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كلمة عميد السنة التحضيرية
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد هللا الصادق األمين

وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن وضع خطة استراتيجية يعتبر من أولويات أية مؤسسة تعليمة كانت أم غير تعليمية ,حيث إنه من

خالل هذه الخطة تتضح الرؤى واألهداف واستراتيجيات العمل ونمط المشاريع المطلوبة ونوعها ,وتأهيل

العاملين بها بما ينمي ويطور األداء الكلي لتلك المؤسسة ,ويحسن وضعها التنافسي وذلك غاية التخطيط

االستراتيجي ألية مؤسسة.

إن التخطيط االستراتيجي للمؤسسة هو عمليه تحريك كافه الموارد البشرية والمادية والمعنوية فيها

وتوظيفها باتجاه تحقيق رؤى وأهداف المؤسسة وفق برنامج زمني محدد .وهذا يتم من خالل الشراكة

الحقيقية مع كافه منتسبيها والجهات ذات العالقة.

بدأت عمادة السنة التحضيرية في جامعة نجران في عمليات الجودة والتطوير والتغييـر والتحسـين المسـتمر

جنبـاإ إلــى جنــب مــع منيالتهــا مــن عمــادات وكليــات الجامعــة منــذ عــام 1431-1430هـــ فــي مرحلــة التقيــيم

الـــــــــذاتي ســـــــــعياإ منهـــــــــا للوصـــــــــول إلـــــــــى تحقيـــــــــق مســـــــــتويات الطمـــــــــوح المتوقـــــــــع منهـــــــــا فـــــــــي

كافــة المجــاالت األكاديميــة واإلداريــة تحقيق ـاإ لرؤيتهــا ورســالتها وخططهــا االســتراتيجية المنســجمة مــع رؤيــة
الجامعة ورسالتها وقيمها.

والخطة االستراتيجية الحالية توفر لعمادة السنة التحضيرية إطا ارإ مرجعياإ يوجه نموها وتطورها على مدى

األعوام من 1433هـ 1440 -هـ ,وهي ترسم الخطوط العريضة للغاية واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وقد ركزت خطة العمادة على أن تكون مبنية على تحديد منهجية العمل ,والرسالة ,والرؤية والقيم

والسياسات ,ونتائج التحليل البيئي وصوالإ إلى الغايات واألهداف االستراتيجية ,والمشروعات واألهداف
التشغيلية والمشروعات التطويرية والخطة التنفيذية .كل ذلك جاء ليتناغم مع الخطة االستراتيجية للجامعة

ويضمن التوافق مع خطة الجامعة الزمنية.

وتسعى عمادة السنة التحضيرية كغيرها من كليات الجامعة وعماداتها إلى تحقيق رؤية ورسالة الجامعة التي

ترتكز على قناعة قيادتها ومنسوبيها بأنها جامعة طموحة تهدف إلى تحقيق التميز فضالإ عن تحقيق أهدافها

التي ترسمها الخطط االستراتيجية للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

عميد السنة التحضريية

الدكتور /حيي بن سليمان احلفظي
8
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مقدمة
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الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران

 -1معلومات عامة عن عمادة السنة التحضريية

()1

 1-1نشأة عمادة السنة التحضريية
صـدرت التوجيهـات السـامية الكـريمة من خـادم الحرمين الشريفين الملك عبـد هللا بن عبد العزيز -

حفظه هللا – بتأسيس جامعة نجران في 1427/10/10هـ ,أنناء تدشينه – حفظه هللا – حفل افتتاح مجمع

الكليات الجامعية.بدأت جامعة نجران باستقبال طلبة برنامج السنة التحضيرية مع مطلع العام الجامعي

 1430 – 1429هـــ .والسنة التحضيرية هي عبارة عن فصلين دراسيين يدرس فيها الطالب مقررات في
اللغة االنجليزية والرياضيات والحاسب اآللي ومهارات التعلم والتفكير والبحث ,وتهدف إلى تأهيل طالب
وطالبات قسم العلوم الطبيعية (العلمي) للدراسة الجامعية لدرجة البكالوريوس وردم الهوة القائمة بين التعليم

العام والتعليم الجامعي واجتيازها شرط أساسي للراغبين في االلتحاق بالتخصصات التي تشترطها .وتتمنل

رسالة برنامج السنة التحضيرية في تأهيل الطلبة للدراسة الجامعية التخصصية ليكونوا طالباإ وطالبات
متميزين علمياإ ومهارياإ قادرين علي تنمية مهاراتهم ملمين بأحدث األساليب العلمية والتقنيات الحدينة,
قادرين على مواصلة دراستهم التخصصية بجودة عالية في جميع مؤسسات التعليم العالي مما يؤهلهم

للمنافسة في سوق العمل طبقاإ لمعايير جودة التعليم العالي ,بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر
المؤهلة لسوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية ,وتدعيم النقة لدي الطالب بنفسه وتهيئته مع الدراسة

الجامعية والعمل بعد تخرجه ,وتعزيز قدراته في الحاسب اآللي ,واللغة اإلنجليزية والرياضيات ,وتنمية مهاراته
االتصالية والتعليمية ,وتزويده بأخالقيات مهنة المستقبل ,واجتيازها شرط أساس للراغبين في االلتحاق

بالتخصصات التي تشترطها.
 2-1نظام الدراسة يف السنة التحضريية
تتكون الدراسة في السنة التحضيرية من مستويين دراسيين ,مدة المستوى الدراسي فصالإ دراسياإ,

يتدرج الطالب في الدراسة والنجاح من مستوى آلخر وفقاإ ألحكام االنتقال بين المستويات الدراسية .يتحمل

الطالب مسئولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة واللوائح المنظمة لها بما في ذلك إتمام السنة التحضيرية كما

أن توجيه مشرفي السنة التحضيرية ومساعدتهم للطالب في ذلك ال يعفيهم من تحمل هذه المسئولية ,لذا فإنه

 -1تم االستعانة بالدراسات التالية:
 محمود فندي العبد هللا وآخرون  :تقييم برنامج السنة التحضيرية في جامعة نجران ،دراسة غير منشورة ،المملكة العربية السعودية ،جامعة نجران،عمادة السنة التحضيرية 1433،هـ  ،ص.18
 خالد جودة محمد  :السنة التحضيرية بالجامعات السعودية – دراسة مقارنة ،،دراسة غير منشورة ،المملكة العربية السعودية ،جامعة نجران ،عمادةالسنة التحضيرية 1433،هـ ،ص.9
 الخطة االستراتيجية لجامعة نجران  ،الرقم  :ص د – ، 334 -6 -54011بتاريخ 1433/3/1هـ ،ص .52 تاريخ ونشأة جامعة نجران  ، http://portal.nu.edu.sa/web/guest/about-najran-university،بتاريخ 2012/11/15م. لمحة عن عمادة السنة التحضيرية ، http://portal.nu.edu.sa/web/deanship-of-preparatory-year-guideline/overview،بتاريخ2012/11/16م.
 الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم العالى السعودية  1440 – 1430هـ ،http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/The-GeneralAdministration-of-Planning/Pages/PublicationsAndResearch.aspx
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يلزم كل طالب أن يكون على معرفة بنظام الدراسة ومتفهما للتعليمات بدقة وشمول وأن يسعى باستمرار

لإللمام بما يستجد من أنظمة أكاديمية ويمكنه في ذلك استشارة مشرفي السنة التحضيرية .يجتاز الطالب

السنة التحضيرية ويحق له مواصلة الدراسة الجامعية إذا أكمل جميع المقررات المقدمة في السنة التحضيرية

بنجاح بمعدل أعلى من (  2.5من  )5.00بال استنناء.
 3-1املواظبة واالعتذار عن الدراسة

ينطبق نظام جامعة نجران على جميع الطالب بما في ذلك أنظمة الدراسة والمواظبة واالعتذار عن

الدراسة والتأجيل واالنقطاع واعادة القيد واالختبارات والتحويل وسواها من أنظمة أكاديمية ,وتضع الجامعة
نظاماإ متدرجاإ للتقديرات(.)1
 4-1الكليات والتخصصات التي تشرتط السنة التحضريية للطالب:

()2

اجتياز السنة التحضيرية هو أحد وأهم شروط االلتحاق لدرجة البكالوريوس في الكليات والتخصصات
التالية:
 -كلية الطب

 كلية طب األسنان -كلية الصيدلة

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بأقسامها  :العالج الطبيعي  ,المختبرات الطبية ,األشعة,التمريض. كلية الهندسة بأقسامها  :الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة المعمارية. كلية الحاسب اآللي بأقسامها :علوم الحاسب  ,نظم المعلومات. كلية العلوم االدارية (قسم إدارة األعمال). 5-1الكليات والتخصصات التي تشرتط السنة التحضريية للطالبات:

()3

 -كلية الطب

 -كلية التمريض

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بأقسامها التمريض واألشعة التشخيصية. -كلية الحاسب اآللي قسم علوم الحاسب.

 -كلية العلوم اإلدارية(قسم إدارة األعمال).

 -1الملحق رقم ( )1رموز التقديرات.
 -2لمحة عن عمادة السنة التحضيرية،مرجع سابق.
 -3المرجع السابق.
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 6-1الطالب والطالبات الذين حيق هلم التقدم للسنة التحضريية:

()1

طالب وطالبات قسم العلوم الطبيعية (القسم العلمي) الحاصلين على نسبة موزونة ال تقل عن % 80

وفقا لتوفر المقاعد حيث يتاح القبول بالتدريج ألصحاب النسب االعلى فاألعلى حتى انتهاء المقاعد وعند

انتهاء المقاعد فيمكن قبول من تنطبق عليه الشروط برسوم محدودة (تعليم موازي) وفقاإ لقرار مجلس الجامعة

بهذا الشأن.

 7-1قيادات عمادة السنة التحضريية األكادميية واإلدارية
 -1سعادة الدكتور  /يحيي بن سليمان الحفظي
 -2سعادة الدكتور  /عبد هللا بن سعد آل درع
 - 3سعادة الدكتورة  /أمل الشهري

عميد عمادة السنة التحضيرية

وكيل عمادة السنة التحضيرية

وكيل عمادة السنة التحضيرية لقسم البنات

 -3سعادة األستاذ  /أيـمـن بن إبـراهـيـم األنصاري

مدير إدارة السنة التحضيرية

 -4منسقوا ومنسقات األقسام فى السنة التحضيرية بنين وبنات كما يتضح من خالل جدول ()1
جدول ( )1منسقوا ومنسقات األقسام فى السنة التحضيرية بنين وبنات

م

القسم

المنسق فى التحضيرية بنين

المنسقة فى التحضيرية بنات

أ

مهارات تطوير الذات

د /خالد جوده محمد

د /أروى توفيق أرناؤوط

ب

مهارات اللغة االنجليزية

د /محمد ناظم

أ /مريم أبو بكر

ج

مهارات الرياضيات

د  /أكرم عبد الباقي

أ /ابتسام أحمد أبو خضير

د

مهارات الحاسب اآللي

د  /فكرى عبد الودود

أ /لينا لورانس المحاميد

 8-1وسيلة االتصال بعمادة السنة التحضريية
المقر الرئيس لعمادة السنة التحضيرية بنين في حي األمير مشعل بنجران كما يوجد فرع التحضيرية بنات

بحي الفيصلية بنجران .ويمكن التواصل مع عمادة السنة التحضيرية عن طريق العنوان التالي:

المملكة العربية السعودية  -نجران  -طريق الملك عبدالعزيز– حي األمير مشعل
تليفون 00966075447271:

فاكــس 00966075294020:

-1

المرجع السابق.
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تليفون العميد:
البريد اإللكتروني (التواصل بين منسوبي ومنسوبات العمادة)py.communication@yahoo.com :
544-166-7222

البريد اإللكتروني (تلقي مقترحات وشكاوى الطالب)py.nu.sugg@hotmail.com :
البريد اإللكتروني (تلقي مقترحات وشكاوى الطالبات)py.nu.sug@hotmail.com :
 9-1تاريخ بدء الدراسة بالعمادة
بدأت الدراسة بالعمادة مع بداية العام الجامعي  1430 – 1429هـــ
 10-1البيئة اجلغرافية احمليطة

()1

تقع منطقة نجران جغرافياإ في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية ,أي في األطراف
الشرقية لمنطقة الدرع العربي التي تمتد عبر المنطقة الواسعة أقصي جنوب الجزيرة وذلك على خط الطول
 44.33وخط العرض  17.5تقريبا.تبلغ مساحة نجران حوالي  500.36كم 2أي ما يعادل  %16من
مساحة المملكة العربية السعودية وتغطي الصحراء جزإء كبي ارإ من هذه المساحة وهو الجزء الذي تمنله

محافظة شرورة التابعة إدارياإ لمنطقة نجران(.)2تقع عمادة السنة التحضيرية بنين في فى المدينة الجامعية
الجديدة بينما تقع عمادة السنة التحضيرية بنات في حي الفيصلية وكالهما في مدينة نجران.
 11 -1اهليكل التنظيمي احلايل للعمادة :

()3

تــم اعتمــاد الهيكــل التنظيمــي لعمــادة الســنة التحضــيرية بتــاريخ 1434/1/27هــــ ,ويتضــمن الهيكــل
التنظيمي لعمادة السنة التحضيرية للعام الجامعي 1434 -1433هــ :
مجلس العمادة ,عميد عمادة السنة التحضيرية ,مدير مكتب العميد ,مشرف وحدة العالقات العامة واإلعالم

,وكيل العمادة ,وكيل العمادة للتطوير والجودة ,وكيلة العمادة للبنات ,مشرف وحدة التطوير والجودة ,رئيس
قسم اللغة االنجليزية ,رئيس قسم العلوم األساسية ,رئيس قسم تطوير الذات ,مدير اإلدارة ,مديرة اإلدارة

,مشرف وحدة األنشطة الطالبية ,مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي ,مشرفة وحدة األنشطة الطالبية ,مشرفة

وحدة اإلرشاد األكاديمي ,مشرف األمن والسالمة ,رئيس وحدة الصيانة ,أمين المستودع ,مسجل العمادة
,رئيس وحدة االتصاالت اإلدارية ,ويتضح ذلك من خالل الهيكل التنظيمي لعمادة السنة التحضيرية للعام

الجامعي 1434 -1433هــ(.)4

 -1الملحق رقم ( )2خريطة توضح موقع نجران فى المملكة العربية السعودية وأخرى توضح ضواحى نجران.
 -2الخطة االستراتيجية لجامعة نجران ،الرقم  :ص د –  ،334 -6 -54011بتاريخ 1433/3/1هـ ،ص .138
 -3عمادة السنة التحضيرية ،وحدة التطوير والجودة ،لجنة التخطيط ،المعيار األول ،الهيكل التنظيمي لعمادة السنة التحضيرية 1434 -1433هـ.
 -4الملحق رقم ()3الهيكل التنظيمي لعمادة السنة التحضيرية للعام الجامعي 1434 -1433هــ وقرار اعتماده بتاريخ 1434/1/27هـ.
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 12-1أعداد وأمساء األقسام العلمية وتطورها :
 -1مهارات تطوير الذات ويدرس المقررات األتية:

أ -مقرر مهارات التعلم والتفكير والبحث (  140مهر )2-
ب -مقرر مهارات االتصال (  150مهر )2-
ت -مقرر أخالقيات المهنة (  150دار )1-
 -2الرياضيات ويدرس المقررات األتية :

أ -مقرر الرياضيات 140( 1ريض ) 2-

ب -مقرر الرياضيات 150(2ريض ) 4-

 -3الحاسب اآللي ويدرس المقررات االتية :
أ-

مقرر مقدمه في الحاسب اآللي واالنترنت (  140تقن )3-

 -4اللغة االنجليزية ويدرس المقررات األتية:

أ -مقرر مهارات القراءة  140(Reading Skillsنجم ) 2-
ب -مقرر مهارات الكتابة  141( writing Skillsنجم ) 2-

ت -مقرر مهارات االستماع والتحدث  142(Listening and Speaking Skillsنجم ) 2-
ث -مقرر قواعد اللغة اإلنجليزية  143( Grammarنجم ) 2-

جـ -مقرر اللغة اإلنجليزية العامة  150( General Englishنجم ) 3-

ح -مقرر كتابة التقارير الفنية  151(Technical Writing Reportنجم )3-

وبذلك فإن طالب وطالبات السنة التحضيرية يدرسون عدد ( )12مقر ارإ دراسية مقسمة علي فصليين

دراسيين ,ومنذ بدأت الدراسة في عمادة السنة التحضيرية عام 1429هــ وحتى العام الدراسي الحالي

1434هـــ وطالب وطالبات السنة التحضيرية يدرسون هذه المقررات الدراسية ,وخالل الفترة من 1429هــ

وحتى 1434هــ تم تطوير مقرر مهارات التعلم والتفكير والبحث ومقرر الحاسب اآللي ومقرر الرياضيات

ومقرر مهارات الكتابة , writing Skillsوذلك بعد إبداء طالب وطالبات السنة التحضيرية مالحظات حول
المواد سابقة الذكر مما دعا رؤساء األقسام لعقد اجتماعات وجلسات عصف ذهني حول كيفية تطوير هذه

المواد ,وبعد عقد اجتماعات وجلسات عصف ذهني تم رفع ذلك إلى سعادة عميد عمادة السنة التحضيرية
الذى وجه إلى ضرورة تطوير هذه المواد.
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 13 -1أعداد الطالب وتطورها :

()1

تطورت أعداد الطالب في عمادة السنة التحضيرية في الفترة ما بين عام 1429هـ وحتى عام

1434هـــ,ويتضح ذلك من خالل البيان الصادر من مسجل العمادة ـ.بدأت عمادة السنة التحضيرية بعدد

 763طالب وطالبة عام 1429هــ ,ووصل عدد الطالب والطالبات في العام الجامعي 1434-1433هـ إلي
 1304طالب وطالبة كما يتضح من الشكل التالي:

شكل (  )1تطور أعداد الطالب بالعمادة

 14-1أعداد أعضاء هيئة التدريس واجلهاز اإلداري وتطورهم :

()2

 1-14-1أعضاء هيئة التدريس:
تطورت أعداد أعضاء هيئة التدريس في الفترة مابين عام 1429هــ وحتى عام 1434هـــ ,ويتضح

ذلك من خالل البيان الصادر من مسجل العمادة.بدأت عمادة السنة التحضيرية بعدد أعضاء هيئة تدريس بلغ

 62عام  1430 -1429هــ ,ووصل العدد إلي 107عضو في العام الجامعي 1434-1433هـ ,كما
يتضح من الشكل التالي:

 -1الملحق رقم ( )4بيان بأعداد الطالب في عمادة السنة التحضيرية وتطورهم 1434 – 1429هـ.
 -2الملحق رقم ( )5بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري وتطورهم 1434 – 1429هـ.
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شكل (  )2تطور عدد أعضاء هيئة التدريس بالعمادة
تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس على مستوى األقسام

تطورت أعداد أعضاء هيئة التدريس في الفترة مابين عام 1429هــ وحتى عام 1434هـــ على

مستوى األقسام فى عمادة السنة التحضيرية وذلك على النحو التالي:
أوال  :قسم مهارات تطوير الذات

تطــورت أعــداد أعضــاء هيئــة التــدريس بقســم المهــارات فــي الفتــرة مــابين عــام 1429هــــ وحتــى عــام

1434هـــ حيث بدأ القسم عام 1429هــ بعدد  5أعضاء حتى بلغ عام 1434هـ  13عضو كما هو موضـح
فى الجدول التالى:

جدول ( )2تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم المهارات 1434-1429هــ

م

العام الجامعي

عدد أعضاء هيئة

عدد عضوات هيئة

المهارات

المهارات

التدريس بقسم

التدريس بقسم

إجمالي أعداد أعضاء هيئة
التدريس

1

 1430 - 1429هــــ

4

1

5

2

 1431 - 1430هــــ

4

1

5

3

 1432 - 1431هــــ

6

5

11

4

 1433 - 1432هــــ

11

5

16

5

 1434 -1433هــــ

9

4

13

16
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ويمكن توضيح تطور عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم مهارات تطوير الذات من خالل الشكل التالى:

شكل (  )3تطور عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم مهارات تطوير الذات

ويتضح من الجدول والشكل السابق أن نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب بقسم مهارات تطوير

الذات اختلفت من عام إلى آخر وذلك كما هو موضح فى الجدول التالى:

جدول ( )3نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب بقسم المهارات 1434-1429هــ
م

العام الجامعي

إجمالي أعداد أعضاء

إجمالي أعداد

نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب

1

 1430 - 1429هــــ

5

763

153/1

2

 1431 - 1430هــــ

5

476

95/1

3

 1432 - 1431هــــ

11

694

63/1

4

 1433 - 1432هــــ

16

691

43/1

5

 1434 -1433هــــ

13

1304

100/1

هيئة التدريس

الطالب

ً
ثانيا :قسم مهارات اللغة االجنليزية
تطورت أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة االنجليزية في الفترة ما بين عام 1429هــ وحتى

عام 1434هـــ حيث بدأ القسم عام 1429هــ بعدد  40عضو حتى بلغ عام 1434هـ  54عضو كما هو
موضح في الجدول التالي:

17
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جدول ( )4تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة االنجليزية 1434-1429هــ
م

العام الجامعي

عدد أعضاء هيئة

عدد عضوات هيئة

إجمالي أعداد أعضاء هيئة

التدريس بقسم اللغة

التدريس بقسم اللغة

التدريس

1

 1430 - 1429هــــ

36

4

40

2

 1431 - 1430هــــ

38

8

46

3

 1432 - 1431هــــ

38

13

51

4

 1433 - 1432هــــ

40

16

56

5

 1434 -1433هــــ

40

14

54

االنجليزية

االنجليزية

ويمكن توضيح تطور عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم مهارات اللغة االنجليزية من خالل الشكل التالى:

