات متميــزة يف خدمــات مــا

• توجــه الجامعــة لتفعيــل الرشاكــة

بعــد التخــرج.

ا ملجتمعيــة .

مشاريع الجامعة

مشاريع العمادة

• تنظــم الجامعــة ســنويا ،مــن خــال عمــادة شــؤون الطــاب
معــارض مختلفــة منهــا « يــوم املهنــة».
• حصــول الجامعــة عــى عــدد مــن الجوائــز واملراكــز املتقدمــة يف
امللتقيــات واملؤتمــرات الطالبيــة داخــل وخــارج اململكــة.
• بلــغ عــدد الطــاب املشــاركني بأســابيع الخدمــة العامــة
 117مشــارك فـــي خدمـــات مجتمعيــة مختلفــة خــال العـــام
1431 -1432هـــ
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الهدف الثالث :رفع مستوى الوعي الطالبي بالحقوق والواجبات

استراتيجية 1-3

المشاريع

إنشاء وحدة حقوق طالبية ودعمها بالموارد الكافية

3-1-1
3-1-2

استراتيجية 2-3

المشاريع
3-2-2

مشاريع الجامعة

• رغبــة العمــادة يف إنشــاء مركــز لحقــوق

الكليــات والطــاب.

الطــاب.

• ضعــف اســتخدام التقنيــة الحديثــة يف
التواصــل مــع الطــاب

تعزيز الوحدة باملستشاريني القانونيني املتخصصني.
تأسيس وحدات فرعية يف مقرات الجامعة باملحافظات.

دعم ونشر ثقافة الحقوق الطالبية

3-2-1

• وجود كوادر مؤهلة بالعمادة.

• قلــة الكــوادر الفنيــة مقارنــة بأعــداد

تطوير نظام للمشاركة بني الطالب ولجان الحقوق
الطالبية.
تطوير أنشطة النرش املعنية بحقوق الطالب وواجباتهم.

مشاريع العمادة

• وجود دعم مايل لألنشطة.

• االتساع الجغرايف للكليات.

• ســعي الجامعــة إلنشــاء مركــز نــر

• وجــود مراكــز حقوقيــة يف جامعــات

وترجمــة.

مناظــرة.

• قامــت عمــادة شــؤون الطــاب بإعــداد مســودة مقــرح لوحــدة
الحقــوق الطالبيــة واملجالــس الطالبيــة عــى مســتوى الجامعــة .
• تعمــل العمــادة عــى إعــداد وتفعيــل املوقــع األلكرتونــي للعمــادة
لتســهيل عمليــة التواصــل مــع الطــاب.
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استراتيجية 1-4

المشاريع

التميز في رعاية الطالب الوافدين
• عــدم وجــود قاعــدة بيانــات لطــاب

4-1-1
4-1-2

استراتيجية 2-4

المشاريع

مختلفــة.

• عــدم وجــود آليــة الســتقطاب طــاب
املنــح املتميزيــن

قواعد بيانات لطالب املنح.
تطوير ودعم إدارة املنح باملوارد الكافية.

التميز في خدمات طالب المنح ما بعد التخرج

4-2-1
4-2-2

• قبــول عــدد مــن طــاب املنــح مــن دول

املنــح.

• وجــود الدعــم املــادي الســتقطاب طــاب

• زيــادة عــدد طــاب املنــح يف الجامعــات

املنــح.

املثيلــة.

تأسيس وحدة عالقات طالب املنح األجانب.
تقويم مؤسيس شامل لخدمات وبرامج املنح.
• مــن األهميــة بمــكان متابعــة خريجــي الجامعــة مــن طــاب املنــح
أو طــاب الجنســيات األخــرى لتســجيل قصــص النجــاح لديهــم،
والتــي تعتــر نجــاح للجامعــة وســمعتها األكاديميــة.

مشاريع الجامعة

مشاريع العمادة
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توسيع وتنويع الموارد الذاتية من البرامج واألنشطة
والمهرجانات

استراتيجية 1-5

• وجود مرافق رياضية متنوعة.