شكل ( )4تطور عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم مهارات اللغة االنجليزية
ويتضح من الجدول والشكل السابق أن نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب ألعضاء هيئة التدريس
بقسم مهارات اللغة االنجليزية اختلفت من عام إلى آخر وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
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جدول ( )5نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب بقسم اللغة االنجليزية 1434-1429هــ
م

العام الجامعي

إجمالي أعداد أعضاء

إجمالي أعداد

نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب

1

 1430 - 1429هــــ

40

763

19/1

2

 1431 - 1430هــــ

46

476

10/1

3

 1432 - 1431هــــ

51

694

13/1

4

 1433 - 1432هــــ

56

691

12/1

5

 1434 -1433هــــ

54

1304

24/1

هيئة التدريس

الطالب

ثالثاً:قسم مهارات الرياضيات

تطورت أعداد أعضاء هيئة التـدريس بقسـم الرياضـيات فـي الفتـرة مـا بـين عـام 1429هـــ وحتـى عـام

1434هـــــ حيــث بــدأ القســم عــام 1429هــــ بعــدد  8أعضــاء حتــى بلــغ عــام 1434هـــــ  19عضــو كمــا هــو
موضح في الجدول التالي:
جدول ( )6تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم الرياضيات 1434-1429هــ
عدد أعضاء هيئة

عدد عضوات هيئة

الرياضيات

الرياضيات

م

العام الجامعي

التدريس بقسم

التدريس بقسم

إجمالي أعداد أعضاء هيئة
التدريس

1

 1430 - 1429هــــ

7

1

8

2

 1431 - 1430هــــ

8

2

10

3

 1432 - 1431هــــ

12

4

16

4

 1433 - 1432هــــ

14

3

17

5

 1434 -1433هــــ

14

5

19

ويمكن توضيح تطور عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم مهارات الرياضيات من خالل الشكل التالى:
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شكل ( )5تطور عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم مهارات الرياضيات
ويتضح من الجدول والشكل السابق أن نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب ألعضاء هيئة التدريس
بقسم مهارات الرياضيات اختلفت من عام إلى آخر وذلك كما هو موضح فى الجدول التالى:
جدول ( )7نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب بقسم الرياضيات 1434-1429هــ
م

العام الجامعي

إجمالي أعداد أعضاء

إجمالي أعداد

نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب

1

 1430 - 1429هــــ

8

763

95/1

2

 1431 - 1430هــــ

10

476

47/1

3

 1432 - 1431هــــ

16

694

43/1

4

 1433 - 1432هــــ

17

691

41/1

5

 1434 -1433هــــ

19

1304

69/1

هيئة التدريس

الطالب

رابعاً :قسم مهارات الحاسب اآللي

تطورت أعداد أعضاء هيئة التدريس في الفترة ما بين عام 1429هــ وحتى عام 1434هـــ حيث بدأ
القسم عام 1429هــ بعدد  9أعضاء حتى بلغ عام 1434هـــ  21عضو كما هو موضح في الجدول التالي:
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جدول ( )8تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم الحاسب اآللي 1434-1429هــ
م

العام الجامعي

عدد أعضاء هيئة

عدد عضوات هيئة

الحاسب اآللي

اآللي

التدريس بقسم

إجمالي أعداد أعضاء هيئة

التدريس بقسم الحاسب

التدريس

1

 1430 - 1429هــــ

7

2

9

2

 1431 - 1430هــــ

8

3

11

3

 1432 - 1431هــــ

11

3

14

4

 1433 - 1432هــــ

14

4

18

5

 1434 -1433هــــ

14

7

21

ويمكن توضيح تطور عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم مهارات الحاسب اآللي من خالل الشكل التالى:

شكل ( )6تطور عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم مهارات الحاسب اآللي
ويتضح من الجدول والشكل السابق أن نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب ألعضاء هيئة
التدريس بقسم مهارات الحاسب اآللي اختلفت من عام إلى آخر وذلك كما هو موضح فى الجدول التالى:
جدول ( )9نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب بقسم الحاسب اآللي 1434-1429هــ
م

العام الجامعي

إجمالي أعداد أعضاء

إجمالي أعداد

نسبة عضو هيئة التدريس /الطالب

1

 1430 - 1429هــــ

9

763

84/1

2

 1431 - 1430هــــ

11

476

43/1

هيئة التدريس

الطالب

21
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3

 1432 - 1431هــــ

14

694

49/1

4

 1433 - 1432هــــ

18

691

38/1

5

 1434 -1433هــــ

21

1304

62/1

 2 -14-1اجلهاز اإلداري والفني :
يضم الجهاز اإلدارى والفنى فى عمادة السنة التحضيرية مدير إدارة السنة التحضيرية ووحدة األمن

والسالمة ووحدة الصيانة والمستودع ومسجل الكلية ووحدة االتصاالت اإلدارية ,وشئون أعضاء هيئة
التدريس ,واألرشيف ,وحدة الدعم الفنى ,وتطورت أعداد الجهاز اإلداري والفني في الفترة مابين عام

1429هــ وحتى عام 1434هـــ ,ويتضح ذلك من خالل البيان الصادر من مسجل العمادة .بدأت عمادة السنة

التحضيرية بعدد  5أعضاء للجهاز الفني واإلداري عام 1429هــ ,ووصل العدد إلي  15عضو في العام
الجامعي 1434-1433هـ ,كما يتضح من الشكل التالي:

شكل (  )7تطور عدد أعضاء الجهاز الفني واإلداري

 -2منهجية العمل املستخدمة
 - 1 - 2أهمية التخطيط االسرتاتيجي لعمادة السنة التحضريية

تُقــــاس نقافــــة األمــــم ومــــدى تقــــدمها ونجاحهــــا بوجــــود نقافــــة التخطــــيط االســــتراتيجي بعيــــد المــــدى
اء النقافيـة أو االقتصـادية أو العلميـة أو االجتماعيـة .ويجـب
لالرتقاء بمجتمعاتها في جميع نواحي الحيـاة سـو إ
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أن تكون نقافة التخطيط االستراتيجي من أهم أولويات جميع مؤسسات المجتمع المدني والحضـاري الـذي يريـد

أن يكــون فــي مصــاف دول العــالم المتقــدم نقافيـاإ واجتماعيـاإ واقتصــادياإ وعلميـاإ ودينيـاإ وسياســياإ .وكلمــا كبــرت
المؤسســة وزادت مســئوليتها تجــاه المجتمــع كلمــا زادت أهميــة وجــود نقافــة التخطــيط االســتراتيجي مــن خــالل
المناهج العلمية وبخاصة المناهج والبرامج التعليمية في الجامعات وبرامج التعليم والتميز المستمر إليجاد جيل

جديد ذي فكر ونقافة تطويرية.
تكمن أهمية برنامج السنة التحضيرية في جامعة نجران في الدور البارز الذي تلعبه السنة

التحضيرية في إعداد الطالب والطالبات المتخرجين من النانوية العامة من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة

وتأهيلهم للدراسة التخصصية الجامعية في كليات الطب وطب األسنان ,والصيدلة ,وكلية العلوم الطبية

التطبيقية بأقسامها :العالج الطبيعي ,المختبرات الطبية ,األشعة ,التمريض ,وكلية الهندسة بأقسامها:
الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة المعمارية ,وكلية الحاسب اآللي بأقسامها :علوم الحاسب,

نظم المعلومات ,وكلية العلوم اإلدارية قسم إدارة األعمال .وبذلك فإن السنة التحضيرية هي الرافد الذي يمد

الكليات السالفة الذكر بالطالب والطالبات بعد تأهيلهم واعدادهم وتجهيزهم وتزويدهم بالمهارات التي تساعدهم

علي الدراسة في هذه الكليات.
إن جميع ما سبق يبرز ضرورة وأهمية التخطيط االستراتيجي للسنة التحضيرية حيث سيعود ذلك

بالنفع علي عمادة السنة التحضيرية في تحديد وتوجيه المسارات الدراسية وصياغة وتطوير رسالة عمادة

السنة التحضيرية وتحديد القضايا األساسية التي تشكل جوهر العمل وتؤنر في اتخاذ الق اررات التي تتناسب
مع القضايا المطروحة.
 - 2 - 2إجراءات عمل اخلطة االسرتاتيجي ة
صدر القرار اإلداري (رقم  )33/ 10بتاريخ 1433 /6/23هـ بتشكيل فريق عمل الخطة االستراتيجية
لعمادة السنة التحضيرية(.)1
وبناء على قرار سعادة عميد السنة التحضيرية عقد االجتماع األول لفريق عمل الخطة االستراتيجية

الرئيس يوم األحد  1433/ 6 / 29هــ الموافق 2012 /5 / 20 :م وذلك لمناقشة خطوات بناء الخطة

االستراتيجية ومكونات الخطة االستراتيجية نم عقد االجتماع الناني يوم االربعاء 1433/7/16هـ

الموافق2012/6/6:م وذلك لتوزيع مهام الخطة على أعضاء الفريق الرئيس للخطة االستراتيجية تمهيداإ
لتشكيل الفرق الفرعية للعمل في الخطة االستراتيجية(.)2

 -1الملحق رقم ( )6قرار تشكيل فريق عمل الخطة االستراتيجية في 1433 /6/23هـ .
 -2الملحق رقم ( )7مهام أعضاء الفريق الرئيس إلعداد الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية في 1433/7/16هـ.
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عقد االجتماع األول لفريق عمل الخطة االستراتيجية للعام الدراسي 1434 -1433هـ يوم النالناء
 1433/11/16هـ الموافق 2012/10/2م لتحديث تشكيل فريق عمل الخطة االستراتيجية ,وفي االجتماع
الناني لفريق عمل الخطة االستراتيجية يوم األحد 1433/11/21هـ الموافق 2012/ 10/7م تم تكليف فرق
عمل الخطة االستراتيجية الرئيسة بتعبئة نموذج مهام فريق عمل الخطة االستراتيجية وتحديد أعداد كل فريق
وارساله بالبريد االليكتروني حيث تم إنشاء بريد إليكتروني لوحدة التطوير والجودة:
 py.quality@yahoo.comليكون وسيلة التواصل بين فرق الخطة االستراتيجية في السنة التحضيرية
بنين والسنة التحضيرية بنات ولتبدأ الفرق عملها حسب المهام المكلفة بها وتم تحديث هذا البريد
االليكتروني بإنشاء بريد اليكتروني آخر بإمكانيات أفضل وهو ,p.y.quality@hotmail.com :ومنذ
االجتماع النالث لفريق عمل الخطة االستراتيجية يوم النالناء 1433/12/28هـ الموافق 2012/11 /13م
تم مناقشة اإلجراءات التي اتخذتها فرق عمل الخطة االستراتيجية لتنفيذ المهام المكلفة بها ومتابعة تنفيذ
فرق العمل من سعادة مشرف وحدة التطوير والجودة في عمادة السنة التحضيرية.
وفي يوم األربعاء1433/12/29هـ الموافق  2012/11/14م تم دعم فريق الخطة االستراتيجية في عمادة

السنة التحضيرية بفريق استشاري مكون من  :مستشار الجودة األستاذ الدكتور حمدي كمال عطا هللا لدعم
فريق الخطة االستراتيجية في السنة التحضيرية بنين ومستشارة الجودة األستاذة الدكتورة نشوى محمود نافع
التي تسلمت مهام عملها في السنة التحضيرية بنات بتاريخ 1433/12/1هـــ .ومن نم حضر مستشار

الجودة األستاذ الدكتور حمدي كمال عطا هللا اجتماعه األول مع فريق الخطة االستراتيجية في السنة

التحضيرية بنين يوم األربعاء 1433/12/29هـ الموافق2012/11/14م ومنذ يوم السبت 1434/1/3هـ

الموافق2012/11/17م توالت اجتماعات مستشار ومستشارة الجودة مع فرق الخطة االستراتيجية لتوجيه
الفرق لكيفية تنفيذ المهام المكلفة بها ,وفي االجتماع الرابع لفريق عمل الخطة االستراتيجية يوم األحد 1/11

 1434/هـ الموافق 2012/11 /25م تم مناقشة توصيات األستاذ الدكتور حمدي عطا هللا مستشار الجودة
بشأن عمل فرق عمل الخطة االستراتيجية كما تم االتفاق على التشكيل النهائي لفرق عمل الخطة

االستراتيجية وهي فرق :المقدمة والمالحق والرؤية والرسالة والقيم والتحليل البيئي والغايات واألهداف
االستراتيجية والسياسات والمشروعات التطويرية واإلجراءات وتنفيذ االستراتيجية والتقييم والمتابعة
والميزانية( .)1تم تحديث تشكيل فريق عمل الخطة االستراتيجية الرئيس للعام الجامعي 1434 -1433ه ـ
واضافة اإلداريين إلي التشكيل وذلك حسب توصية مستشار الجودة األستاذ الدكتور حمدي عطا هللا بالقرار

اإلداري رقم  34/3الصادر في 1434/1/14هــ(.)2وبعد تشكيل فرق إعداد الخطة االستراتيجية قامت فرق

 -1الملحق رقم ()8التشكيل النهائي لفرق عمل الخطة االستراتيجية.
 -1الملحق رقم ()9تشكيل فريق عمل الخطة االستراتيجية 1434 -1433هـ.
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العمل بإعداد الخطة الزمنية لمراحل إعداد الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية والتى توضح تسلسل
مراحل إعداد الخطة االستراتيجية(.)1

يتم تشكيل فريق تنفيذ االستراتيجية من إدارة عمادة السنة التحضيرية متمنلة في عميد عمـادة السـنة
التحضيرية ووكيل عمادة السنة التحضيرية ومنسـقي ومنسـقات األقسـام بالتعـاون مـع وحـدة التطـوير والجـودة
في عمادة السنة التحضيرية .ويتم تشكيل فريـق التقيـيم والمتابعـة مـن إدارة عمـادة السـنة التحضـيرية متمنلـة
في عميد السنة التحضيرية ووكيل عمادة السنة التحضيرية واألسـتاذة الـدكتورة نشـوي محمـود نـافع مستشـارة
الجودة .ويتم تشكيل فريق الميزانية من عميد عمادة السنة التحضيرية د /يحيـي بـن سـليمان الحفظـى ويكلـف
عميد عمادة السنة التحضيرية من يراه مناسباإ لصالح العمل.
-3-2

اهليكل التنظيمي لفريق عمل اخلطة االسرتاتيجية يف عمادة السنة التحضريية 1434 -1433هـ
تــم اعتمــاد الهيكــل التنظيمــي لفريــق عمــل الخطــة االســتراتيجية فــي عمــادة الســنة التحضــيرية بتــاريخ

1434/1/27هــ ,ويتضمن الهيكل التنظيمـي لفريـق عمـل الخطـة االسـتراتيجية فـي عمـادة السـنة التحضـيرية
للعام الجامعي 1434 -1433هــ ما يلي:
عميـــد عمـــادة الســـنة التحضـــيرية المشـــرف العـــام علـــى الخطـــة االســـتراتيجية ووكيـــل عمـــادة الســـنة
التحضـــيرية نائـــب المشـــرف العـــام ومشـــرف وحـــدة التطـــوير والجـــودة الـــرئيس التنفيـــذي لفريـــق عمـــل الخطـــة
االستراتيجية ومساعد مشرف وحدة التطوير والجودة نائـب الـرئيس التنفيـذي لفريـق عمـل الخطـة االسـتراتيجية
وفريق إعداد مقدمة الخطة االسـتراتيجية والمالحـق وفريـق إعـداد ونيقـة الرؤيـة والرسـالة والقـيم وفريـق إعـداد
التحليــل البيئــي وفريــق إعــداد الغايــات واألهــداف االســتراتيجية وفريــق السياســات والمشــروعات وفريــق إعــداد
الخطة التنفيذية وفريق التقييم والمتابعة ,فريق إعداد الميزانية(.)2
 -3معلومات عن الشركاء  /اجلهات املستفيدة من اخلارج
.Stakeholders
تسعى عماده السنة التحضيرية في جامعة نجران من خال ل الشراكات المتميزة واستخدام أحدث وسائل

التقنية إلى تطبيق برنامج ذي جوده عالية لتأهيل الطالب للدراسة الجامعية المتخصصة بأخالقيات عالية

وتزويد الطالب بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم األ كاديمية والمهنية مع التركيز على االبداع
 2الملحق رقم ( )10الخطة الزمنية لفريق إعداد الخطة االستراتيجية 1434 -1433هـ.
 -2الملحق ( )11الهيكل التنظيمي لفريق إعداد الخطة االستراتيجية في عمادة السنة التحضيرية 1434 -1433هـ وقرار اعتماده بتاريخ
1434/1/27هـ.
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1440 -1433

وتطوير الذات ولتحقيق ذلك عقدت عماده السنة التحضيرية في جامعة نجران شراكة مع شركة خبراء التربية

وهى شركة وطنية معنية بمساعدة المنشآت التربوية والتعليمية في التطور والمضي قدماإ في عصر معرفي ال
يرتضي غير الجودة ,واالحترافية منهاجاإ .وتهتم الشركة بإنتاج المعرفة المتخصصة ونشرها في مجاالت:

التدريب ,والتعليم للمؤسسات ,وتشغيل المنشآت التعليمية ,والتدريبية ,وتطويرها ,واالستشارات ,والدراسات,
والبحوث ,وتنظيم المؤتمرات ,والندوات ,والملتقيات المتخصصة .تستطيع هذه الشركة الوطنية توفير كوادر
علمية مؤهلة ومدربة من حملة درجة الماجستير والدكتوراه للتدريب وفق أحدث األسس واألساليب الحدينة في
مجال التدريب وتطوير الذات .ترتبط عمادة السنة التحضيرية في جامعة نجران بشراكة مع هذه الشركة

الوطنية منذ عام 1429هـــ وذلك باستخدام أحدث ماتوصلت الية التكنولوجيا التعليمية لسد الفراغ الذي يحدث
بين خريجي التعليم العام الذين يرغبون بااللتحاق بالتعليم العالي.
و يستفيد من عمادة السنة التحضيرية في جامعة نجران جهات داخلية وأخرى خارجية:
اجلهات الداخلية وتشمل
 الطالب والطالبات

 أعضاء هيئة التدريس
اجلهات اخلارجية وتشمل
 المجتمع المدني

 أولياء أمور الطالب والطالبات
 الكليات وال تخصصات الجامعية التي تشترط اجتياز السنة التحضيرية
 - 4الدراسات السابقة :
 - 1 - 4عرض خلطط إسرتاتيجية حملية وإقليمية وعاملية ملؤسسات مناظرة
تبين من البحث عدم وجود أي خطط إست راتيجية معلنة لبرنامج السنة التحضيرية في

أي جامعة سعودية وكذلك عدم وجود أي خطط إست راتيج ية معلنة ألى برنامج يمانل السنة
التحضيرية في الجامعات اإلقليمية والعالمية منل الب رامج التأسيسية Foundation year

 programsوب رامج السنة األ ولي  Freshman yearوتم مناقشة ذلك األمر مع
مستشاري الجودة األستاذ الدكتور حمدي كمال عطا هللا واألستاذة الدكتورة نشوى محم ود

نافع وتم اال تفاق أن يتم في هذا الجانب عرض رؤى ورساالت وأهداف الب رامج التحضيرية
وما يمانلها من ب رامج محلياإ وا قليمياإ وعالمياإ حسب النموذج الذى تم اال تفاق عليه (. ) 1

 -1الملحق رقم ( )10نموذج عرض لخطط إستراتيجية محلية وإقليمية وعالمية لمؤسسات مناظرة لبرنامج السنة التحضيرية.
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1440 -1433

وبناءإ على ذلك فإن الد راسات السابقة ستعرض لرؤى ورساالت وأهداف الب رامج
التحضيرية وما يمانله ا من ب رامج محلياإ وا قليمياإ وعالمياإ على النحو التالي كما هو موضح
بالجدول التالي :
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جدول ( )10عرض خلطط إسرتاتيجية حملية وإقليمية وعاملية ملؤسسات مناظرة لعمادة السنة التحضريية فى جامعة جنران
م

الجامعة

الكلية

الرؤية

الرسالة

األهداف

السنة التحضيرية في جامعات محلية ( المملكة العربية السعودية )
1

االمام محمد بن سعود

عماده البرامج

التحضيرية()1

أن تكووون البوورامج التحضوويرية بجامع و
االمووووام محموووود بوووون سووووعود االسووووالمية
متفوقوووة علوووى المسوووتوى المحلوووي فوووي
توووووفير خوووودمات إبداعيوووو متميووووزة ذات
جووووووده تضووووواهي المعوووووايير االقليميوووووة
والدولية.

أن تعمل عمادة البورامج التحضويرية موع
وووة فوووي
شوووراكات أهليوووة رائووودة متخ
تقوووديم برنوووامج تعليموووي متكامووول يشوووجع
علوووى الو وووول إلوووى مسوووتويات علميوووة
وأخالقيووة عالية،ويسووعى إلادعووداد ووالب
موووووووؤهلين يسوووووووتطيعون التكيووووووو موووووووع
التطووورات العلميووة والتقنيووة ويشوواركون
بفاعليوووة فيالتنميوووة الو نيوووة واإلقليميوووة
والعالميةوالمضووووي قوووودما ا بخطووووى ابتووووة
نحووووو اسووووتقاللية ذاتيووووة إلدارة وتشوووو يل
البووورامج مسوووتقبالا اسوووتناداا وبنوووا اء علوووى
الخبرات المكتسبة.

-1رفوووووع مسوووووتوى الطلبوووووة مموووووا
يمكوووونهم موووون موا وووولة تعلوووويمهم
بيسووووووووووووووووووووووووووور وتميوووووووووووووووووووووووووووز.
-2تعزيووز و ووقل مهووارات الطلبووة
فووووي الل ووووة اإلنجليزيووووة والعلوووووم
األساسووووووية والحاسوووووو ا لووووووي.
 -3تحسووووووين الكفوووووواءة الل ويووووووة
للطال مع التركيز على النوواحي
العلمية والتقنية واإلدارية؛ وذلو
وووات الجامعوووة.
اسوووتعدادا ا لتخ
 -4ت ييووووووووور نمطيوووووووووة التفكيووووووووور
االعتموووووادي لووووودى الطالووووو إلوووووى
االستقاللية واالعتماد على الواات
والتفكيووووووووووووووووووور اإلبوووووووووووووووووووداعي.
 -5تقووووويم أداء الطلبووووة لمعرفووووة
القوووووادر مووووونهم علوووووى موا ووووولة
الدراسووة الجامعيووة ،ومسوواعدتهم
علوووى اختيوووار التخ ووو العلموووي
المناسوووو لميووووولهم ومهوووواراتهم
وقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودراتهم.
 -6تجويد مخرجوات الجامعوة مون
خالل التأسيس العلمي والمهواري
للطوووووالب والطالبوووووات وتهيئوووووتهم
للحيووواة الجامعيوووة حوووال التحووواقهم
بالجامعة.

 -1جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ،عمادة البرامج التحضيرية . http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/preparatory_programs/PublishingImages/Deanary_header.jpg
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م
2

3

الرؤية

الرسالة

األهداف

الجامعة

الكلية

المل سعود

عماده السنة

التحضيرية()1

أن يكوون برنوامج السنةالتحضويرية فووي
جامعوو الملوو سووعود الرائوود فووي تعلوويم
السنةالتحضووويرية فوووي المنطقوووة بحلوووول
عام 2012م .

تسوووعى عمووواده السووونة التحضووويرية مووون
خووووالل الشووووراكات المتميووووزة واسووووتخدام
أحدث وسائل التقنية إلى تطبيق برنوامج
ذي جوووده عالي و لتأهيوول ال و محتوورف
بأخالقيووووووات عاليوووووو  ،ويووووووزود الطووووووالب
بالمهووارات التووي يحتاجونهووا للنجووا فووي
حياتهم االكاديمية والمهنيوة موع التركيوز
على االبداع وتطوير الاات.

 -1ترسووووويخ مبووووواد االنضوووووبا
وااللتزام والشعور بالمسؤولية.
 -2تعزيوووووز المهوووووارات القياديوووووة
والثقوووووة بوووووالنفس وغووووور رو
المبادرة.
 -3تطوووير مهووارات الطووالب فووي
الل وووووووووة االنجليزيوووووووووة وتقنيووووووووو
المعلوموووووووووووووات والرياضووووووووووووويات
ومهووووووارات االت ووووووال والتعلوووووويم
والتفكير والبحث.
 -4تشوووووجيع االبتكوووووار واإلبوووووداع
وتطوير الاات.
 -5إعوووووووداد الطوووووووالب لتحقيوووووووق
تح يل دراسي متميوز واسوتثمار
الحياة الجامعية بشكل أفضل.
 -6تحسوووووين مخرجوووووات التعلووووويم
الجامعي لينافس الخريجون علوى
الوظائ النوعية.
 -7تعويووود الطوووالب علوووى البيئوووة
المعرفية والتعلم االلكتروني.
 -8تحسووووووين الوووووووعي ال ووووووحي
واللياقة البدنية للطالب.

األميرة نورة

عماده السنة

التحضيرية()2

أن تكون السونة التحضويرية فوي جامعوة
األميرة نورة بنت عبود الورحمن مرحلوة
بنووواء قووودرات الطالبوووات علوووى التح ووويل
والتفاعوول األكوواديمي األمثوول فووي الوسووط
الجامعي.

بنوووواء الشخ ووووية الرائوووودة فووووي مختلوووو
أبعادهووا المعرفيووة والمهاريووة والقيميووة،
القوووادرة علوووى التعلووويم والوووتعلم لتحقيوووق
المنافسووة العالميووة فووي مجتمووع المعرفووة،
وفوووووق قووووويم إسوووووالمية أ ووووويلة ،ضووووومن
شوووراكات اسوووتراتيجية ،وتوظيووو أمثووول
ألحدث التقنيات.

 -1ترسوووووووويخ مبوووووووواد الوووووووودين
والموا نوووة ومنظوموووة القووويم فوووي
نفو الطالبات.
 -2رفووووع كفوووواءة الطالبووووات فووووي
مهارة الل ة اإلنجليزية.
 .3تزويووود الطالبوووات بالمهووووارات
الضوووووووووورورية الالزمووووووووووة فووووووووووي
الرياضوويات ،وتقنيووة المعلومووات،

 -1جامعة المل سعود ،عماده السنة التحضيرية .http://ksu.edu.sa/sites/py/ar/about/Pages/vision.aspx
 -2جامعة األميرة نورة،عمادهالسنة التحضيرية.http://www.pnu.edu.sa/ar/Deanships/PreparatoryYear/Pages/About/Objectives.aspx ،
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وتطويرالاات.
 .4تشوووووووووووجيع رو المبوووووووووووادرة
واالبتكووار لتحقيووق مبوودأ المنافسووة
العالمية.
 .5تنميووووة العووووادات والمهووووارات
الدراسية والقيادية ،وغيرهوا مون
المهووووووارات التووووووي موووووون شووووووأنها
المسوووواهمة فووووي بنوووواء شخ ووووية
رائدة علميا ا وعمليا ا.
4

المل في ل

عماده السنة

التحضيرية()1

خوووريج جووووامعي ذو درجوووة عاليووووة موووون
التميووز واالسووتعداد للدراسووة األكاديميووة
الجامعيووووة فووووي االخت وووواص ومتكاموووول
بشخ يت .

التوجوود رسووالة للسوونة التحضوويرية لكوون
توجد ريقة وهي كالتالي:
ريقتنا في السنة التحضيرية :
االعتمواد علووى الوتعلم و التوودري الفعووال،
بدتاحووووووة الوسووووووائل التقنيووووووة الحديثووووووة،
والعنايووووة بشخ وووووية الطالوووو ذهنيوووووا ا و
نفسوويا وبوودنيا ،واالجتهوواد فووي تلبيووة كوول
متطلبات و  ،والسووعي إلووى دمج و فووي جووو
الووووتعلم والعموووول الجموووواعي فووووي مجتمووووع
الجامعوووووة ،وابتكوووووار الوسوووووائل البديعوووووة
الخالقووة لتحقيووق األهووداف المرجوووة موون
البرنامج.

 -1دعوووووم موووووو الطالووووو فوووووي
التفوق األكاديمي.
 -2إتقووووووان الطالوووووو للمهووووووارات
الل ويووووووووووة لل تووووووووووين العربيووووووووووة
واإلنجليزية.
 -3اسووووووتخدام الطالوووووو بوووووورامج
الحاس الرئيسة وتطبيقاتها.
 -4إكسووواب الطالووو القووودرة علوووى
حل المسائل الرياضية األساسية.
 -5مسوووووووواعدة الطالوووووووو علووووووووى
االندماج في مجتمع الجامعة.
 -6المشاركة الفعالة في األنشطة
الثقافية واالجتماعية والرياضية.
 -7تنميووة مهووارات الووتعلم الووااتي
والتوا ل والتخطيط .
 -8تنميوووووووووة مهوووووووووارات الووووووووواات
(التفكيوووووور ،البحووووووث ،االت ووووووال،
اللياقة).

5

تبوك

عماده السنة

التحضيرية()2

أن ت ووول السوووونة التحضوووويرية بجامعووووة
تبووووووك ببرنامجهوووووا ومخرجاتهوووووا إلوووووى
الريووووووادة علووووووى مسووووووتوى الجامعووووووات
السعودية.

تسوووعى السووونة التحضووويرية إلوووى تطبيوووق
برنوووووامج تحضووووويري ذو جوووووودة عاليوووووة
وتوووووفير بيئووووة تعليميووووة لتأهيوووول الطلبووووة
بالمهوووووووووارات والكفايوووووووووات التعليميوووووووووة
واالجتماعيوووة التوووي تحقوووق لهوووم التمييوووز
العلموووووي أ نووووواء موا ووووولتهم دراسوووووتهم
الجامعيووووووووة وتوا وووووووولهم االجتموووووووواعي
للمسووواهمة فوووي بنووواء جيووول يقووووم علوووى

 -1إمووداد الطال و باحتياجاتو موون
المهوووارات والكفايوووات األساسووووية
التووووووي يحتاجهووووووا الطالوووووو فووووووي
الدراسووووووووووووووووووووة الجامعيووووووووووووووووووووة.
 -2ترسووووويخ مبووووواد االنضوووووبا
وااللتووزام والشووعور بالمسووؤولية.
 -3تعزيوووووز المهوووووارات القياديوووووة

 -1جامعة المل في ل ،عمادهالسنة التحضيرية.http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/PreparatoryYear/Pages/home1.aspx ،
 -2جامعة تبوك ،عمادهالسنة التحضيرية.http://www.uot-py.com/content-management/content.php?id=9&p_id=26،
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المعرفوووة فوووي تطووووير مجتمعووو وو نووو
وفق السياسة التعليمية.

والثقوووووة بوووووالنفس وغووووور
المبادرة.

رو

 -4تشوووووجيع االبتكوووووار واإلبوووووداع
وتطوووووووووووووووووووووووووير الوووووووووووووووووووووووواات.
 -5إعداد الطالب لتحقيق تح يل
دراسووي متميووز واسووتثمار الحيوواة
الجامعيوووووووووة بشوووووووووكل أفضووووووووول .
 -6زيوووادة مهوووارات الطوووالب فوووي
التعامووووول موووووع البيئوووووة المعرفيوووووة
والتقنيوات والبورامج اإللكترونيوة.
 -7إتقووان الطالو لاسووس العامووة
لل تووووين العربيووووة واالنجليزيوووووة :
قوووووووووراءة وتوا وووووووووالا وكتابوووووووووة.
 -8اسووووووتخدام الطالوووووو بوووووورامج
الحاسوووو الرئيسووووة وتطبيقاتهووووا،
واسترجاع المعلومات من قواعود
البيانات ،والرجوع إلوى الم وادر
اإللكترونيوووة واالسوووتخدام األمثووول
للمكتبووة عبوور اسووتعمال االنترنووت.
 -9إكسووواب الطالووو القووودرة علوووى
حل المسائل الرياضية األساسية،
والتحليوووول المنطقووووي للمشووووكالت،
وإظهوووار اإللموووام بأسوووس العلووووم
األساسوووية ،بحسووو المسوووار فوووي
السووووووووووووووووووونة التحضووووووووووووووووووويرية.
 -10تطوووووووير قوووووودرات الطووووووالب
ومهووواراتهم فوووي العلووووم الحيويوووة
والطبيعيوووة واإلداريوووة ،التوووي تعووود
أساسوووا ا لنجووواحهم فوووي مسوووتقبلهم
األكاديمي والوظيفي.
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م
6

الجامعة
جازان

الكلية
عمادة السنة

التحضيرية()1

الرؤية

الرسالة

األهداف

رؤيوووة السووونة التحضووويرية فوووي جامعوووة
جوووازان ترتكوووز علوووى االرتقووواء بالسووونة
التحضيرية الى م اف الريادة والتميوز
األكوووواديمي علووووى مسووووتوى الجامعووووات
بالمملكة العربية السوعودية بحلوول عوام
.2015

تطموووح عموووادة السووونة التحضووويرية إلوووى
تزويوود الطووالب الوواين التحقوووا بالجامعووة
حووووديثا ا بكلياتهووووا المختلفووووة بالمهووووارات
التقنيوووة والل ويوووة والمعرفيوووة ومهوووارات
التفكيوووور واإلبووووداع موووون خووووالل تقووووديمها
لبوووووورامج أكاديميووووووة وتربويووووووة مكثفووووووة
ومتميووزة فووي مختل و مجوواالت المعرف وة
والبحث العلمي وذل من أجل المشواركة
بكفوووواءة وفعاليووووة فووووي تقوووودم وازدهووووار
المجتموووووع السوووووعودي ب وووووورة عاموووووة
ومنطق و جووازان علووى وج و الخ وووص
لمواكبووووة التقوووودم المسووووتمر فووووي مجووووال
المعرفة والبحث العلمي.

 -1غوور رو الجوود والمثوووابرة
وااللتزام وتحمل المسؤولية لودى
الطالب.
 -2تطوير مستوى الطالب ل ويوا
وذلوووو عبوووور بوووورامج مكثفووووة ذات
جودة اكاديمية عالية وفوق اسوس
ومعووووووووووايير الووووووووووتعلم الحديثووووووووووة
ومخرجات تكنولوجيا التعليم.
 -3تطوووووووير مهووووووارات التفكيوووووور
واإلبوووووداع واسوووووتراتيجيات حوووووول
المشكالت لدى الطالب.
 -4تعزيوووووووز معوووووووارف الطوووووووالب
االساسووية فووي الل ووة اإلنجليزيووة،
الرياضوووويات  ،العلوووووم  ،الثقافوووووة
االسوووووووالمية والحاسووووووو االلوووووووي
ومباد العلوم الطبية.
 -5تزويوووود الطووووالب بالمهووووارات
الضرورية لتطووير اسوتراتيجيات
البحث العلمي والتعلم الااتي.
 -6تنمية الطالب اجتماعيا ا وذلو
بخلووق فوورص لاللتقوواء والتعووارف
وبنووواء مهوووارات االت وووال وذلووو
لتنميووة المهووارات القياديووة والثقوة
بالنفس.
 -7تنميوووووووة الطووووووووالب عا فيووووووووا ا
وجسووديا ا وعقليووا عبوور المشوواركة
باألنشطة المختلفة بالجامعة.

 -1جامعة جازان،عمادة السنة التحضيرية.http://deanships.jazanu.edu.sa/prep.tear/Pages/MissionAndGoals.aspx ،
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م

الجامعة

الكلية

7

الدمام

عمادة السنة التحضيرية والدراسات

8

يبة

عمادة الخدمات التعليمية
( برنامج الدراسات

المساندة()1

التحضيرية) ()2

الرؤية

الرسالة

األهداف

أن تكووووون بوووورامج السوووونة التحضوووويرية
والدراسوووات المسووواندة بجامعوووة الووودمام
متميووووزة فووووي تنميووووة قوووودرات الطووووالب
العلمية والمهارية.

تسووووووعى عمووووووادة السوووووونة التحضوووووويرية
والدراسوووات المسووواندة إلوووى تقوووديم تعلووويم
متميووووز يكووووون متمركووووزا ا علووووى الطووووالب
ويسووووهم فووووي مسوووواعدتهم علووووى تنميووووة
الجوانوووووووووو المعرفيووووووووووة والمهاريووووووووووة
والمشووووواركة فوووووي األنشوووووطة الطالبيوووووة
لتحقيق التفوق في الدراسة الجامعية.

 -1تهيئوووووووو الطووووووووالب للتعلوووووووويم
الجامعي.
 -2تطوووير مهووارات الطووالب فووي
الل وووووووووة االنجليزيوووووووووة وتقنيوووووووووة
المعلومات.
 -3تشوووووجيع االبتكوووووار واإلبوووووداع
وتنميووة مهوووارات الووتعلم والبحوووث
والتفكير واالت ال.
 -4تنميووووووة المعووووووارف العلميووووووة
االساسوووووية التوووووي يحتووووواج اليهوووووا
ووووووووواتهم
الطوووووووووالب فوووووووووي تخ
المستقبلية.
 -5تنميوووووووة الووووووووعي ال وووووووحي
واللياقة البدنية للطالب.
 -6تنميووووووووة قوووووووودرات الطووووووووالب
وتشوووووووجيعهم علوووووووى المشووووووواركة
الفعالة في االنشطة الطالبية.
 -7تطوووووووووير بوووووووورامج السوووووووونة
التحضووووويرية بموووووا يتوافوووووق موووووع
معووووووووايير ومتطلبووووووووات الجووووووووودة
واالعتماد االكاديمي.

الريووووادة والتميووووز فووووي تقووووديم بوووورامج
الدراسوووات التحضووويرية علوووى مسوووتوى
المملكة والعالم.

تسعى عمادة الخدمات التعليمية بجامعوة
يبووووة الووووى التنميووووة الشوووواملة للطلبووووة ،
والتووووووي تشوووووومل االرتقوووووواء بالمسووووووتوى
المعرفووووووووي والمهوووووووواري واالتجاهووووووووات
التربويوووة االيجابيوووة  ،مووون خوووالل تقوووديم
بووووورامج تربويوووووة وتعليميوووووة وتدريبيوووووة
متميزة تلتزم بمعايير ذات جودة عالميوة
 ،لتحقيق افضول النتوائج بهودف تهيئوتهم
للمشاركة الفاعلة فوي مجتموع الجامعوة ،
واالنوودماج فووي الكليووات الجامعيووة  ،ممووا
وووواهم
يووووؤهلهم ألداء متميووووز فووووي تخ

 -1تعميوووووق الهويوووووة االسوووووالمية
والو نيووووة موووون خووووالل المنوووواهج
الدراسية واألنشطة الطالبية.
 -2اكسووواب الطوووالب والمهوووارات
والمعوارف الضوورورية لكوول الو
جوووووووامعي  ،وتعزيوووووووز مهوووووووارات
ومعارف الطوالب المسوتجدين فوي
الل ووووة االنجليزيووووة والرياضوووويات
واسووووتخدامات الحاسوووو ا لووووي ،
وتنميووة مهوووارات الووتعلم والبحوووث

 -1جامع الدمام ،عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة.http://www.ud.edu.sa/DU/ar/deanship/preparatory_ss/PREP_SS_VISION_AR ،
 -2جامعة طيبة ،عمادة الخدمات التعليمية( برنامج الدراسات التحضيرية).http://py.taibahu.edu.sa/ar/index.php?p=home ،
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9

سلمان بن عبد
العزيز(الخرج)

عمادة السنة

التحضيرية()1

أن يكون برنامج السنة التحضيرية فوي
جامعوووة سووولمان االفضووول فوووي المملكوووة
العربيوووووووة السوووووووعودية بحلوووووووول عوووووووام
2020م.

 -1جامعة األمير سلمان بن عبد العزيز ،عمادة السنة التحضيرية.http://sau.edu.sa/emada/39/5614 ،

المستقبلية.

واالت ووووال ممووووا يسووووهل اعووووداده
للدراسة الجامعية.
 -3تسهيل مهمة القبول وتوجيو
الطالووووو الوووووى الكليوووووة المناسوووووبة
لقدراتووووو ومهاراتووووو  ،وتعريووووو
الطالب بطبيعة الدراسة الجامعية
بهوووووا قبوووووول التحوووووواقهم بالكليووووووات
المختلفة.
 -4توفير برامج دراسية مطوورة
وفوووق معوووايير الجوووودة واالعتمووواد
االكاديمي العالمية.
 -5تفعيووووووووووول سياسوووووووووووات االداء
األكاديمي المتميز للطلبة.
 -6تعزيووز قوودرات أعضوواء هيئووة
التدريس من خوالل تووفير دورات
تدريبيووووة متقدمووووة فووووي مهووووارات
التدريس الجامعي.
 -7تووووووفير بيئوووووة تعليميوووووة ذات
جووودة عاليووة ،لتحسووين مخرجووات
الجامعووووة موووون الكوووووادر المؤهلووووة
لسوووق العموول ومتطلبووات التنميووة
بالمملكة.

تسوووعى عموووادة السووونة التحضووويرية مووون
خالل العالقات مع الشركات من الجهوات
المخت وووة فوووي الوووداخل والخوووارج وذلووو
باسوووووتخدام احووووودث موووووا تو ووووولت اليووووو
التكنولوجيووا التعليميووة الووى الرقووي لسوود
الفراغ الاي يحودث بوين خريجوي التعلويم
العووام الوواين يرغبووون بااللتحوواق بووالتعليم
العالي.