• عــدم وجــود برامــج لتســويق املنشــآت

• مشــاركة العمــادة باألنشــطة واملهرجانات

الرياضيــة وصــاالت العــرض.

املحليــة والدولية

المشاريع

5-1-1
5-1-2

استراتيجية 2-5

المشاريع

خطة تمويل ذاتي من الربامج واألنشطة واملهرجانات.
خطة تسويق الربامج واألنشطة واملهرجانات.

تطوير نظام استغالل المنشآت الطالبية

5-2-1
5-2-2

• رغبــة القطــاع الخــاص باملشــاركة ودعــم

• وجــود صــاالت عــرض ومرافــق ملمارســة

فعاليــات الجامعــة.

األنشــطة الرياضيــة يف املنطقــة.

• زيــادة الطلــب عــى اســتخدام املنشــآت
واملرافــق الرتويحيــة

تأجري املنشآت الرياضية لجهات خارجية.
تأسيس وقف لدعم األنشطة الطالبية.
• مــن خــال مقابلــة معــايل مديــر الجامعــة ،أكــد عــى تخصيــص
أحــد أوقــاف الجامعــة لدعــم األنشــطة والخدمــات الطالبيــة.

مشاريع الجامعة

مشاريع العمادة
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C

ارتباط محدود

2-1-1

تطوير املرافق الرياضية والثقافية للجامعة

A

B

B

C

B

A

B

B

B

B

1-2-1

صياغة املدونة األخالقية للطالب.

A

B

C

A

2-2-1

تأسيس وحدة العمل التطوعي للطالب.

A

C

B

C

3-2-1

تأسيس وتطوير الجمعيات الطالبية وآليات تمثيل الطالب.

A

B

B

C

4-2-1

إدارة عالقات أولياء األمور.

A

1-3-5

اتفاقيات مع دور نرش لتوفري املراجع الجامعية للطالب.

A

C

مجاالت األهــداف

1-1-1

استكمال إنشاء وتجهيز مدينة سكنية للطالب

A

B

B

C

B

استراتيجية  :1-1تطوير واستكمال البنية التحتية للشؤون الطالبية
المشاريع

استراتيجية  : 2-1تطوير واستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية

تطوير برامج رعاية المنح

A

B

B

C

B

االستراتيجيات والمشاريع

المشاريع

B

1-3-6

تجسري العالقة بني الجامعة والتعليم العام.

A

C

C

C

1-3-7

إنشاء إدارة للجودة يف العمادة وأقسام الطالبات.

A

B

B

C

1-3-8

دراسة متطلبات الحصول عىل شهادة ضمان الجودة األيزو .9000

A

B

C

C

تنمية وتنويع اإليرادات
الذاتية للعمادة

رفع جودة األنشطة
والخدمات الطالبية

B

ارتباط متوسط

رفع مستوى الوعي الطالبي
بالحقوق والواجبات

A

ارتباط قوي
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2-1-1

تطوير خدمات شؤون الطالب.

B

A

B

C

2-1-2

العناية بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

B

A

C

C

2-1-3

تطوير األنشطة غري املنهجية.

B

A

B

C

2-1-4

تعزيز الوالء والرضا الطالبي.

B

A

B

2-1-5

تحفيز الطالب املتميزين واملبدعني.

B

A

B

C

A

2-2-1

دراسة تأثري برامج التدريب وتنمية املهارات عىل مخرجات الجامعة.

C

A

2-2-2

تقويم مؤسيس شامل لخدمات العمادة.

C

A

مجاالت األهــداف

B

A

B

C

االستراتيجيات والمشاريع
استراتيجية  : 1-2التميز في الخدمات الطالبية
المشاريع

استراتيجية  : 2-2تقويم مستمر لألنشطة والخدمات الطالبية

تطوير برامج رعاية المنح

رفع جودة األنشطة
والخدمات الطالبية

C

ارتباط محدود

رفع مستوى الوعي الطالبي
بالحقوق والواجبات

B

ارتباط متوسط

C

تنمية وتنويع اإليرادات
الذاتية للعمادة

A

ارتباط قوي

C

C

المشاريع
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A

استراتيجية  :3-2تطوير مؤسسي لوحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبي
المشاريع

1-3-2

دراسة متابعة الطالب املتعثرين.