أوالا  :دعوووووووم فووووووورص توظيووووووو
وووات العلميوووة (
خريجوووي التخ
الهندسوووة – الحاسووو – العلووووم )
في القطاعين الخواص والعوام مون
خووالل تقويووة مهووارات االنكليزيووة
والحاس االلي لديهم .
وات
انيا ا  :دعوم تودريس التخ
العلمية والطبية بالل وة االنكليزيوة
مووون خوووالل تهيئوووة الطوووالب لهووواا
الهدف بتكثي تدريس هاه الل وة
فوووي برنوووامج السووونة التحضووويرية
وتحسووين قوودرات الطالوو فيهوووا ،
حيث يدر الطالو موا مجموعوة
 16سووووواعة ات وووووال أسوووووبوعية
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موزعوووووة علوووووى مهوووووارات الل وووووة
األربع باإلضوافة الوى تفعيول الل وة
االنكليزيوووووة باسوووووتخدام الحاسووووو
االلوووي باإلضوووافة الوووى إعوووادة موووا
درسووووو الطالووووو فوووووي المرحلوووووة
الثانويووووة فووووي مووووواد الرياضوووويات
والعلوووووووم الطبيعيووووووة (الفيزيوووووواء
والكيميوووووواء و االحيوووووواء) بالل ووووووة
االنكليزية.
الثوووا ا :تطووووير مهوووارات الحاسووو
االلووووي لوووودى الطالوووو موووون خووووالل
اعتموواد برنووامج الرخ ووة الدوليووة
لقيووووادة الحاسوووو ا لووووي كموووونهج
لموووووادة الحاسووووو حيوووووث ي طوووووي
المووونهج سوووبع مهوووارات أساسوووية
الستخدام الحاس وهي:
 -1المفوووواهيم االساسووووية لتقنيووووة
المعلومات
Technology
of
Information
Concepts
 -2اسووووووتخدام الحاسوووووو ا لووووووي
وإدارة الملفات:
Computer and Using
Managing Files

 -3استخدام تحرير الن وص
Processing Word

 -4جوووووووووووووووووووداول البيانوووووووووووووووووووات
Spreadsheets

 -5قواعووووووووووووووووووود البيانوووووووووووووووووووات
Databases
 -6العروض التقديمية
Presentations
 -7المعلومات واالت االت
Communication
information

رابعووووا ا  :معالجووووة ظوووواهرة تعثوووور
وتسوووورب الطووووالب فووووي الكليووووات
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العلميوووووة والطبيوووووة حيوووووث يتووووويح
برنوووامج السووونة التحضووويرية لكووول
موووون الطالوووو والجامعووووة فر ووووة
التعرف على التعرف على قدرات
الطالوووووووو وإمكانيووووووووة الاهنيووووووووة
والنفسية اللتحاق بدحدى الكليوات
الطبية وموا لة الدراسة فيها.
خامسوووا ا  :تحقيوووق فووورص تنوووافس
عادلوووة بوووين الطوووالب بعووود تفووواوت
ظووروف التقيوويم التووي خضووع لهووا
الطالووووو فووووووي نهايووووووة المرحلووووووة
الثانويووووة حيووووث يووووتم تخ ووووي
الطوووالب فوووي الكليوووات المسوووتهدفة
بنظووام المفاضوولة بيوونهم موون حيووث
المعووودل التراكموووي الووواي يح ووول
عليوو بعوود اجتيووازه لجميووع مووواد
الخطوووووة الدراسوووووية فوووووي السووووونة
التحضووويرية وال يووودخل فوووي ذللووو
معوووووودل الطالوووووو فووووووي الشووووووهادة
الثانويووووة حيوووووث يخضوووووع جميوووووع
الطووووووالب موووووون جديوووووود لظووووووروف
دراسوووتهم فوووي المرحلوووة الثانويوووة
موون تفوواوت فووي جووودة التوودريس
أو أسوووالي التقيووويم أو غيووور ذلووو
فووووتم إعووووادة تقيوووويمهم وفووووق مووووا
ترتئيهووووا الجامعوووووة موووون معوووووايير
وشووورو تتوافوووق موووع متطلبوووات
الدراسووووووة الجامعيووووووة فووووووي كوووووول
ات.
من التخ
تخ
سادسووا ا  :ال يوودخل معوودل الطالوو
التراكمووي فووي السوونة التحضوويرية
فووي احتسوواب معدل و بعوود التحاق و
بدحوودى الكليووات المسووتهدفة حيووث
يبووودأ احتسووواب معدلوووة مووون جديووود
فتكوون السونة التحضويرية فر و
لتهيئوة الطالو للتعواي موع بيئووة
الجامعة الجديدة بما ال يؤ ر علوى
معدلووو التراكموووي وإعطائووو فتووورة
عوووام دراسوووي كامووول للتوووأقلم موووع
الجوان التالية:
أ -اعتموووواد الطالوووو علووووى نفسوووو
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واسووووتقالل التووووام موووون المتابعووووة
اليومية لحضوره وان راف التي
اعتووواد عليهوووا يلوووة دراسوووت فوووي
مرحلووة التعلوويم العووام  ،حيووث يجوود
كثيوور موون الطووالب ووعوبة بال ووة
في التعامل مع أجواء الجامعة.
ب -التدرب على ورق االسوتاكار
التي تميز المرحلوة الجامعيوة مون
حيووووث شوووومول المعلومووووة وتعوووودد
المراجع.
ج -التووووووووودرب علوووووووووى تووووووووودوين
المحاضرات والتعامل مع اسالي
مختلفووة عمووا اعتوواد عليو الطال و
في السابق.
د -التوودرب علووى أسووالي التقيوويم
التي تعتمد على شومول المعلوموة
والتح يل النهائي وعدم التحديود
واالخت ار.
هوووووـ  -التووووودرب علوووووى اسوووووتقالل
الطال التام مون الناحيوة النفسوية
واألكاديميووووة حيووووث يموووور بوووودافع
الرغبووووة القويووووة إل بووووات الوووواات
وكثيووورا ا موووا يلوووزم بعووو مالموووح
التعثووور التوووي توووؤ ر علوووى الطالووو
وال مسيرت الجامعية.

10

أم القرى

عمادة السنة

التحضيرية()1

 -1جامعة أم القرى ،عمادة السنة التحضيرية.http://uqu.edu.sa/419/ar/184197 ،

أن تكوون السوونة التحضوويرية بجامعووة أم
القووورى رائووودة فوووي برامجهوووا ومحققوووة
ألهدافها.

تقديم برنامج علمي عالي الجوودة يهيو
الطال للدراسة الجامعية ،ويسواهم فوي
تكووووووين شخ ووووويت وتطووووووير قدراتووووو ،
ويوزوده بأفضول المهوارات التوي تسواعده
علووووى التفوووووق فووووي حياتوووو األكاديميووووة
والمهنية.

 -1تزويللللللد الطللللللالب بمهللللللارات
متعووووددة تعيوووونهم بوووودذن هللا علووووى
النجوووا والتفووووق فوووي دراسوووتهم
األكاديمية وحياتهم المهنية.
 -2تقري و الفجوووة بووين المرحلووة
الثانوية والجامعية.
 -3تحديوووود قوووودرة الطالوووو علووووى
االستمرار فوي المرحلوة الجامعيوة
مووووون خوووووالل أدائووووو فوووووي السووووونة
التحضيرية.
 -4تحسوووين مسوووتوى المووودخالت
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للكليووووات المشوووواركة فووووي السوووونة
التحضيرية.
 -5تحسوووووين البيئوووووة التعليميوووووة،
والسعي نحوو الجوودة األكاديميوة،
واسووتخدام التقنيووات الحديثووة فووي
التدريس.
 -6تنميووة اإلبووداع واالبتكووار لوودى
الطالب.
 -7المسووووووواهمة فوووووووي تحسوووووووين
مخرجات الجامعة.

م

الجامعة

الكلية

الرسالة

الرؤية

األهداف

السنة التحضيرية في جامعات إقليمية
1

2

جامع العلوم اإلسالمية
العالمية  -األردن

جامع قطر

كلي العلوم

البرنامج

األساسية()1

التأسيسي()2

تطبيقالمعووووووايير المحليووووووة واإلقليميووووووة
والعالميووووة فووووي التعلوووويم لتكووووون الكليووووة
مركزااللتميز والريادة فوي مجوال التعلويم
الجوووووامعي المتوسوووووط علوووووى مسوووووتوى
المنطقووة والريووادة فووي بوورامج التجسووير
للدرجوووة األولوووى وإلعوووداد كفووواءات ذات
جووووودة عاليوووووةمن النووووواحيتين المهنيوووووة
والتطبيقيوووووة ولإلسوووووهام فوووووي التنميوووووة
الشاملة للمجتمعوتعزيز إمكاناتهم.

تسوووعاالكلية لتلبيوووة احتياجوووات المجتموووع
المحلوووي مووون الكفووواءات المؤهلوووة علميوووا
ومهنيووواوالمزودة بمهوووارات وسووولوكيات
متميزة تلبي المتطلبات المتجوددة لسووق
العمل.

 -1وضووع خطووط دراسووية تواك و
التطور واحتياجات سوق العمل.
 -2تجهيوووووز الطالووووو لمواجهوووووة
متطلبات سوق العمل.
 -3إعداد وتخريج كووادر مؤهلوة
وووات الكليوووة المختلفوووة
فوووي تخ
علووى مسووتوى موون التميووز محلي وا ا
وخارجيا ا.
 -4فووووتح الفر ووووة أمووووام الطلبووووة
الخووووريجين موووون الكليووووة إلكمووووال
دراسووووووووووتهم الجامعيووووووووووة فووووووووووي
ووووووووووووووووات المنوووووووووووووووواظرة
التخ
اتهم في الكلية.
لتخ
-5اإلشوووووووووراف علوووووووووى السووووووووونة
التحضيرية والمساقات األساسوية
في الجامعة.

تسوووووووووعى الجامعةلتسوووووووووريع عمليوووووووووة
االنتقووووووووووووووال الفعووووووووووووووال لخريجووووووووووووووي
الموووووودار الثانويووووووة لتمكيوووووونهم موووووون

تقوووم رسووالة البرنووامج التأسيسووي علووى
إعووووووداد خريجووووووي الموووووودار الثانويووووووة
لتلبيةشووووووورو القبوالألكاديميةلجامعوووووووة

ال يوجد

 -1جامعة العلوم االسالمية العالمية – االردن ،كلي العلوم األساسية.http://www.wise.edu.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=1324&Itemid=865 ،
 -2جامعة قطر ،البرنامج التأسيسي.http://www.qu.edu.qa/foundation/images/foundation-banner2.jpg ،
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م

الجامعة

1

جامعة الشرق االدنى –
تركيا

2

جامعة بيلتي الدولية -
كمبوديا

الكلية
المدرسة التحضيرية لل ة

السنة

االنجليزية()1

التأسيسية()2

النجوووووووووووووووا علوووووووووووووووى المسوووووووووووووووتوى
الجامعي.

قطر وتزويد الطلبوة بالمعرفوةوالمهارات
األساسوووووووية فوووووووي الل وووووووة اإلنجليزيوووووووة.
والرياضوويات وإمووداد الطالوو بمهووارات
االت ووال والمهووارات الدراسووية الالزمووة
التووي تمكووونهم مووون النجووا فوووى البووورامج
األكاديميةالتنافسيةفي جامعة قطر.

الرؤية

الرسالة

األهداف

تعتمد رؤيوة المدرسوة التحضويرية لل وة
االنجليزيوووة علوووى رؤيووووة الجامعوووة فووووي
المسوواهمة فووي حيوواة الطووالب التعليميووة
من خالل تقوديم أعلوى جوودة ممكنوة فوي
التعليم وذل باسوتخدام أحودث الم وادر
التعليميوووة وتطووووير رؤيوووة الطلبوووة عووون
دور وأهميوووووة الجوووووودة فوووووي المرافوووووق
التعليميووووووة وتوووووودري الطووووووالب علووووووى
استخدام المهارات الل وية بنجا .

تزويوود الطووالب بخلفيووة ل ويووة فووي الل ووة
االنجليزيووووة ليتمكنوووووا موووون التووووأقلم مووووع
الدراسة في مختل األقسام التي تُودر
بالل ووووووووة االنجليزيووووووووة والتووووووووأقلم مووووووووع
الم ووووووطلحات الدراسووووووية والمتطلبووووووات
الجامعية وإكسواب الطلبوة المعرفوة حوول
متطلبات الحياة األكاديمية.

 -1تدري الطالب على اسوتخدام
المهوووووووارات الل ويوووووووة بفاعليوووووووة
وتحسوووووين المسوووووتوى المعرفوووووي
الل وي للطلبة.
 -2إكسووووواب الطلبوووووة المهوووووارات
الل ويوووووة للتوووووأقلم موووووع مختلووووو
األقسام الدراسية.
 -3تحسووين نوعيووة التعلوويم وفقووا
للمعووايير الدوليوووة لتوودريس الل وووة
االنجليزية وتقلوي عودد الطوالب
فووووووى غوووووورف الدراسووووووة ليكووووووون
التدري أكثر فاعلية.
 -4إتاحووووووووة الفوووووووورص للطلبووووووووة
للو ووووووووول للمووووووووواد التعليميووووووووة
واسووووتخدامها وإرشووووادهم خووووالل
عملية تعلم الل ة.

يوووؤدى برنوووامج السووونة التأسيسوووية فوووي
جامعوووة بليتوووي الدوليوووة دورا ا حيويوووا افي
إدارة برنامج السنة التأسيسية بفاعليوة
وفقوووا ا للمعوووايير الو نيوووة والدوليوووة كموووا
اعتموووووووووودتها الجامعووووووووووات اإلقليميووووووووووة
والعالمية.

 -1تحقيووووووووق وتطوووووووووير إدارة فاعلووووووووة
مستدامة لبرنامج السنة التأسيسية.
 -2إكسوواب الطووالب المعووارف األساسووية
للنظريوووات والممارسوووات والموضووووعات
الموجهوووووة لبنووووواء قووووودراتهم وتزويووووودهم
بالمهووووووارات الالزموووووووة للدراسووووووة فوووووووي
السنوات القادمة.
 -3توووووفير محاضوووورين لووووديهم خبوووورات

 -1بانتهوواء الدراسووة فووي السوونة
التأسيسوووية يكوووون الطالووو قوووادرا ا
بفاعليووة علووي موا وولة الدراسووة
الجامعيووة فووي الجامعووات الو نيووة
والدولية.
 -2تأهيوووووووول ووووووووالب المرحلووووووووة
الثانويوووووة مووووون مختلووووو أنحووووواء
الووووووووو ن للدراسووووووووة الجامعيووووووووة

 -1جامعة الشرق االدنى – تركيا ،المدرسة التحضيرية لل ة االنجليزية.http://www.neu.edu.tr/en/node/721 ،
 -2جامعة بيلتي -كمبوديا .http://www.beltei.edu.kh/biue/index.php?option=com_content&view=article&id=1046&Itemid=4932
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كافيوووة فوووي تووودريس الموووواد الدراسوووية :
الل وووة االنجليزيوووة ومهوووارات الكمبيووووتر
والعلووووم التقنيوووة لزيوووادة جوووودة التعلووويم
لطالب السنة التأسيسية.
 -4تزويوووود الطووووالب بالمعووووارف العامووووة
لموا وولة الدراسووة الجامعيووة حتووي يمثوول
ذلوو إضووافة لمعووارف الطووالب القووادمين
من المرحلة الثانوية .

واختيار أفضل المسارات المهنية
اتهم المستقبلية.
لتخ
 -3إكسووووواب الطوووووالب المعوووووارف
والمهووووارات التووووي تمكوووونهم موووون
التأقلم موع المنواهج الحديثوة التوي
تدرسها جامعة بليتي الدولية.
 -4موووونح الطالوووو الوووواي ينهووووي
برنامج السونة التأسيسوية شوهادة
تمكن من الدراسة في أي جامعوة
فووووي الووووو ن وبعوووو الجامعووووات
العالمية التي وقعت مواكرة تفواهم
مع جامعة بليتي الدولية.
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3

كلية مدغارايفرز-
نيويورك  -الواليات
المتحدة االمريكية

كلية الطلبة

الجدد()1

تووووفير مجموعوووة شووواملة مووون المنووواهج
ووية وذل و
والبوورامج الدراسووية التخ
مووون خووووالل تقووووديم اإلرشوووواد األكوووواديمي
وبووووورامج الووووودعم الدراسوووووي لمواءموووووة
احتياجوووات الطلبوووة وتزويووود المؤسسوووة
باألسوووووس الالزموووووة لتفعيووووول الفلسوووووفة
التربويووة للكليووة لضوومان نجووا وتميووز
الطلبة.

 -1كلية مدغارايفرز -جامعة مدينة نيويورك  -الواليات المتحدة االمريكية.http://www.mec.cuny.edu/freshman_studies/

تسووعى كليووة الطلبووة الجوودد إلووى مسوواعدة
الطووالب فووي اختيووار التخ و الدراسووي
وذل من خالل ما يلي:
 -1تقووديم المشووورة واإلرشوواد للطووالب
الجدد في برنامجهم الدراسي.
 -2توجي الطوالب الجودد لتحقيوق النموو
والتنمية الفكرية سعيا ا لتحقيق الاات.
 -3تمكووووين الطووووالب موووون فهووووم دورهووووم
كنماذج فعالة في المجتمع.
 -40تنمية مهارات القيادة لدى الطالب
الجوووودد وتعووووريفهم بمسووووئولياتهم تجوووواه
المجتموووع ودورهووووم الفاعوووول فووووي ت ييوووور
مجتمعاتهم.

 -1توووفير التوودري المكثوو فووي
مهووووووووارات القووووووووراءة والكتابووووووووة
والرياضيات.
 -2ربوووط الطلبوووة الجووودد بمراكوووز
التعلووويم والتووودري فوووي الجامعوووة
مثوول مركووز تنميووة الموورأة ومركووز
تطوير اإلعالم.
 -3تفعيوول التوا وول بووين الطلبووة
وأعضووووووووواء هيئووووووووو التووووووووودريس
ومجموعات توجي األقران.
 -4تأهيوووووووول الطلبووووووووة الجتيوووووووواز
امتحانات جامعة نيويورك.
 -5زيوووووووووادة أعوووووووووداد الطوووووووووالب
الموووؤهلين للتسوووجيل فوووي برنوووامج
البكالوريو .
 -6تووووووووفير حلقوووووووات دراسوووووووية
تدريبيووووة للطووووالب برعايووووة كبووووار
االساتاة.
 -7تعزيز مهارات التفكيور الناقود
ومهوووارات حووول المشوووكالت لووودى
الطالب.
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م

الجامعة

4

كلية هارتوي –أونيونتا -
الواليات المتحدة االمريكية

5

بيتي ستيت -كنيسا -
الواليات المتحدة االمريكية

الرؤية

الرسالة

األهداف

الكلية
النهج()1

تسعى السنة األحادية النهج جاهدة إللى
تشللجيع الطللالب لالنضللمام إلللى الكليللة
مع تشجيع الطلالب عللى الفخلر بتقاليلد
منطقة هوكس.

تسلللللهيل انلللللدماج الطلبلللللة فلللللي الحيلللللاة
التعليميللللة وتعزيللللز ودعللللم االمكانيللللات
االكاديمية والشخصية للطالب .

 -1وضع خطط ومنواهج دراسوية
وأنشوووطة م ووواحبة تعتمووود علوووي
التدري والتعلويم وتسوهل انتقوال
الخبوورات األكاديميووة والشخ ووية
للطالب.
 -2توجيوووو الطلبووووة الووووى بوووورامج
دراسوووووووووية تلبوووووووووي احتياجوووووووووات
واهتمامووووووات ورغبووووووات الطلبووووووة
أنفسهم.
 -3تطووووير العالقوووة بوووين الطلبوووة
وأعضوواء هيئووة التوودريس لزيووادة
خبرات الطالب.

االولى()2

لنكون نموذجا بين المؤسسات النظيلرة
لنلللللا ونكلللللون مركلللللزا متميلللللزا لنجلللللاح
الطالب فى جامعة واليلة بتسلبرج فإننلا
سللنقدم بللرامج شللاملة لتعزيللز مشللاركة
الطالب وتعلمهم خلالل مرحللة انتقلالهم
للدراسة الجامعية.

تسعي السنة األولي إللي تلوفير البلرامج
والخللللدمات التللللي تعللللزز نجللللاح انتقللللال
الطالب الجدد فى بيئة الجامعة.

ال توجد

السنة األحادية

برامج السنة

 التعليق على الدراسات السابقة:عرضت الدراسات السابقة لرؤى ورساالت وأهداف برامج السنة التحضيرية لعدد  10جامعات محليـة  2 ,جامعـة إقليميـة و  5جامعـات دوليـه مـع كتابـة

المصادر والمراجع المستخدمة في كل دراسة ,ومن بين الدراسات المرجعية المتميزة التى تتناسـب مـع طبيعـة السـنة التحضـيرية فـى جامعـة نجـران دراسـات السـنة
التحضيرية فى جامعـات الملـك سـعود ,وجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود ,وجامعـة طيبـة ,والمدرسـة التحضـيرية للغـة االنجليزيـة فـى جامعـة الشـرق األدنـى بتركيـا
والسنة التأسيسية فى جامعة بيلتى الدولية بكمبوديا ,ويتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أن كل برامج السنة التحضيرية وما يمانلها من برامج حرصت

 -34كليةهارتوي  -أونيونتا -نيويورك  -الواليات المتحدة األمريكية.http://www.hartwick.edu/campus-life/first-year-experience/our-first-year-approach ،
 -35بيتيستيت -كنيسا  -الواليات المتحدة االمريكية.http://www.pittstate.edu/office/first-year-programs/mission-and-vision.dot?previewPage=1&host_id=37 ،
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على صياغة أهداف تنبنق من رؤية ورسالة البرنامج بما يتناسب وطبيعيـة البرنـامج والهـدف الـذى أنشـأ مـن أجلـه بمـا يخـدم أهـداف المجتمـع وطبيعتـه ويحقـق

نموه وتطوره.
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 - 5الدور املأمول للعمادة يف حتقيق رؤية ورسالة اجلامعة
تنص رؤية جامعة نجران علي تحقيق الريادة في التعليم والتعلم وخدمة المجتمع ,والمشاركة الفاعلة

في بناء مجتمع العلم والمعرفة ,وتنص رسالة الجامعة على توفير تعليم وتعلم يلبيان احتياجات المجتمع

وسوق العمل ,والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة من خالل إجراء البحوث التطبيقية ,واالستخدام

األمنل للتقنيات الحدينة ,وتفعيل الشراكة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.وفى ضوء رؤية ورسالة
الجامعة تسعى السنة التحضيرية إلي تحقيق رسالتها ,فرؤية السنة التحضيرية أن تحقق الريادة بين عمادات

السنة التحضيرية ,ورسالة السنة التحضيرية تسعي إلي إعداد شخصيات متوازنة على درجة عالية من التميز
واالستعداد للدراسة الجامعية من خالل بيئة تربوية متطورة تسهم في تطوير المجتمع وذلك لتأهيل الطالب

للدراسة التخصصية الجامعية واعداد شخصيات متوازنة متميزة وزيادة مهارات الطالب في التعامل مع البيئة

المعرفية والتقنيات وتطوير بيئة التعلم والتعليم واكساب الطلبة المهارات الالزمة إلكمال دراستهم في الكليات

التخصصية واكسابهم المهارات الحياتية للتفاعل مع المجتمع واكسابهم المهارات الالزمة لالستخدام األمنل
لمصادر التعلم والتكنولوجيا واعداد طالب قادرين على التخطيط السليم وتنمية جوانب الشخصية النالث
المعرفية والمهارية والوجدانية وتطوير مهارات التفكير السليم واكساب الطالب المهارات الالزمة للتعلم الذاتي

وتوفير بيئة أكاديمية ونفسية واجتماعية تساعد على االبتكار واإلبداع واتقان المهارات.

وتسعى السنة التحضيرية إلى إعداد طالبها للدراسة التخصصية الجامعية وتزويدهم بمجموعة من

المهارات الالزمة التي تمكنهم من مواصلة الدراسة في الجامعة ,وتزود السنة التحضيرية الطالب بمهارات

الحاسب اآللي ومهارات اللغة االنجليزية ومهارات الرياضيات ومهارات تطوير الذات وذلك لتأهيل الطالب

للدراسة في التخصصات والكليات التي تشترط اجتياز السنة التحضيرية.
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الرؤية والرسالة

والقيم والسياسات
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-1

إجراءات وضع رؤية ورسالة وقيم السنة التحضريية :

 -1-1تشكيل فريق الرؤية والرسالة والقيم:
تم تشكيل فريق الرؤية والرسالة والقيم بالخطة االستراتيجية بالسنة التحضيرية بتاريخ 1434/1/13هـ
وذل بقرار من سعادة الدكتور الهادي إبراهيم األمير مشرف وحدة التطوير والجودة في السنة التحضيرية (
ملحق. )6
 -2-1إعداد تصور مقرتح بإجراءات صياغة الرؤية والرسالة والقيم :
قووووووام الفريووووووق بدعووووووداد ت ووووووور مقتوووووور إلجووووووراءات ووووووياغة الرؤيووووووة والرسووووووالة والقوووووويم يتضوووووومن 73
إجووووووراءا ا وقووووووام بعوووووورض هوووووواا الت ووووووور المقتوووووور علووووووى مجموعووووووة موووووون المحكمووووووين لالسووووووتفادة موووووون
آراءهم في الحكم على إجراءات الت ور المقتر ( ملحق رقم . )1( ) 9
 -3-1االعتماد على رؤية ورسالة جامعة جنران:
قووووووام فريوووووووق إ عوووووووداد الرؤيوووووووة والرسووووووالة والقووووووويم فوووووووي السووووووونة التحضوووووويرية بووووووواال الع علوووووووى رؤيوووووووة
ورسوووووووالة وقووووووويم جامعوووووووة نجوووووووران كموووووووا وردت بالخطوووووووة االسوووووووتراتيجية ال وووووووادرة فوووووووي  1433/3هوووووووـ
(.)2
 وكانوووووووت رؤيوووووووة جامعوووووووة نجوووووووران كالتوووووووالي م ريوووووووادة فوووووووي التعلووووووويم والوووووووتعلم وخدموووووووة المجتموووووووع،
ومشاركة فاعلة في بناء مجتمع العلم والمعرفة م .
 وكانووووووت رسووووووالة الجامعووووووة م توووووووفير تعلوووووويم وتعلووووووم يلبيووووووان احتياجووووووات المجتمووووووع وسوووووووق العموووووول،
والمسووووواهمة الفعالوووووة فوووووي التنميوووووة المسوووووتدامة مووووون خوووووالل إجوووووراء البحووووووث التطبيقيوووووة ،واالسوووووتخدام
األمثل للتقنيات الحديثة وتفعيل الشراكة على المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي م .
 وكانووووووووت قوووووووويم الجامعوووووووووة م هووووووووي القيووووووووادة ،المسوووووووووؤولية ،األمانووووووووة ،الشووووووووفافية ،المسووووووووواءلة،
العدالة ،االحترام ،العمل برو الفريق ،اإلبداع ،والجودة .
 -4-1دراسة حمددات إعداد الرؤية والرسالة كما وضحتها األدبيات.
قوووووووام الفريوووووووق بدراسوووووووة علوووووووى محوووووووددات الرؤيوووووووة والرسوووووووالة والقووووووويم فوووووووي األدبيوووووووات ،حيوووووووث در
وووووووياغة الرؤيوووووووة والرسوووووووالة وخ وووووووائ
الفريوووووووق عووووووودة تعريفوووووووات للرؤيوووووووة والرسوووووووالة وشووووووورو
الرؤيووووووة والرسووووووالة الجديووووووة وموا ووووووفات الرؤيووووووة والرسووووووالة ،كمووووووا قووووووام الفريووووووق بوووووواال الع علووووووى
أهميووووووة القوووووويم للمؤسسووووووة التعليميووووووة ومالحظووووووات ينب وووووووي مراعاتهووووووا عنوووووود وضووووووع قوووووويم للمؤسسوووووووة
التعليميووووووة واسووووووتفاد الفريووووووق موووووون هوووووواه المحووووووددات عنوووووود بنوووووواء اسووووووتطالع أراء العينووووووات المختلفووووووة
حول رؤية ورسالة عمادة السنة التحضيرية (. )3
 -5-1قراءة واعية للجهود السابقة لوحدة التطوير واجلودة يف جمال الرؤية والرسالة :

قووام الفريووق بوودجراء قووراءة واعيووة للجهووود السووابقة التووي تمووت فووي وحوودة التطوووير والجووودة فووي السوونة
التحضويرية عووام 1432-1431هووـ وفووى عووام 1433/1432هووـ فووي مجووال الرؤيووة والرسووالة ،حيووث ا لووع
الفريووق علووى الجهووود التووي قام وت بهووا لجنووة التخطوويط فووي اإلعووداد السووابق للرؤيووة والرسووالة فووي السوونة

 -1راجع الت ور المقتر إلجراءات ياغة الرؤية والرسالة والقيم وخطاب السادة المحكمين وردودهم على الت ور المقتر بمل الرؤية
والرسالة والقيم بوحدة التطوير والجودة بعمادة السنة التحضيرية 1434/1433هـ
 -2راجع الخطة االستراتيجية لجامعة نجران 1440 -1433هـ ص ص .2011-209
 -3لال الع على محددات الرؤية والرسالة والقيم في األدبيات اإلدارية التي قام الفريق بدعدادها راجع مل الرؤية والرسالة
والقيم بوحدة التطوير والجودة في السنة التحضيرية للعام الجامعي 1434 -1433هـ
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التحضيرية وما تو لت إليو هواه اللجنوة مون وياغة مقترحوة للرؤيوة والرسوالة تموت مناقشوتها مون قبول
وحدة التطوير والجودة بالعمادة ( . )1وكان ن الرؤية األولية المقترحة هو م تحقيق موقع الريادة بين
عمووادات السوونة التحضوويرية م ،كمووا كووان الت ووور األولووى لوون الرسووالة المقتوور هووو مإعووداد شخ وويات
متوازنة على درجة عالية مون التميوز واالسوتعداد للدراسوة الجامعيوة مون خوالل بيئوة تربويوة متــــــوـطورة
تسهــم في تطوير المــــــجتمع م .
 -6-1االستفادة من مناذج الرؤى والرسائل والقيم لبعض عمادات السنة التحضريية:

قوووووووام الفريوووووووق بووووووواال الع علوووووووى نمووووووواذج متعوووووووددة لووووووورؤى ورسووووووواالت عموووووووادات السووووووونة التحضووووووويرية
بالجامعووووووات السووووووعودية وبعوووووو الوووووودول العر بيووووووة وموووووون هوووووواه النموووووواذج الرؤيووووووة والرسووووووالة بعمووووووادة
السووووونة التحضووووويرية جامعوووووة الملووووو سوووووعود ،وعموووووادة السووووونة التحضووووويرية بكووووول مووووون جامعوووووة األميووووورة
نوووووووره ،وجامعووووووة حائوووووول ،وجامعووووووة تبوووووووك ،وجامعووووووة يبووووووة  ،وجامعووووووة الملوووووو في وووووول ،وجامعووووووة
الووووووودمام ،وجامعوووووووة أم القووووووورى ،وجوووووووازان ،والبرنوووووووامج التأسيسوووووووي بجامعوووووووة قطووووووور(  . )2كموووووووا قوووووووام
الفريوووووق بح ووووور للقووووويم فوووووي بعووووو الجامعوووووات السوووووعودية وإعوووووداد ح ووووور بوووووأكثر القووووويم تكووووورارا ا فوووووي
الجامعووووووات السووووووعودية وقوووووود شوووووومل ح وووووور القوووووويم بعوووووو الجامعووووووات السووووووعودية منهووووووا  :القوووووويم فووووووي
جامعوووووووة يبوووووووة ،وجامعوووووووة الشوووووووقراء ،وجامعوووووووة أم القووووووورى ،وجامعوووووووة نجوووووووران ،وجامعوووووووة الملووووووو
سعود (.)3
 -7-1صياغة رؤية ورسالة أولية من قبل الفريق و إعداد استطالع الرأي اخلاص بذلك

اعتموووووووود الفريووووووووق علووووووووى رؤيووووووووة ورسووووووووالة السوووووووونة التحضوووووووويرية السووووووووابقة ( 1432 -1431هووووووووـ )
واعتبرهووووووا الفريووووووق ك ووووووياغة أوليووووووة للرؤيووووووة والرسووووووالة ،وبنووووووا اء علووووووى ذلوووووو فقوووووود أعوووووود الفريووووووق
اسوووووووتطالعي رأى عووووووون الرؤيوووووووة ( انظووووووور ملحوووووووق رقوووووووم  ) 10والرسوووووووالة ( انظووووووور ملحوووووووق رقوووووووم ) 11
وقووووود شووووومل االسوووووتطالع تعريووووو بالرؤيوووووة والرسوووووالة ومحوووووددات ال وووووياغة ،أموووووا بالنسوووووبة للقووووويم فقووووود
نووووواق الفريوووووق قووووويم جامعوووووة نجوووووران وتوووووم االتفووووواق علوووووى اعتبوووووار قووووويم عموووووادة السووووونة التحضووووويرية
مسوووووتمدة مووووون قووووويم الجامعوووووة ( )4كموووووا قوووووام الفريوووووق بمناقشوووووة ال وووووي ة األوليوووووة موووووع فريوووووق الخطوووووة
االسوووووووتراتيجية بالعموووووووادة وتوووووووم االتفووووووواق علوووووووى ال وووووووي ة األوليوووووووة المقترحوووووووة لكووووووول مووووووون الرؤيوووووووة و
الرسالة و كال خطوات العمل التالية .
 -8-1استطالع آراء األطراف املستفيدة من السنة التحضريية

قووووووام الفريووووووق بوووووودجراء اسووووووتطالعي رأى عوووووون رؤيووووووة ورسووووووالة السوووووونة التحضوووووويرية علووووووى األ ووووووراف
المسوووووتفيدة وقووووود شووووومل اسوووووتطالع الووووورأي خموووووس عينوووووات تضووووومنت الطوووووالب والطالبوووووات ،وأعضووووواء
وعضووووووووات هيبوووووووة التووووووودريس ،واإلداريوووووووين واإلداريوووووووات ،وأوليووووووواء أموووووووور الطوووووووالب والطالبوووووووات،5
وأعضوووووواء هيئووووووة التوووووودريس بالكليووووووات المسووووووتفيدة موووووون السوووووونة التحضوووووويرية ( )5كمووووووا تووووووم ترجموووووووة
اسووووووتطالعي الوووووورأي الخا ووووووي ن بالرؤيووووووة والرسووووووالة إلووووووى الل ووووووة االنجليزيووووووة لكووووووي يسووووووتجي عليهووووووا
أعضووووووواء هيئوووووووة التووووووودريس غيووووووور العووووووورب ( انظووووووور ملحوووووووق .)13 ،12والجووووووودول والشوووووووكل البيووووووواني
 -1راجع مل المعيار األول م الرؤية والرسالة وال ايات م بلجنة التخطيط بوحدة التطوير والجودة بعمادة السنة التحضيرية
1432/1431هــ .
 -2راجع الجزء الخاص باال الع على رؤى ورساالت سابقة للفريق بمل إعداد الرؤية والرسالة والقيم بوحدة التطوير والجودة بعمادة
السنة التحضيرية 1434هــ .
 -3راجع الجزء الخاص بح ر القيم في بع الجامعات السعودية بمل إعداد الرؤية والرسالة والقيم بوحدة التطوير والجودة بعمادة السنة
التحضيرية 1434هــ
 -4راجع الجزء الخاص بالقيم بالخطة االستراتيجية بجامعة نجران  ،1440 -1433ص .211
- 5ترجع نسبة أنخفاض أعداد المشاركين في استطالع رأي كل من الرؤية والرسالة بالنسبة ألولياء األمور ( )16حيث تم توزيع العديد من
استطالعات الرأي ولكن لم ي ل إال هاا العدد علما بأنها مشكلة تواج وحدة التطوير والجودة في تطبيق استطالعات الراي على أولياء
االمور ب فة عامة وبالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس بالكليات ( )19حيث تم توزيع عددا ا مناس من االستبانات على كليات الجامعة
المختلفة ولكن لم ي ل إال  19استبانة فقط
 -6راجع نماذج من استطالعي رأى العينات الخمس المختلفة حول الرؤية والرسالة بمل الرؤية والرسالة والقيم بوحدة
التطوير والجودة بعمادة السنة التحضيرية
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التوووووالي يوضوووووح أعوووووداد المشووووواركين فوووووي اسوووووتطالعي الووووورأي حوووووول الرؤيوووووة والرسوووووالة فوووووي عموووووادة
السنة التحضيرية .

شكل (  ) 8يوضح أعداد املشاركني يف استطالع الرأي لكل من ا لرؤية وا لرسالة

 -2حتليل نتائج استطالعات الرأي إحصائيا :

شكل (  ) 9يوضح نسبة مواف قة العينات على رؤية السنة التحضريية

شكل (  ) 10يوضح نسبة مواف قة العينات على رسالة السنة ا لتحضري ية
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شكل (  ) 11يوضح استجابة الطالب والطا لبات على استطالعي الرأي حول رؤية ور سا لة العمادة

شكل ( )12يوضح استجابة أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية على استطالعي رأى رؤية ورسالة العمادة
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شكل ( )13يوضح نسبة استجابة اإلداريني بعمادة السنة التحضريية حول استطالعي رأى رؤية ورسالة العمادة

شكل (  ) 14يوضح استجابة أو ليا ء األ مور حو ل استطالعي رأى رؤ ية ورسالة العمادة

شكل (  ) 15يوضح استجابة أعضاء هيئة التدريس بالكليات حول رؤ ية ورسالة العمادة
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شكل (  ) 16يوضح استجابة العينات املختل فة حول رؤ ية ورسالة العمادة

شكل (  ) 17يوضح نسبة استجابة العينات جمتمعة حو ل رؤية ورسا لة العماد ة

ومن تحليل نتائج استطال الرأي حول رؤية السنة التحضيرية تبين من التحليل أن نسبة موافقة العينات
المختلفة حول الرؤية ( ) 78.04وان نسبة الموافق على رسالة السنة التحضيرية ( )77.58وبعد مناقشة هذه
النتائج مع فريق الخطة االستراتيجية بالعمادة ومستشاري وكالة الجامعة للتطوير والجودة توصل فريق إعداد
الرؤية والرسالة والقيم إلى إقرار النص المقترح للرؤية والرسالة كرؤية ورسالة لعمادة السنة التحضيرية
بجامعة نجران بناء على نسبة موافقة العينات على استطالعي الرأي حول الرؤية والرسالة .وبذلك يكون
نص رؤية ورسالة وقيم السنة التحضيرية كالتالي :
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رؤية العمادة "تحقيق موقع الريادة بين عمادات السنة التحضيرية"
رسالة العمادة
"إعداد شخصيات متوازنة على درجة عالية من التميز واالستعداد للدراسة
الجامعية من خالل بيئة تربوية متـــــــطورة تسهــم في تطوير المـــجتمع"

قيم العمادة
القيادة – المسؤولية – األمانة – الشفافية – المساءلة – العدالة –
االحترام – العمل بروح الفريق – اإلبدا – الجودة
 -2اعتماد رؤية ورسالة وقيم السنة التحضريية 1434-1433هـ:
تم اعتماد الصياغة النهائية لرؤية ورسالة وقيم عمادة السنة التحضيرية من سعادة الدكتور  /يحيى الحفظى
عميد السنة التحضيرية ورئيس وحدة التطوير والجودة بالقرار اإلداري رقم  34/7بتاريخ 1434/1/26هـ
(انظر ملحق  ،)14وبناء على االعتماد تم اإلعالن عن رؤية ورسالة وقيم السنة التحضيرية من خالل مواقع
اإلعالنات المختلفة كاللوحات اإلعالنية وموقع السنة التحضيرية وتوجيه مراسالت إلى أعضاء هيئة التدريس
باألقسام وأيضا إعداد مطوية تعريفية برؤية ورسالة وقيم السنة التحضيرية .
 -3آلية متابعة حتديث الرؤية والرسالة والقيم :
قام الفريق بوضع آلية لمتابعة تحديث رؤية ورسالة وقيم عمادة السنة التحضيرية وتقوم اآللية على :
 تحديد مدة ثالث سنوات لتحديث ومراجعة الرؤية والرسالة والقيم حتى يتم مراجعتها مرتين كل خطةاستراتيجية للعمادة .
 تقدم توصية من الفريق الحالي لمشرف وحدة التطوير والجودة بتحديث الرؤية والرسالة كل  3سنواتمن أخر تحديث لها .
 صياغة خطاب إداري باعتماد وإعالن رؤية ورسالة وقيم السنة التحضيرية .هذا وتم اعتماد هذه اآللية من سعادة الدكتور  /يحيى الحفظى عميد السنة التحضيرية ورئيس وحدة
التطوير والجودة بالقرار اإلداري رقم  34/7بتاريخ 1434/1/26هـ (. )1

 -1راجع آلية تحديث الرؤية والرسالة والقيم بمل إعداد الرؤية والرسالة والقيم بوحدة التطوير والجودة بعمادة السنة التحضيرية .
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 -4عالقة رسالة السنة التحضريية برسالة وقيم اجلامعة :
ومن عرض نص الرؤية والرسالة والقيم في السنة التحضيرية نجد أنها ترتبط برؤية ورسالة وقيم جامعة
نجران السابقة الذكر وفيما يلي توضيح لمحددات رسالة عمادة السنة التحضيرية مقارنة بمحددات رسالة
جامعة نجران (.)1

المحددات

رسالة
الجامعة

رسالة
العمادة

التعليم
والتعلم

جدول (  )11عالقة رسالة السنة التحضريية برسالة وقيم اجلامعة :
العلم
البيئة
مسئولية مجتمعية
الخريجون وسوق العمل
والمعرفة
الداعمة

الشراكة

تفعيل
الشراكة
االستخدام
على
إجراء
توفير
األمثل
البحوث يلبيان احتياجات المجتمع المستوى
يلبيان احتياجات المجتمع وسوق العمل
تعليم
للتقنيات
المحلي
التطبيقية
وتعلم
الحديثة
واإلقليمي
والعالمي
تسهــم في تطوير
بيئة
إعداد شخصيات على درجة عالية من التميز
بيئة
-----المــــــجتمع ".
------تربوية
واالستعداد للدراسة الجامعية
تربوية
متـطورة

وأما بالنسبة لمحدد العلم والمعرفة من خالل إجراء البحوث التطبيقية فالسنة التحضيرية عبارة عن سنة
دراسية ال تشتمل على بحث علمي إال النشاط البحثي الفردي ألعضاء هيئة التدريس بالعمادة.

2

شكل ( )18يوضح حمددات رسالة اجلامعة ورسالة عمادة السنة التحضريية

 -1راجع ملخ

الخطة االستراتيجية بجريدة

دى الجامعة بنجران ،العدد 1433 ،11هــ ،ص .7

 2تنص رسالة الجامعة على "توفير تعليم وتعلم يلبيان احتياجات المجتمع وسوق العمل ،والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة من خالل إجراء
البحوث التطبيقية واالستخدام األمثل للتقنيات الحديثة وتفعيل الشراكة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي".
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شكل ( )19يوضح النسبة املئوية لرسالة العمادة مقارنة برسالة اجلامعة
السياسات:

تعتمد السياسات التي تتبعها العمادة على ونيقة السياسات التي اعتمدتها الجامعة لتحقيـق رسـالتها ورؤيتهـا
وذلك في إطار الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد للمملكة واهم هذه السياسات هي:

 -1التخطيط االستراتيجي هو المنهج الذي تتبعه العمادة في خطط التطوير بها لكافة الوحدات األكاديمية
واإلدارية.

 -2تتم مراجعة الرؤية والرسالة وأهداف العمادة بشكل دوري.

 -3اعتبار جميع منسوبي العمادة شركاء حقيقيون في تحقيق رسالة العمادة.
 -4رسالة العمادة هي المصدر األول لكافة الق اررات التي تتخذها العمادة.

 -5تــتم إدارة شــئون العمــادة مــن خــالل هيكــل تنظيمــي متطــور معتمــد تظهــر فيــه الصــالحيات والحقــوق
والواجبات لكل اإلفراد.

 -6االتصــاالت اإلداريــة هــي وســيلة التواصــل المعتمــدة بــين جميــع الوحــدات بالعمــادة رغبــة فــي تســهيل
إجراءات العمل بالعمادة.