2-3-2

دراسة رعاية الطالب املتفوقني واملوهوبني

3-3-2

دراسة برنامج تعليم األقران.

رفع جودة األنشطة
والخدمات الطالبية

االستراتيجيات والمشاريع

رفع مستوى الوعي الطالبي
بالحقوق والواجبات

C

ارتباط محدود

تطوير برامج رعاية المنح

B

ارتباط متوسط

تنمية وتنويع اإليرادات
الذاتية للعمادة

A

ارتباط قوي

A
C

A

B

B

C

A
A

استراتيجية  :4-2تحسين وتنويع برامج التدريب المقدمة للطالب

C

المشاريع

1-4-2

التعاون مع رشكات ومكاتب متخصصة.

A

C

C

2-4-2

إتفاقيات رشاكة مع القطاع الخاص للتدريب املنتهي بالتوظيف.

A

C

C

استراتيجية  :5-2التميز في خدمات ما بعد التخرج

C

A

المشاريع

1-5-2

معرض الوظائف واملنتجات الطالبية " يوم املهنة".

C

A

C

C

2-5-2

نادي الخريجني.

C

A

C

C

3-5-2

تطوير الخدمات والفعاليات الثقافية واملجتمعية.

C

A

C

C
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C

C

A

1-1-3

تعزيز الوحدة باملستشاريني القانونيني املتخصصني.

C

C

A

2-1-3

تأسيس وحدات فرعية يف مقرات الجامعة باملحافظات.

C

C

A

C

A

1-2-3

تطوير نظام للمشاركة بني الطالب ولجان الحقوق الطالبية.

C

A

2-2-3

تطوير أنشطة النرش املعنية بحقوق الطالب وواجباتهم.

C

A

مجاالت األهــداف

رفع جودة األنشطة
والخدمات الطالبية

رفع مستوى الوعي الطالبي
بالحقوق والواجبات

C

ارتباط محدود

االستراتيجيات والمشاريع
استراتيجية  :1-3إنشاء وحدة حقوق طالبية ودعمها بالموارد الكافية
المشاريع

استراتيجية  :2-3دعم ونشر ثقافة الحقوق الطالبية

تطوير برامج رعاية المنح

B

ارتباط متوسط

تنمية وتنويع اإليرادات
الذاتية للعمادة

A

ارتباط قوي

المشاريع

C

A

C

1-1-4

قواعد بيانات لطالب املنح.

C

A

C

2-1-4

تطوير ودعم إدارة املنح باملوارد الكافية.

C

A

C

استراتيجية  : 1-4التميز في رعاية الطالب الوافدين
المشاريع
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مجاالت األهــداف

استكمال البنية التحتية
والمؤسسية للخدمات الطالبية

رفع جودة األنشطة
والخدمات الطالبية

االستراتيجيات والمشاريع

رفع مستوى الوعي الطالبي
بالحقوق والواجبات

C

ارتباط محدود

تطوير برامج رعاية المنح

B

ارتباط متوسط

C

A

1-2-4

تأسيس وحدة عالقات طالب املنح األجانب.

C

A

2-2-4

تقويم مؤسيس شامل لخدمات وبرامج املنح.

C

A

استراتيجية  : 2-4التميز في خدمات طالب المنح ما بعد التخرج

تنمية وتنويع اإليرادات
الذاتية للعمادة

A

ارتباط قوي

المشاريع

C

C

1-1-5

خطة تمويل ذاتي من الربامج واألنشطة واملهرجانات.

C

C

A

2-1-5

خطة تسويق الربامج واألنشطة واملهرجانات.

C

C

A

استراتيجية  :2-5تطوير نظام استغالل المنشآت الطالبية

C

C

A

1-2-5

تأجري املنشآت الرياضية لجهات خارجية.

C

C

A

2-2-5

تأسيس وقف لدعم األنشطة الطالبية.

C

C

A

استراتيجية  : 1-5توسيع وتنويع الموارد الذاتية من البرامج واألنشطة والمهرجانات
المشاريع
المشاريع