 -7جميع الق اررات وعمليات التخطيط بالعمادة تتم بالتنسيق بين الجانب الرجالي والجانب النسائي.
 -8تطبيق نظام الجودة والتطوير المستمر في العملية التعليمية.

 -9قياس الرضا ألعضاء هيئة التدريس واالداريين والطالب عن الخدمات التي تقدمها العمادة.

 -10التقويم المستمر ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين.

 -11التقويم المستمر لمدخالت مخرجات العملية التعليمية.
 -12استخدام است ارتيجيات التدريس والتقويم الحدينة.

 -13التطوير المستمر لمهارات أعضاء هيئة التدريس.
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 -14التطبيق الفعال لنظام اإلرشاد األكاديمي بالعمادة.

 -15االستعانة بفرق استشارية ألخذ آرائهم في تطوير العملية التعليمية.

 -16اتخاذ اإلجراءات التي تضمن العدالة والموضوعية في تقيم أعمال الطالب ونتائجهم.

 -17تعريف الطالب الجدد بكافة أنظمة ولوائح الجامعة عموماإ والسنة التحضيرية خصوصاإ.
 -18توفير األنشطة الطالبية الصفية والالصفية.
 -19التحسين المستمر لمصادر التعلم بالعمادة.

 -20التقييم المستمر لخدمات مصادر التعلم وخاصة المكتبية.
 -21توفير وسائل األمن والسالمة في كافة مرافق العمادة.

 -22تحقيق متطلبات الجودة في المرافق والتجهيزات بالعمادة.

 -23تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في البحث العلمي وخدمة المجتمع .
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التحليل
البيئي
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التــحـلــيــل الـــبـــيـــئـي
)(SWOT Analysis
مقدمة

التحليل البيئي :هو العملية التي تجري بغرض جمع الحقائق والمعلومات التي تؤثر في أداء مؤسسة معنية ،ثم
تحليلها وتقييمها بغرض تشخيص وتقييم الوضع الراهن لهذه المؤسسة هذه المعلومات قد تكون معلومات داخلية

(تحليل بيئة داخلية) تتعلق فقط بمكونات المؤسسة من الداخل أو تكون معلومات خارجية (تحليل بيئة خارجية)

مثال عن المؤسسات األخرى التي تمارس نفس النشاط وغيرها.

البيئة الداخلية يقصد بها الظروف والمتغيرات والموارد الموجودة داخل المؤسسة وتؤثر تأثي اًر مباش اًر على أداء
المؤسسة و تستطيع المؤسسة أن تتحكم فيها بالتعديل أو التغيير ( تشمل نقاط الضعف والقوة).

البيئة الخارجية يقصد بها مجموعة المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة وق اررات
المؤسسة وتخرج عن نطاق سيطرة المؤسسة ( تشمل الفرص والتهديدات).
 - 1اإلجراءات التطبيقية لفريق التحليل البيئي

قبل إجراء عملية التحليل البيئي قام فريق اإلعداد باالطالع على الوثائق التالية:
 -2االطالع على التقييم الذاتي لعمادة السنة التحضيرية و الذي تم إعداده عام 1431/1430هـ
 -3االطالع على دراسة تقييم برنامج السنة التحضيرية في جامعة نجران عام  1433/1432هـ

 -4االطالع على دراسة تطويرية للسنة التحضيرية قام بإعدادها د خالد جودة عام 1433/1432هـ
 -5االطالع على التقرير السنوي لعمادة السنة التحضيرية

 -6االعتماد في إجراء التحليل على المعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 -7االطالع على نماذج استبانات وكالة التطور والجودة والخاصة باستطالع الرأي عن نقاط الضعف والقوة
والفرص والتهديدات

 -8االطالع على الخطة االستراتيجية للجامعة
 -9إعداد استبانات الستطالع رأي أعضاء هيئة التدريس ]ذكور واناث[ ،الطالب ]ذكور واناث [ ،الكادر
اإلداري ]ذكور واناث [ ،أولياء أمور  ،الخريجين ] ذكور واناث [

-10

تجميع االستبيانات وتحليل النتائج والوصول إلى نقاط القوة و الضعف والفرص و التهديدات

 -11آليات إجراء التحليل البيئي

 .1استطالع رأي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للعمادة حيث اشتملت االستبانة على
المحاور التالية:

 الرسالة والغايات واألهداف .
 إدارة ضمان جودة البرنامج
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 التعلم والتعليم
 خدمات دعم وادارة شؤون الطالب
 مصادر التعلم

 المرافق والتجهيزات
 التخطيط واإلدارة
 البحث العلمي
- 12

 العالقة المؤسسية مع المجتمع.
توزيع استبيان علي الفئات املستهدفة:

أعضاء هيئة التدريس ذكور /إناث،إداريين /إداريات ،طالب /طالبات ،اولياء امور ،وخريجين ذكور
واناث لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات على النحو التالي :

 )41( استبيان على أعضاء هيئة التدريس ( )23ذكور( )18إناث (باللغة العربية واللغة االنجليزية).
 )266( استبيان على الطالب والطالبات ( )198بنين ( )68بنات.
 )12( استبيان على اإلداريين واإلداريات ( )9ذكور ( )3إناث.
 )23( استبيان على اولياء امور ( )20ذكور و ( )3إناث.
 )38( استبيان على خريجين ( )20ذكور و ( )18إناث.
 )380( اجمالي االستبيان ( )270ذكور( )110إناث.
 - 13حتليل نتائج االستبيانا ت

من أعضاء هيئة التدريس ذكور  /إناث ،إداريين /إداريات  ،طالب /طالبات و اولياء امور وخريجين
ذكور واناث (ملحق رقم .)3

 -14رصد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
 -15عمل مصفوفة التحليل الرباعي
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شكل رقم ( )20يبين أعداد المشاركين في استطالع رأى التحليل البيئي من الفئات المختلفة لعمادة السنة التحضيرية
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تقويم عمادة السنة التحضريية وفقا ملعايري االعتماد الرباجمي للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي
املعيار (  ) 1الرسالة والغايات واألهداف
ما مت اجنازه يف املعيار

 -1تم تشكيل لجنة إلعداد رسالة ورؤية للسنة التحضيرية و إكمال باقي خطوات إقرارهما ومن نم

استخدامها للتخطيط االستراتيجي.

 -2تم اإلعالن عن الرسالة بين من لهم عالقة
 -3تم صياغة غايات البرنامج بصورة واضحة

 -4تم وضع رؤية ورسالة للبرنامج تتسق مع رسالة ورؤية العمادة والجامعة والمعتقدات والقيم

اإلسالمية .

أولويات التحسني

 -يجب أن يتم توضيح الرسالة للمستفيدين من عمادة السنة التحضيرية بطرق تبين مناسبتها لكل من

اعضاء هيئة التدريس والطلبة واإلداريين والمجتمع المدني.

املعيار (  ) 2إدارة الربنامج

ما مت اجنازه يف املعيار :

 .1تشجيع مبادرات أعضاء هيئة التدريس والموظفين في العمادة ومكافأتهم على تميزهم.
 .2تم تشكيل لجان تعمل على:
أ-

التخطيط االستراتيجي للبرنامج ,ويتضمن أولويات للتطوير وتسلسالإ مناسباإ لكل عمل يجب القيام به,
من أجل الحصول على أفضل النتائج سواء على المدى القريب أم البعيد.

ب-

وضع خطط تأخذ في االعتبار ,وبشكل كامل وواقعي ,العوامل البيئية الخارجية التي تؤنر على مدى
الطلب على الخريجين ,والمهارات التي يحتاجونها.

ت-

مراجعة الخطط وتطويرها وتعديل البرنامج مع اتخاذ الق اررات التصحيحية حسبما يتطلب األمر.

 .3تمنيل أعضاء هيئة التدريس الرجال والنساء بالعمادة في عضوية اللجان والفرق العاملة في التخطيط
االستراتيجي وأعمال الجودة بالعمادة.
 .4إتاحة اللوائح واألدلة والونائق للعاملين بالعمادة لالطالع عليها.
 .5مراجعة السياسات واللوائح التنظيمية بصورة دورية.
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 .6تحديد الصالحيات واإلجراءات التنفيذية لّلجان الرئيسة ,والوظائف اإلدارية داخل العمادة.

أولويات التحسني:
 -1توفير النصح واإلرشاد لهيئة التدريس والموظفين في البرنامج بشكل يسهم في التطوير الشخصي
والمهني لهم .
 -2يجب أن يتضمن التخطيط عمليات إدارة المخاطر.
 -3توفير الموارد والتجهيزات والوظائف بطريقة متكافئة فى قسمي الطالب والطالبات .

ما مت اجنازه يف املعيار :

املعيار(  ).3إدارة ضمان جودة الربنامج
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أولويات التحسين:
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املعيار  .4التعلم والتعليم
ما مت اجنازه يف املعيار :

 .1م وص ف
ب

.2
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م

حس

لق

إل ش

أل

ي

فوق

و
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أولويات التحسني:

 -1تشكيل لجنة لمراجعة نواتج التعلم بشكل دوري
 -2تشكيل لجنة لمراجعة التقارير النهائية وفق آليات ثابتة ومقارنتها بمعايير داخلية وخارجية
 -3تقويم فاعلية اإلرشاد والتوجيه األكاديمي باستخدام الوسائل والبيانات االلكترونية
 -4توفير فرص كافية للتنمية المهنية واألكاديمية اإلضافية لهيئة التدريس ،مع تقديم مساعدات خاصة ألي
من أولئك الذين يواجهون صعوبات .
 -5يجب توفير وسائل متخصصة للطالب ذوى االحتياجات الخاصة
 -6توفير مصادر التعلم ( معامل متخصصة – مكتبة ) ......-
 -7تطوير نظم التقويم واالمتحانات بالعمادة
 -8استخدام طرق التدريس الحديثة
 -9التأكد من تحقيق نواتج التعلم
ما مت اجنازه يف املعيار :

املعيار ( )5إدارة شؤون الطالب و خدمات الدعم الطالبي
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املعيار (  ) 6مصادر التعلم.

ما مت اجنازه يف املعيار :
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أولويات التحسني:
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ما مت اجنازه يف املعيار :

.
علو ت .
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املعيار (  ) 7املرافق والتجهيزات.

 -1توفير آلية محددة ألخذ التغذية الراجعة من المستخدمين األساسيين حول كفاية المرافق وجودتها،
واالستجابة لها.

 -2وجود عدد كاف من المعامل لقيام الطالب بالتطبيق العملي للمقررات
 -3كفاية القاعات بالنسبة لعدد الطالب بعمادة السنة التحضيرية
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 -4تجهيز القاعات والمعامل باألجهزة والمعدات الحديثة وأجهزة العروض الضوئية
 -5توافر عناصر السالمة واألمان بالمباني التعليمية والقاعات
أولويات حتسني:
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املعيار (  ) 8التخطيط و اإلد ارة.
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املعيار (  ) 9عمليات التوظيف.
ما مت اجنازه يف املعيار :

 -1عمل برنامج متكامل لتقديم تهيئة إرشادية وتدريبا ً شامالً ألفراد هيئة التدريس الجدد لضمان فهمهم الكامل
للبرنامج ككل ،وإلسهامات المقررات الدراسية التي سيدرسونها في البرنامج.
 -2تشكيل لجنة تتولى وضع جداول لجميع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين في دورات التطوير
الشخصي والوظيفي.
أولويات التحسني

 -1تزويد المرشحين للتوظيف ببيانات كاملة عن مواصفات الوظائف وشروط التعيين فيها
 -2التحقق من صحة المؤهالت والخبرات الخاصة بالمرشحين قبل تعيينهم .
 -3إيجاد سياسة للتوظيف طبقا لالحتياجات الفعلية بعمادة السنة التحضيرية
 -4اإلعالن عن الوظائف بحيادية وموضوعية
 -5الترقي يتم على أساس الكفاءة الوظيفية
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املعيار ( ) 10البحث العلمي .
أولويات التحسني

-1
-2
-3
-4

وضع آلية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس في السنة التحضيرية للمشاركة في البحث العلمي.
تقديم المساعدة لهيئة التدريس للقيام بأبحاث علمية
توفير المعامل والتجهيزات والمكتبات وأنظمة المعلومات والمصادر لدعم األنشطة البحثية لهيئة
التدريس .
مشاركة أعضاء هيئة التدريس في حلقات النقاش والندوات والمؤتمرات.
املعيار (  ) 11ال عالقات باجملتمع.

.
أولويات حتسني:

-1
-2
-3
-4

وضع خطة لتقديم الخدمات للمجتمع المحيط .
إعداد تقارير سنوية عن إسهامات خدمة المجتمع التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس في السنة
التحضيرية.
دعوة المستفيدين من البرنامج والمجتمع المدني لالنضمام إلى اللجان االستشارية المناسبة بالعمادة.
المحافظة على التواصل مع الطالب الذين انتهوا من السنة ألتحضيريه ببرامج آخري في الجامعة .

مصفوفة التحليل الرباعي
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SWOT ANALYSES
جدول (  )12مصفوفة التحليل الرباعي

تحليل البيئة الداخلية

نقاط الضعف:

نقاط القوة:
 .1دعم اإلدارة الجامعية والعمادة لمنظومة الجودة

 .1عدم مالئمة برامج عمادة السنة التحضيرية لكل الكليات

 .3وضوح السياسات واللوائح وتطبيقها

 .2عدم توفر مكتبة بعمادة السنة التحضيرية

 .4توافر أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات

 .3ضعف وجود مصادر للتعلم لخدمة الطالب

 .5وجود إرشاد اكاديمي مؤثر بعمادة السنة التحضيرية

 .4عدم مناسبة المعامل والقاعات الدراسية إلعداد الطالب

 .7وجود وحدة للتطوير والجودة بالعمادة

 .6عدم إجراء صيانة دورية للمعامل والمختبرات وتحديثها

 .2وجود رسالة واضحة لعمادة السنة التحضيرية

 .6دعم اإلدارة الجامعية والعمادة لمنظومة الجودة

التي يلتحق بها الطالب

 .5ضعف تقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للطالب
بشكل مستمر
 .7نقص السكن الطالبي مقارنة بعدد الطالب المغتربين
 .8عدم وجود إدارة مالية خاصة بعمادة السنة التحضيرية
 .9عدم متابعة الطالب الذين انهو دراستهم بالسنة
التحضيرية

 .10عدم إتاحة احتياجات الطالب ذوى االحتياجات الخاصة
 .11عدم توافر أماكن لألنشطة الطالبية

 .12المركزية وعدم وجود وحدة للقبول والتسجيل بالعمادة
 .13ضعف اليات التواصل بين القسمين الرجالي والنسائي

تحليل البيئة الخارجية
الفرص

التهديدات

 -1زيادة أعداد الطالب بالسنة التحضيرية المقبولين في

 -1قلة أعضاء هيئة التدريس السعوديين بعمادة السنة التحضيرية

 -2وجود الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بالمملكة

 -3ضعف مشاركة المجتمع المدني في دعم السنة التحضيرية

الكليات العملية

 -3توجه جامعة نجران في التوسع وانشاء العديد من البرامج
األكاديمية

 -4إنشاء مباني جديدة لعمادة السنة التحضيرية
 -5عدم وجود جامعة أخري بالمنطقة
 -6الدعم المالي الحكومي الكافي

 -7ضرورة استكمال الطالب للسنة التحضيرية
لاللتحاق بالكليات العملية

 -2انخفاض المستوي العلمي الطالب المقبولين بالسنة التحضيرية
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الغايات واألهداف االستراتيجية
والمشروعات التطويرية

الغاية االسرتاتيجي ة  :تطوير الس نة التحضريية
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اشتقت ال اية االستراتيجية من رؤية ورسالة السنة التحضيرية.
إجراءات وضع األهداف االستراتيجية :قبل وضع األهداف االستراتيجية لتطوير السنة التحضيرية أجري
ا تي:
 -1تشكيل فريق عمل من القسمين الرجالي والنسائي ل ياغة األهداف االستراتيجية.
 -2عقد االجتماع األول لمناقشة اإلجراءات وتوزيع األدوار ،م توالت اجتماعات فريق العمل إلى أن تم
وضع الت ور النهائي لاهداف االستراتيجية والمشروعات التطويرية.
 -3اال الع على نتائج التقييم الااتي لعمادة السنة التحضيرية و الاي تم إعداده عام 1431/1430هـ
 -4اال الع على نتائج دراسة تقييم برنامج السنة التحضيرية في جامعة نجران عام  1433/1432هـ
 -5اال الع على نتائج دراسة تطويرية للسنة التحضيرية عام 1433/1432هـ
 -6اال الع على نتائج التحليل البيئي للسنة التحضيرية الخا ة بنقا القوة ونقا الضع
والتهديدات.
 -7اال الع على الخطة االستراتيجية للجامعة.
 -8اال الع على ال ايات واألهداف االستراتيجية لجامعة نجران.
ياغة األهداف االستراتيجية ب ورتها الحالية.

-9

 -10وضع المشروعات التطويرية في ضوء األهداف االستراتيجية وفق درجة أولويتها.
-11

ياغة األهداف التش يلية في ضوء األهداف االستراتيجية.

وفيما يلي عرض لاهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي األول :تطوير الجوانب األكاديمية للسنة التحضيرية
المشروعات التطويرية:
 -1تطوير برنامج السنة التحضيرية بما يحقق احتياجات البرامج المختلفة3/2
 -2تبني معايير عالمية مرجعية لجميع البرامج الدراسية بالجامعة2/1
 -3تفعيل التعلم االلكتروني بالسنة التحضيرية
الهدف االستراتيجي الثاني :إعداد الب قادرين على متابعة دراستهم الجامعية
المشروع التطويري:
 -1تطوير األنشطة الطالبية
الهدف االستراتيجي الثالث :تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالعمادة
المشروع التطويري:

والفرص
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 -1التطوير المهني المستمر ألعضاء هيئة التدريس
الهدف االستراتيجي الرابع :تحسين مرافق وتجهيزات السنة التحضيرية
المشروعات التطويرية:
 -1استكمال خدمات نظام االت االت اإلدارية لمعظم منسوبي السنة التحضيرية
الهدف االستراتيجي الخامس :االرتقاء بالخدمات الطالبية وفقا ا للمعايير القياسية
المشروع التطويري:
 -1تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي في السنة التحضيرية
الهدف االستراتيجي الساد  :االرتقاء بم ادر التعلم وفقا ا للمعايير القياسية
المشروعات التطويرية:
 -1توفير مكتبة خا ة بالسنة التحضيرية بمعايير مرجعية مناسبة للبنين والبنات
الهدف االستراتيجي السابع :تطوير األنظمة اإلدارية
المشروعات التطويرية:
 -1ت ميم هياكل تنظيمية مطورة لعمادة السنة التحضيرية.
وقد اشتقت األهداف االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية من األهداف االستراتيجية لجامعة نجران والجدول
أدناه يوضع العالقة بين األهداف االستراتيجية لجامعة نجران واألهداف االستراتيجية لعمادة السنة
التحضيرية فيها.
أما آليات تحقيق األهداف التي من المتوقع أن تسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية لجامعة نجران فدن
سيتم من خالل تنفيا المشروعات التطويرية للسنة التحضيرية التي سيرد ذكرها الحقا ا في الخطة التنفياية.

جدول (  )13مدى تطابق االهداف االستراتيجية للعمادة باألهداف االستراتيجية للجامعة
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األهداف االستراتيجية لجامعة نجران

األهداف االستراتيجية لعمادة
السنة التحضيرية

نسبة التطابق

الوصول بالبرامج األكاديمية إلى
المستوى العالمي في إطار القيم
اإلسالمية

تطوير الجوانب األكاديمية للسنة
التحضيرية

%100

إعداد طالب قادرين على متابعة
دراستهم الجامعية

%100

تعزيز كفاية وكفاءة أعضاء هيئة
التدريس ومن في حكمهم

تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس
بالعمادة

%100

تعزيز واستثمار مرافق وتجهيزات
الجامعة واستخدام التقنيات الحديثة

تحسين مرافق وتجهيزات السنة
التحضيرية

%100

تطوير األنظمة اإلدارية

%100

االرتقاء بمصادر التعلم وفقا ً
للمعايير القياسية

%100

إعداد طالب متميزين بكفاءة عالية
للمستقبل

تطوير األنظمة المالية واإلدارية وفقا
لمعايير الجودة الشاملة
االرتقاء بمصادر التعلم وفقا للمعايير
القياسية
التميز في خدمات الطالب ودعم
الطالب والطالبات

االرتقاء بالخدمات الطالبية وفقا ً
للمعايير القياسية

نسبة توافق األهداف االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية مع األهداف
االستراتيجية لجامعة نجران

%100

%100

ولتوضيح العالقة بين رسالة العمادة وأهدافها االستراتيجية فدن الجدول التالي يوضح ذل .
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جدول (  )14العالقة بين رسالة العمادة وأهدافها االستراتيجية
األهداف االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية

محددات الرسالة
إعداد شخصيات متوازنة على درجة عالية
من التميز واالستعداد للدراسة الجامعية

إعداد طالب قادرين على متابعة دراستهم الجامعية
تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالعمادة
تحسين مرافق وتجهيزات السنة التحضيرية

بيئة تربوية متـــــــطورة

تطوير األنظمة اإلدارية
االرتقاء بمصادر التعلم وفقاً للمعايير القياسية

االرتقاء بالخدمات الطالبية وفقاً للمعايير القياسية
تطوير الجوانب األكاديمية للسنة التحضيرية

وقد تم ترتي المشروعات وفق درجة أولويتها بالنظر في األ راف المستفيدة من المشروع ،
ودرجة أولويت في مشروع الخطة االستراتيجية لجامعة نجران و يستفيد من تنفيا هاه المشروعات في عمادة
السنة التحضيرية في جامعة نجران جهات داخلية وأخرى خارجية هم الطالب والطالبات ،وأعضاء هيئة
التدريس .وأما الخارجية فتشمل المجتمع المدني ،وأولياء أمور الطالب والطالبات ،والكليات الجامعية التي
تشتر على الطال اجتياز السنة التحضيرية للقبول فيها.
ولتوضيح العالقة بين أولويات المشروعات التطويرية بالعمادة وأولويات المشروعات التطويرية بالخطة
االستراتيجية بالجامعة فدن الجدول أدناه يوضح ذل .
العالقة بين أولويات المشروعات التطويرية بالعمادة وأولويات المشروعات التطويرية بالخطة االستراتيجية
بالجامعة

م

المشرو بالعمادة

درجة
األولوية

المشرو بالجامعة

درجة
األولوية

نسبة
التطابق
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1

تطوير برنامج السنة
التحضيرية بما يحقق
متطلبات البرامج
المختلفة3/ 2

أولى

2

تبني معايير عالمية
مرجعية لجميع البرامج
الدراسية بالجامعة

انية

3

تفعيل التعلم االلكتروني
بالسنة التحضيرية

رابعة

4

تطوير األنشطة الطالبية

الثة

5

التطوير المهني المستمر
ألعضاء هيئة التدريس

رابعة

6

استكمال خدمات نظام
االتصاالت اإلدارية
لمعظم منسوبي السنة
التحضيرية

رابعة

7

تطوير نظام اإلرشاد
األكاديمي في السنة
التحضيرية

انية

8

توفير مكتبة خاصة بالسنة
التحضيرية بمعايير
مرجعية مناسبة للبنين
والبنات

رابعة

9

تصميم هياكل تنظيمية
مطورة لعمادة السنة
التحضيرية

انية

ح
و ب ج س
لب ت ب ج
ب حقق
لف 3/2

بي ع
ع ب ج

أولى

ع
ع

س ب

ثانية

%100

%100

ع ة علم
س
و
بع
ل و ي و عل م
ع
ب

رابعة

%100

ع

ثالثة

%100

ب أل
في ح هم

رابعة

%100

ش وع ق بل ب

ل و
ص م

و

س
إل

ل

ت ظ م ل ص لت
ع
ع سوبي

إش ظم
إل ش أل

إش

زي
يب

بت
وح ت أل

ل
ع

صص في

ل ظ
ص م
ع أل
وح ت
و إل

رابعة

ثانية

رابعة

%100

%100

%100

و ة

ثانية

%100

ولتوضيح العالقات بين الهدف االستراتيجي واسم المشرو التطويري والمخرجات واألنشطة والقائم بالتنفيذ
ومدة التنفيذ ومؤشرات االنجاز والتكلفة فإن الجدول أدناه يوضح ذلك
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سا

الخطة التنفيذية
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جدول (  )15الخطة التنفيذية
الهدف االستراتيجي

اسم المشرو التطويري

المخرجات

األنشطة

القائم بالتنفيذ

تطوير الجوانب األكاديمية

تطوير برنامج السنة التحضيرية

سنة تحضيرية مطورة

 -عمل دراسة

 -عميد السنة التحضيرية

للسنة التحضيرية

بما يحقق البرامج المختلفة 3/2

وفقا للمواصفات

تقييميه/تقويمية للسنة

القياسية لجودة التعليم

التحضيرية .

 -مشرف الوحدة

 -عمل دراسة مقارنة

 -منسقو األقسام

مؤشرات االنجاز

مدة التنفيذ
-

والتعلم.
للسنة التحضيرية
بجامعة نجران
والجامعات السعودية.
 وضع أسس إنشاءمسارات تعليمية
متعددة بالسنة
التحضيرية
 وضع الخططالدراسية لمسارات
السنة التحضيرية
المختلفة.
 عرض الخططالدراسية للمسارات
المقترحة على محكمين
خارجيين وعلى

 أعضاء هيئة التدريس -عمادة التطوير والجودة

 15شهرا من
شهر
1433/4هـ
حتى
1434/6هـ

-

-

-

قرار بتشكيل اللجنة
تقارير المحكمين
والتقارير الواردة
من البرامج
التعليمية بالجامعة
اعتماد االختبارات
المخصصة لتحديد
مناسبة المسارات
المختلفة للطالب
والطالبات
اعتماد المسارات
التعليمية للسنة
التحضيرية من
مجلس الجامعة.

اعتماد الخطط الدراسية
لمسارات السنة
التحضيرية

التكلفة

 250ألف لاير
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البرامج المعنية
بالجامعة لدراسة مدى
تحقيقها لمتطلبات هذه
البرامج طبقا للتخصص
 تصميم اختباراتقبلية تستخدم أدوات
لقياس إمكانيات الطلبة
والطالبات وتحدد مدى
صالحيتهم للدخول في
المسارات المختلفة
طبقا لشروط ومتطلبات
كل مسار من هذه
المسارات
 اعتماد الالئحةالدراسية الجديدة من
مجلس الجمعة.
تبني معايير عالمية مرجعية
لجميع البرامج الدراسية بالجامعة

وثائق معتمدة من

تشكيل لجنة من

 -عميد السنة

 10شهر :من شهر

 -1موافقات الهيئة

مجالس األقسام ومجلس

أعضاء هيئة التدريس

التحضيرية

 1433/8هـ حتى

الوطنية للتقويم واالعتماد

العمادة تتضمن ما يلي:

في عمادة السنة

شهر  1434/6هـ

األكاديمي على المعايير

التحضيرية لحصر
 -1المعايير األكاديمية

الجامعات العالمية

المرجعية التي تتبناها

المحتمل استخدام

السنة التحضيرية

برامجها كمقارنة

 -2المعايير األكاديمية
للبرنامج التي تضعها

مرجعية
تحديد البرامج

 مشرف الوحدةمنسقو األقسام
 أعضاء هيئةالتدريس
 -عمادة التطوير

األكاديمية للسنة
التحضيرية.
 -2موافقات الجهات التي
تم تبني معاييرها
األكاديمية كمعايير
أكاديمية مرجعية ،في

 9آالف لاير

75

الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران
السنة التحضيرية في

الدراسية المناظرة في

ضوء المعايير

الجامعات العالمية

الجهات لمعاييرها في

األكاديمية المرجعية

للسنة التحضيرية

مواقعها الرسمية بقواعد

التي تتبناها

ومقارنة المعايير

البيانات العالمية

األكاديمية في البرامج

المعروفة.

 -3معايير الـ

حالة عدم نشر هذه

والجودة

المناظرة.
 -3اعتماد مجالس

Benchmarking
للسنة التحضيرية

المخاطبات الدولية

األقسام والعمادة للمعايير

للحصول على

األكاديمية المرجعية ،

الموافقات .

والمعايير األكاديمية
للسنة التحضيرية،

اختيار المعايير

ومعايير الـ

األكاديمية للسنة

،Benchmarking

التحضيرية واعتمادها

لكل قسم في السنة

سواء المتبناة عالميا أم

التحضيرية

محليا أو مصاغة
داخليا في العمادة
تفعيل التعلم االلكتروني بالسنة
التحضيرية

مقررات السنة

 -دراسة تقييمية لواقع

 -عميد السنة

التحضيرية محوسبة

التعلم االلكتروني في

التحضيرية

وتعلم عبر نظام فاعل

السنة التحضيرية
وضع خطة تحسينلممارسات التعلم
االلكتروني في السنة
التحضيرية في ضوء
نتائج الدراسة.
-تنفيذ الخطة ومتابعتها

يلي :
40/11 -36/11

 -مشرف الوحدة

للتعلم االلكتروني

من

وثائق معتمدة لكل مما

الدراسة التقييمية لواقع
التعلم

 منسقو األقسام عمادة التعلماإللكتروني
 -عمادة التطوير

االلكتروني بالسنة
التحضيرية
خطة تحسين ممارسات
التعلم االلكتروني بالسنة

 100ألف لاير
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التحضيرية

والجودة

تقارير متابعة خطة
التحسين
إعداد طالب قادرين على
متابعة دراستهم الجامعية

تطويراألنشطة الطالبية

االنشطة الطالبية مفعلة
بالسنة التحضيرية

تطوير أداء أعضاء هيئة
التدريس بالعمادة

التطوير المهني المستمر ألعضاء
هيئة التدريس

نظام فاعل للتطوير
المهني المستمر
ألعضاء هيئة التدريس

تحسين مرافق وتجهيزات
السنة التحضيرية

استكمال خدمات نظام االتصاالت
اإلدارية لمعظم منسوبي السنة
التحضيرية

نظام اتصاالت إدارية
يغطي جميع منسوبي
السنة التحضيرية

 دراسة تقييمية لواقعاألنشطة في السنة
التحضيرية
 وضع خطة تحسينللممارسات المرتبطة
باألنشطة الطالبية في
السنة التحضيرية في
ضوء نتائج الدراسة.
-تنفيذ الخطة ومتابعتها

 تشكيل لجنة للتدريب رصد االحتياجاتالتدريبية ألعضاء هيئة
التدريس
 وضع خطة تدريبيةلتلبية االحتياجات
التدريبية ألعضاء هيئة
التدريس
 تنفيذ ومتابعة الخطةالتدريبية.
حصر منسوبيالتحضيرية ممن ليس
لديهم حساب على نظام
االتصاالت اإلدارية أو
األجهزة المطلوبة
لتفعيل النظام

 عميد السنةالتحضيرية

من

وثائق معتمدة لكل مما
يلي :

 100ألف

40/11 -36/11
 الدراسة التقييمية لواقعاألنشطة الطالبية بالسنة
التحضيرية

 مشرف الوحدة -منسق و األقسام

 خطة تحسينللممارسات المرتبطة
باألنشطة الطالبية في
السنة التحضيرية

 مشرف األنشطةالطالبية
 عمادة شؤونالطالب
 -عميد السنة

من

التحضيرية
 -مشرف الوحدة

40/11 -36/11
قائمة باالحتياجات
التدريبية ألعضاء هيئة
التدريس.

 وحدة تنميةمهارات أعضاء
هيئة التدريس

التحضيرية
 مشرف الوحدة -مدير إدارة السنة

 100ألف لاير

قرار تشكيل لجنة
التدريب.

 -منسقو األقسام

 -عميد السنة

تقارير متابعة خطة
التحسين
وثائق معتمدة لكل من :

خطة تدريبية ألعضاء
هيئة التدريس

من

تقارير متابعة تنفيذ الخطة
وثائق معتمدة تشمل ما
يلي :

40/11 -36/11
 قائمة بأسماء منسوبيالتحضيرية ممن ليس
لديهم حساب على نظام
االتصاالت اإلدارية أو

 100ألف لاير
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مخاطبة الجهاتالمعنية إلنشاء حسابات
للمنسوبين وتوفير
األجهزة الالزمة

االرتقاء بالخدمات الطالبية
وفقا للمعايير القياسية

تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي
في السنة التحضيرية

نظام فاعل لإلرشاد
األكاديمي في السنة
التحضيرية

االرتقاء بمصادر التعلم وفقا
للمعايير القياسية

توفير مكتبة خاصة بالسنة
التحضيرية بمعايير مرجعية
مناسبة للبنين والبنات

وجود مكتبة خاصة
بالتحضيرية بمعايير
مرجعية مناسبة للبنين
والبنات

التحضيرية
 إدارة تقنيةالمعلومات
بالجامعة

متابعة الجهات المعنيةالستكمال نظام خدمات
االتصاالت اإلدارية
 دراسة تقييميه للنظامالقائم لإلرشاد
األكاديمي

 المخاطبات التي وجهتللجهات المعنية
-تقارير المتابعة

عميد السنة
التحضيرية،
ومشرف الوحدة

 وضع خطة تطويريةلنظام اإلرشاد
األكاديمي

من

وثائق معتمدة تشمل ما
يأتي :

 290ألف لاير

40/11 -33/8
 الدراسة التقييمية لنظاماإلرشاد األكاديمي القائم

 ،والمرشد
األكاديمي
-

 تحكيم الخطةالتطويرية وتعديلها في
ضوء آراء المحكمين

األجهزة المطلوبة لتفعيل
النظام

قائمة بالمحكمين وخطابالتحكيم

عمادة القبول
والتسجيل

 الخطة التطويريةتقارير متابعة تنفيذالخطة

 اعتماد الخطةالتطويرية في صورتها
النهائية
-تنفيذ الخطة ومتابعتها

 االطال على معاييرمرجعية مناسبة إلنشاء
مكتبة للبنين والبنات
 تحديد االحتياجات فيضوء المعايير
 مخاطبة الجهاتالمعنية لتوفير
االحتياجات المطلوبة
 -متابعة الجهات

 عميد السنةالتحضيرية
 مدير إدارةالسنة التحضيرية
 منسقو األقسام -عمادة المكتبات

 10شهور من

وثائق معتمدة تشمل ما
يأتي :

40/11 -36/11
قائمة بالمعايير المرجعية
قائمة باالحتياجات
المخاطبات
تقارير المتابعة

 100ألف لاير
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تطوير األنظمة اإلدارية

تصميم هياكل تنظيمية مطورة
لعمادة السنة التحضيرية

هيكل تنظيمي مطور
معتمد ومحكم من
خبراء استشاريين في
مجال التنظيم واإلدارة
لعمادة السنة
التحضيرية.

المعنية لتوفير
المطلوب
 1/5/7التواصل مع
معهد اإلدارة ( أوأي
جهة مناسبة وكفء
لالستعانة بخبراتها في
المشرو ) بغرض
تحديد عدد من
الخبراء المتخصصين
في الهياكل التنظيمية
للوحدات اإلدارية
واألكاديمية في
الجامعات ،بحيث يمكن
االستعانة بهم في
مراحل إعداد الهياكل
التنظيمية.
 2/5/7عقد لقاءات
منفصلة ،ومتعددة بين
الخبراء الذين تم
تحديدهم في النشاط
السابق ،وبين منسوبي
كل وحدة من الوحدات
األكاديمية واإلدارية في
العمادة ،كل على حده.
 3/5/7تشكيل فريق
عمل يمثل الوحدات
اإلدارية واألكاديمية
بالعمادة ،ليكونوا في
تواصل مستمر مع
الخبراء ،حتى يتم
إعداد المسودات
األولية للهياكل
التنظيمية للوحدات
اإلدارية واألكاديمية
بالعمادة.

 4/5/7عرض
المسودات المقترحة

 عميد السنةالتحضيرية
 مشرف الوحدة منسقو األقسام مدير إدارةالعمادة
 كلية العلوماإلدارية

 13شهر من
34/8-33/8

 تحديد عدد من الخبراءالمتخصصين في الهياكل
التنظيمية للوحدات
اإلدارية واألكاديمية في
الجامعات بمعهد اإلدارة،
بحيث يمكن االستعانة بهم
في مراحل إعداد الهياكل
التنظيمية.
 تحديد فريق من الجهازاإلداري واألكاديمي في
العمادة للتعاون مع خبراء
معهد اإلدارة.
 مسودة الهياكلالتنظيمية
المقترحةللوحدات اإلدارية
في العمادة
 تقرير يوضح درجةرضا الوحدات األكاديمية
واإلدارية عن الهياكل
التنظيمية المقترحة.
 المسودة النهائيةللهياكل التنظيمية
المقترحة للوحدات
اإلدارية واألكاديمية
لجامعة نجران.
 تقرير من مراجعينوخبراء في التنظيم
واإلدارة بخصوص
الهياكل التنظيمية
المقترحة للوحدات
اإلدارية واألكاديمية
لجامعة نجران.
طباعة الصيغة النهائيةللهياكل التنظيمية
المقترحة للوحدات
اإلدارية واألكاديمية
لجامعة نجران.
-اعتماد الصيغة النهائية

 30ألف لاير
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على قيادات
ومنسوبي الوحدات
اإلدارية واألكاديمية
بجامعة نجران.
 5/5/7عرض
المسودات المقترحة
على خبراء في التنظيم
واإلدارة ومنسوبي كلية
العلوم اإلدارية
بالعمادة.
 8/5/7إعادة
المسودات إلى خبراء
معهد اإلدارة بعد
إضافة المالحظات
واإلضافات المقترحة،
لتجهيز الصيغ النهائية
 9/5/7اعتماد الصيغ
النهائية للهياكل
التنظيمية للوحدات
اإلدارية واألكاديمية
بالعمادة.
احتفال بنهاية
المشرو

للهياكل التنظيمية
المقترحة للوحدات
اإلدارية واألكاديمية
بالعمادة
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المالحق
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ملحق ( )1رموز التقديرات:
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ملحق ( )1رموز التقديرات:
المدلول باالنجليزية

الرمز بالعربية

الرمز باالنجليزية

حدود الدرجه

النقاط

المدلول بالعربية

أ+

A+

100 – 95

5.00

ممتاز مرتفع

أ

A

 90أقل من 95

4.75

ممتاز

Excellent

ب+

B+

 85أقل من 90

4.50

جيد جدا مرتفع

Very Good Plus

ب

B

 80أقل من 85

4.00

جيد جدا

Very Good

ج+

C+

 75أقل من 80

3.50

جيد مرتفع

Good Plus

ج

C

 70أقل من 75

3.00

جيد

Good

د+

D+

 65أقل من 70

2.50

مقبول مرتفع

Pass Plus

د

D

 60أقل من 65

2.00

مقبول

Pass

هـ

F

أقل من 60

1

راس

Fail

م

IP

ــــــــــ

ــــــــــ

مستمر

In-progress

ل

IC

ــــــــــ

ــــــــــ

غير مكتمل

Incomplete

DN

ــــــــــ

ــــــــــ

محروم

Denied

Excellent Plus
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 ملحق ( )2خريطة توضح موقع جنران فى اململكة العربية السعوديةوأخرى توضح ضواحى جنران:
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 ملحق ( )2خريطة توضح موقع جنران فى اململكة العربية السعودية وأخرى توضح ضواحىجنران:

85

الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران

ملحق ()3
اهليكل التنظيمي لعمادة السنة

التحضريية 1434 -1433هــ وقرار
اعتماده

86
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ملحق ()4
بيان بأعداد الطالب يف

عمادة السنة التحضريية

وتطورهم 1434 – 1429هـ
:
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بيان بأعداد الطالب يف عمادة السنة
التحضرييةوتطورهم 1434 – 1429هـ

90

الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران

ملحق ()5
بيان بأعداد أعضاء هيئة

التدريس واجلهاز اإلداري

وتطورهم 1434 – 1429هـ:

91

الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران

بيان بأعداد هيئة التدريس واجلهاز اإلداري
وتطورهم 1434 – 1429هـ
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ملحق رقم ()6
قرار تشكيل فريق عمل اخلطة االسرتاتيجية يف
1433 /6/23هـ:
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ملحق ()7
مهام أعضاء الفريق الرئيس إلعداد اخلطة
االسرتاتيجية لعمادة السنة التحضريية يف
1433/7/16هـ :
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مهام أعضاء الفريق الرئيس إلعداد الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية
في 1433/7/16هـ
م
1

الفريق
 -أ  /محمد عبده

2

 أ  /سعاد عبد العزيز -أ .د  /أمل عبد هللا

المهمة
مقدمة الخطة االستراتيجية والمالحق

الرؤية والرسالة والقيم

 -أ  /على سالمان

3

 د  /حسن داكر -د  /شاكر أبو الفتوح

التحليل البيئي

 د  /محمد ناظم أ  /محمد أحمد خليل -أ  /أحمد محمد سيد

4

 أ .د  /أمل عبد هللا -د .محمود فندي

الغايات واألهداف االستراتيجية

 أ .مني أبو مره د .الهادي األمير د .خالد جودة د .محمد ناظم د .فكري عبد الودود د.أروي أرناوؤوط أ .لينا المحاميد -أ.ابتسام أبو خضير

5

 أ .منال عبد العزيز الهمامي -د /خالد جودة

السياسات والمشروعات التطويرية واإلجراءات

مالحظات
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 د.أروي أرناوؤوط6

 -د  /شاكر أبو الفتوح

تنفيذ االستراتيجية

7

 أ .د  /أمل عبد هللا -د  /شاكر أبو الفتوح

التقييم والمتابعة

8

 أ .د  /أمل عبد هللا -د /يحيي بن سليمان الحفظى

الميزانية

ملحق ()8
التشكيل النهائي لفرق عمل اخلطة
االسرتاتيجية
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ملحق ()9
تشكيل فريق عمل اخلطة االسرتاتيجية
1434 -1433هـ
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ملحق ()10

اخلطة الزمنية لفريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية
1434 -1433هـ
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وزارة التعــــــليم الـعـالى
جامــــــــعة نجـــــــــران
عمـادة السنة التحضيرية
وحـــدة التطوير والجودة
الخــــــطة االستراتيجية

اخلطة الزمنية لفريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية 1434 -1433هـ.

إعــــــــداد
فريق إعداد الخطة االستراتيجية لعمادة السنة السنة التحضيرية

109

الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران

أوال:اخلطة الزمنية لصياغة مقدمة اخلطة االسرتاتيجية واملالحق
م

الفترة الزمنية المستهدفة باألشهر للعام 1434 -1433هــ

األنشطة الرئيسة
8

1

تشكيل فريق صياغة مقدمة الخطة االستراتيجية والمالحق

2

وضع تصور مقترح لصياغة مقدمة الخطة االستراتيجية والمالحق

3

جمع معلومات عامة عن عمادة السنة التحضيرية في جامعة نجران

4

تحديد منهجية واجراءات عمل الخطة االستراتيجية

5

جمع معلومات عن الشركاء واألطراف المستفيدة من برنامج السنة
التحضيرية في جامعة نجران والبرامج المناظرة لبرنامج السنة التحضيرية
محلياإ واقليمياإ وعالمياإ كدراسات سابقة

6

إعداد مقترح الصياغة األولية لمقدمة الخطة االستراتيجية

7

عرض مقترح الصياغة األولية لمقدمة الخطة االستراتيجية على مشرف
وحدة التطوير والجودة ومستشارا الجودة

8

إعداد الصياغة النهائية لمقدمة الخطة االستراتيجية

9

تونيق أهم المالحق التي تم االستعانة بها

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

مالحظات
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ثانيا:اخلطة الزمنية لصياغة الرؤية والرسالة والقيم فى السنة التحضريية
م

1

األنشطة الرئيسة
تشكيل فريق صياغة الرؤية والرسالة والقيم فى السنة
التحضيرية

2

وضع تصور مقترح لإلجراءات المطلوبة إلنجاز الرؤية
والرسالة والقيم

3

صياغة الرؤية من الفريق المسؤول صياغة أولية

4

ورشة عمل تنقيفية حول مفهوم الرؤية والرسالة والقيم
لمنسوبى السنة التحضيرية .

5

استطالع أراء أعضاء هيئة التدريس والطالب واالداريين
واولياء االمور حول الرؤية والرسالة والقيم .

6

تحليل البيانات واستخراج نتائج االستطالع

الفترة الزمنية المستهدفة باألشهر للعام 1434 -1433هــ
8

9

11 10

12

1

2

3

4

5

6

7

مالحظات
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7

إعداد مقترح الصياغة النهائية للرؤية والرسالة والقيم

8

اعتماد الصياغة النهائية للرؤية والرسالة والقيم من

9

إعالن الرؤية والرسالة والقيم

 10وضع آلية لتحديث الرؤية والرسالة والقيم
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ثالثا:اخلطة الزمنية لفريق التحليل البيئي فى السنةالتحضريية
م

األنشطة الرئيسة

الفترة الزمنية المستهدفة باألشهر للعام 1434 -1433هــ
11

12

1

االطالع على التقييم الذاتي لعمادة السنة التحضيريه عام 1431/1430

2

االطالع على التقرير السنوي لعمادة السنة التحضيريه عام 1433/1432

3

االطالع على دراسة تقيم برنامج السنة التحضيريه في جامعة نجران عام 1433/1432

4

االطالع على دراسة تطويريه للسنة التحضيريه عام 1434/1433

5

االطالع على نماذج استبيانات وكالة التطور والجودة والخاصة باستطالع الرأي عن نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات

6

االطالع على الخطة االستراتيجية للجامعة

7

إعداد استبيانات االستطالع رأي أعضاء هيئة التدريس ] ذكور واناث [ ,الطالب ] ذكور واناث [,الكادر اإلداري] ذكور
واناث [

8

لقاءات مع المجتمع المدني ممنلة في قطاع التربية والتعليم بنجران

9

اعداد االستبيان وتحكيمه

2 1

3

4

5

6

مالحظات
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10

توزيع االستبيان علي العينات الفرعية المستهدفه

11

تجميع االستبيانات

12

ادخال بيانات االستبيانات وتجميعها
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الصياغة األولية للرؤية

صياغة الرسالة من الفريق المسؤول صياغة
أولية
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الصياغة األولية للقيم

صياغة القيم من الفريق المسؤول صياغة أولية
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استطالعات آراء الطالبات حول الرؤية والرسالة

36

تطبيق استطال آراء الطالب حول القيم على قسم
البنات

37

تطبيق استطال آراء اإلداريين حول الرؤية
والرسالة على قسم البنين

38

تطبيق استطال آراء اإلداريين القيم على قسم
البنين
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المحيط حول القيم على قسم البنات
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إعداد ملف إدخال بيانات استطال آراء أعضاء
هيئة التدريس حول الرؤية والرسالة والقيم

ملف إدخال بيانات استطال آراء أعضاء هيئة التدريس
حول الرؤية والرسالة والقيم

46
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حول الرؤية والرسالة والقيم

ملف إدخال بيانات استطال آراء الطالب حول الرؤية
والرسالة والقيم
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إعداد ملف إدخال بيانات استطال آراء االدرايين
حول الرؤية والرسالة والقيم
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49
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استطال آراء اإلداريات حول الرؤية والرسالة

ملف إدخال بيانات استطال آراء االدرايين حول الرؤية
والرسالة والقيم

إعداد ملف إدخال بيانات استطال آراء أولياء
االمور والمجتمع المحيط حول الرؤية والرسالة
والقيم

ملف إدخال بيانات استطال آراء أولياء االمور
والمجتمع المحيط حول الرؤية والرسالة والقيم

إدخال بيانات استطال آراء أعضاء هيئة
التدريس حول الرؤية والرسالة والقيم من قسم
البنين

بيانات استطال آراء أعضاء هيئة التدريس حول الرؤية
والرسالة والقيم مدخلة من قسم البنين

إدخال بيانات استطال آراء أعضاء هيئة
التدريس حول الرؤية والرسالة والقيم من قسم
البنات

بيانات استطال آراء أعضاء هيئة التدريس حول الرؤية
والرسالة والقيم مدخلة من قسم البنات
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إدخال بيانات استطال آراء الطالب حول الرؤية
والرسالة والقيم من قسم البنين

بيانات استطال آراء الطالب حول الرؤية والرسالة
والقيم مدخلة من قسم البنين
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إدخال بيانات استطال آراء الطالب حول الرؤية
والرسالة والقيم من قسم البنات

بيانات استطال آراء الطالب حول الرؤية والرسالة
والقيم مدخلة من قسم البنات

53

إدخال بيانات استطال آراء االدرايين حول
الرؤية والرسالة والقيم من قسم البنات

بيانات استطال آراء االدرايين حول الرؤية والرسالة
والقيم مدخلة من قسم البنات
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إدخال بيانات استطال آراء االدرايين حول
الرؤية والرسالة والقيم من قسم البنين

بيانات استطال آراء االدرايين حول الرؤية والرسالة
والقيم مدخلة من قسم البنين

إدخال بيانات استطال آراء أولياء األمور
والمجتمع المحيط حول الرؤية والرسالة والقيم
من قسم البنين

بيانات استطال آراء أولياء األمور والمجتمع المحيط
حول الرؤية والرسالة والقيم مدخلة من قسم البنين

إدخال بيانات استطال آراء أولياء األمور
والمجتمع المحيط حول الرؤية والرسالة والقيم

بيانات استطال آراء أولياء األمور والمجتمع المحيط
حول الرؤية والرسالة والقيم مدخلة من قسم البنات

55

56
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من قسم البنات

57

تحليل بيانات استطال آراء أعضاء هيئة
التدريس حول الرؤية والرسالة والقيم

التحليل اإلحصائي لبيانات استطال آراء أعضاء هيئة
التدريس حول الرؤية والرسالة والقيم

58

تحليل بيانات استطال آراء الطالب حول الرؤية
والرسالة والقيم

التحليل اإلحصائي لبيانات استطال آراء الطالب حول
الرؤية والرسالة والقيم

59

تحليل بيانات استطال آراء اإلداريين حول
الرؤية والرسالة والقيم

التحليل اإلحصائي لبيانات استطال آراء اإلداريين حول
الرؤية والرسالة والقيم

60

تحليل بيانات استطال آراء أولياء األمور
والمجتمع المحيط حول الرؤية والرسالة والقيم

التحليل اإلحصائي لبيانات استطال آراء أولياء األمور
والمجتمع المحيط حول الرؤية والرسالة والقيم

61

تحليل بيانات استطال آراء العينات مجتمعه
حول الرؤية والرسالة والقيم

التحليل اإلحصائي لبيانات استطال آراء العينات
مجتمعه حول الرؤية والرسالة والقيم

62

تعديل الرؤية في ضوء مقترحات العينات المختلفة

الصياغة المعدلة للرؤية

63

تعديل الرسالة في ضوء مقترحات العينات
المختلفة

الصياغة المعدلة للرسالة

64

تعديل القيم في ضوء مقترحات العينات المختلفة

الصياغة المعدلة للقيم

عقد ورشة عمل لعرض ما تم من تعديل في
الرؤية والرسالة والقيم على منسوبي التحضيرية
والمجتمع المحيط ومناقشة آلية التحديث في قسم
البنين

قائمة بتوقيعات المشاركين  +صور  +المادة المقدمة في
الورشة  +تقرير الورشة

عقد ورشة عمل لعرض ما تم من تعديل في
الرؤية والرسالة والقيم على منسوبي التحضيرية
والمجتمع المحيط ومناقشة آلية التحديث في قسم
البنات

قائمة بتوقيعات المشاركين  +صور  +المادة المقدمة في
الورشة +تقرير الورشة

65

66

67
68

إعداد مقترح الصيغة النهائية للرؤية

الصيغة النهائية للرؤية

إعداد مقترح الصيغة النهائية للرسالة

الصيغة النهائية للرسالة
الصيغة النهائية للقيم

69

إعداد مقترح الصيغة النهائية للقيم

70

اعتماد الصياغة النهائية للرؤية والرسالة والقيم
من مجلس الكلية

71

إعالن الرؤية والرسالة والقيم على لوحات
اإلعالنات بالكلية

االعالنات

72

إعالن الرؤية والرسالة والقيم على الموقع
االلكتروني للسنة التحضيرية

صورة من الموقع توضح اعالن الرؤية والرسالة والقيم

73

وضع آلية لتحديث الرؤية والرسالة والقيم

آلية التحديث

قرار اعتماد الصياغات النهائية للرؤية والرسالة والقيم

غير مناسبة
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في ضوء ما سبق :
شاملــــــة (
اإلجراءات شاملة لما يجب القيام به لصياغة الرؤية والرسالة والقيم :
-1
غير شاملة ( )

)

-2

 :استيفاء اإلجراءات المقترحة لصياغة الرؤية والرسالة والقيم لمتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .
)
مســتوفاة (
)
غير مستوفاة (

-3

مقترحات ترونها:
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جامــــــــــــعــــــــة نـــــــــــجـــــــران
عمــــــــــــــادة السنة التحـــــــضيرية
وحــــــــــدة التطـــــــــــــوير والجودة
الخـــــــــــــــطة االستراتيجية
فريق صياغة الرؤية والرسالة والقيم
 1434 –1433هـــ
استطـــــــالع أراء ..........حول رؤية عمــــــادة الســـــنة التحـــضريية
االسم.............................................................. ..................................................:
التاريخ ...................................................................................................................:
أ -تعريف بالرؤية:

الرؤية هي حلم وطموحات العمادة وآمالها في المستقبل وتمثل احتياجات المستفيدين التي تسعى العمادة إلى
إشــباعها في المستقبل.
ب -عزيزي الطالب  :فيما يلي نص رؤية العمادة المقترح برجاء قراءته بعناية .
نص الرؤية المقترح
تحقيق موقع الريادة بين عمادات السنة التحضيرية
ج-الجدول التالي يحتوى على محددات وشروط الرؤية الجيدة  .برجاء وضع عالمة(√) في المربع الذي
يوضح مدى تطابق العبارة مع الرؤية المقترحة .

مدى تطابق نص الرؤية المقترح مع
محددات وشروط الرؤية

محددات ( شروط الرؤية )
م

مطابقة

العبارة

1

الرؤية طموحة .

2

الرؤية واضحة ..بحيث يستطيع الفرد أن يتصورها في مخيلته حتى يمكن العمل
على تحقيقها .

3

الرؤية تصف مستقبال يمكن ان يتحقق في فترة زمنية قادمة .

4

كلمات الرؤية دقيقة ومختارة بعناية .

5

الرؤية تتناسب مع احتياجات الطالب في المرحلة العمرية .

6

الرؤية مختصرة .

د -يف ضوء ما سبق هل أنت موافق على الصياغة السابقة للرؤية  :نعم (

)

،

ال ( )

إلى حد ما

غير متطابقة

127

الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران

ملحق ()14

استطالع راى املستفيدين حول رسالة السنة
التحضرية

128

الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران

جامــــــــــــعــــــــة نـــــــــــجـــــــران
عمــــــــــــــادة السنة التحـــــــضيرية
وحــــــــــدة التطـــــــــــــوير والجودة
الخـــــــــــــــطة االستراتيجية
فريق صياغة الرؤية والرسالة والقيم
 1434 –1433هـــ
استطـــــــالع أراء  ................حــــــــــــول رسالةعمــــادة السنة التحضريية
االسم................................................................................................................:
التاريخ ..................................................................................................................:
أ -تعريف بالرسالة:

الرسالة هي الخطوات اإلجرائية التي تمارسها العمادة حاليا حتى تحقق الرؤية.
ب  -عزيزي الطالب  :فيما يلي نص رسالة العمادة المقترح برجاء قراءته بعناية :
نص رسالة العمادة المقترح
إعداد شخصيات متوازنة على درجة عالية من التميز واالستعداد للدراسة الجامعية من خالل بيئة تربوية
متـــــــطورة تسهــم في تطوير المــــــجتمع .
ج-الجدول التالي يحتوى على محددات وشروط الرسالة الجيدة  .برجاء وضع عالمة (√) في المربع الذي
يوضح مدى تطابق العبارة مع الرسالة المقترحة .

مدى تطابق نص الرسالة المقترح مع محددات
وشروط الرسالة

محددات ( شروط الرسالة )
م

مطابقة

العبارة

1

تتضمن الرسالة أهدافا عامة يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية.

2

تتضمن الرسالة األعماألو األنشطة التي تؤديها العمادة في الوقت الحاضر.

3

تقوم الرسالة على احتياجات المستفيدين التي تعمل العمادة على إشباعها حاليا .

4

الرسالة مختصرة .

5

الرسالة تتضح فيها خصوصية العمادة .

د -يف ضوء ما سبق هل أنت موافق على الصياغة السابقة للرسالة  :نعم (

)

،

إلى حد ما

غير متطابقة

ال( )

هـ-عزيزي الطالب ّ:إذا كان لديك بعض التعديالت أو االقتراحات بشأن الرسالة المقترحة برجاء كتابته هنا :

.................................................................. ................................................
شاكرين تعاونكم
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Najran University
Deanship of Preparatory Year
Development and Quality Unit Strategic Plan
Team of Vision, Mission& Values
'A questionnaire about the Faculty Teaching Staff s' opinions about the Vision of the
Preparatory Year Deanship'
Name:……………………………………………. Job:………………………………………
Date:…………… …………………………………Major:…………………………………..
A. Definition of the Vision
Vision is the Deanship's Dream, Ambition and Future Expectations, and it Represents the
Needs of the Targeted Groups that the Deanship is Pursuing to Meet in the Future.
b. Dear faculty member,
Please read carefully the proposal of the deanship's vision
The proposal of vision

No.

1
2
3

4
5
6

The standards of vision
Item

Identical

Degree of match
To some
extent

Not
identical

The vision is ambitious
The vision is clear; the individual can
imagine it in order to achieve it.
The vision describes a future
thatachieved within a certain period
could be
The statement of the vision is
precisecarefully selected
The vision meets the student's needs
atthis age
The vision is brief
'Pursuing a leading position among the preparatory year deanships'

c. The standards and conditions of a good vision are shown in the table below. Please put a
tick (√) in the box which shows the degree of match between the item and the proposal.
D. Based on the above, Do you agree with the vision proposal ?
Yes ( )
No (
)
E. Any further Suggestions You Can Write Here:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Najran University
Deanship of Preparatory Year
Development and Quality Unit
Strategic Plan
Team of Vision, Mission& Values
A questionnaire about the Faculty Teaching Staff s' Opinions about the Mission of the
Preparatory Year Deanship
Name: ……………………………………………. Job: ………………………..……
Date: …………… …………………………………Major: …………………………
A Definition of the mission
Mission is the procedural steps the deanship is implementing in order to achieve the vision.
B. Dear faculty member,
Please read carefully the proposal of the deanship's mission
The Proposal of Mission
' Preparing and Qualifying Students for University Through a developed Educational
Environment, Contributing to Community Development '
C .The Standards and Conditions of A good Mission are Shown in the Table below. Please
Put a tick (√) in the Box which Shows the Degree of Match Between the Item and the
Proposal.
The standards of mission
No

Item

Degree of match
Identical

To
some
extent

Not
iden
tical

)

No

1 The mission includes general goals that
could be achieved within the current resources
2 The mission includes the tasks or
activities the deanship is implementing at
present.
3 The mission is based on the targeted
groups'needs the deanship ispursuing to
achieve now
4 The mission is brief
5 The mission shows the deanship privacy
D. Based on the above, Do you Agree With the Mission Proposal?
( )

Yes (

E. Any Further Suggestions You Can Write Here:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lot of Thanks
Team of Vision, Mission & Values
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قرار إدارى باعتماد واعالن ومتابعة وحتديث
الرؤية والرسالة والقيم
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وحدة التطوير والجودة
الخـطــة االستــرتيجيـة
فريــق التحليــل البيئـي
 1434 – 1433هـــ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعـلـيــم الـعـالــي
جــــامـــعـــــة نـــجــــران
عمـادة السنـة التحضيرية

استطال رأى لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
يسعى فريق التحليل البيئي إلى استطالع رأى منسوبي عمادة السنة التحضيريةالمتمثلين بأعضاء هيئة التدريس واإلداريينوأولياء
األمور والطلبة وذلك بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لعمادة السنة التحضيرية ،كخطوة من خطوات
وضع الخطة االستراتيجية الخاصة بعمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران .لذا يسعدنا تعاونكم الكريم الذي سيكون له بالغ األثر
في الخروج بمصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بعمادة السنة التحضيرية.

تعريفات:
نقاط القوة :هي القدرة الذاتية للمؤسسة التعليمية والتي تميزها عن منافسيها ،سواء كانت موارد وامكانات بشرية أو ماديه أو

نظم عمل ،ويمكن استخدامها بكفائه وفعالية في تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة التعليمية.

نقاط الضعف :هي القيود وأوجه القصور أو النقص الذاتية سواء كانت في الموارد واإلمكانات البشرية أو المادية أو نظم

العمل ويمكن أن تعوق المؤسسة التعليمية عن تحقيق رسالتها و اهدافها.

الفرص :وجود تغيرات إيجابية في مكونات البيئة الخارجية و (تؤثر ايجابياً على المؤسسة) مثل خروج منافس من السوق

أو زيادة معدالت الطلب.

التهديدات :وجود متغيرات سلبية في مكونات البيئة الخارجية (تؤثر سلبياً على المؤسسة) ويجب تجنبها مثل دخول

منافسين جدد للسوق وانخفاض معدالت الطلب أو ظهور تشريعات مقيدة لألنشطة.

شك ار لحسن التعاون

تعليمات :

√

الرجاء وضع عالمة الصواب ( ) على االستجابة التي تتفق مع أريك
يوجد في نهاية استطالع الرأي اسئلة مفتوحة الرجاء االجابة عليها بحرية

البيانات االولية :

االسم(اختياري)-------------------------------------- :

طالب

خريج

ولي أمر

إداري

أستاذ جامعي
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الرقم

العبارات

متوافر

أوال  :الرؤية والرسالة واألهداف
1
2
3
4

ح
و و ؤ و ح ع ة س
ح
و و س و ح ع ة س
و ح ألعضاء هيئة التدريس والطلبة
ح
ة س
أ ف
واإلداريين والمجتمع المدني
ح
ة س
ؤ و س بأ ف
ب
ثانيا  :السلطات واإلدارة

5
ت إل
ف ة س س ت و ظم و إل
6
إل ة غ ألو و ت و لح ت ع ل
س
في
و
و إل
ش ك س ةأ
7
و
يو
لس
 8و وح س س ت و لو ح و ب قه
9
ح
ب ب أقس م ب و ب ت بع ة س
و
و إلب ع
إل ة لى لب
 10ش ع
ق ت
علو ت في
 11م س م و و
 12م س م ألسلو عل ي في و ه ألز ت
وإ ي
ش ع وح ع و ب س ة أ
13
ح
ثالثا  :إدارة التطوير والجودة
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27

و و و ة ب حس
و و و ة وقع ت أ

ل زم إ ة
و إل
حقق إ ة
و لب
و إل
و و و ة لى ثق أ
حوز إ ة
و لب
وة
ل و
ع
ف ة
ع
لس ع ب
ع
و و و ة ب وص ت
ة
أ
قو م ل ق ت بش ل و ي و ظم
إ
لى أ ف و ة و و
و ش و وت س ة لأ
إ
بقآ ت
و
و ش و وت و أ
إ
وة
رابعا  :التعليم والتعلم
و وح أل ف
و ب ج بش
ع وق م ب
ق م س ت
أ
و و ف

وة ب

ب سب أل

عل
ل س
ج بش ل س
ل
عل

ج

ة س

و

في ف

صص ت

االستجابة
محايد غير متوافر
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ق تو ه تأ
قبل أ
ت
م س
وى لح ت
صص ل

 28و و ب ج
29
وع في س
 30إ ح وس ل

ص

الرقم

العبارات

31
32
33

س
ل زم أ
ي و علم ع و ي)
لس ع ب
ع
ت
و و
أى
هم
ق
ع ف و ه وو
قو م ش ل ل
خامسا :خدمات دعم وإدارة شؤون الطالب

36
37
38
39
40
41
42
43

و و س س ت و ح قبول
قبو ل ت ي ق ه
سب
و و س ت ل ب ت ص ب
و و إ ة شو
عو
ي لى
و و إ ش
ت ب و و صح ل
ق م
ب
ت
ع و قو م
صف و ل م به
م أل ش
سادسا  :مصادر التعلم

34
35

ق

لى
ز
ب ه هم عل
ح ث ( علم
ق
في ق ت و ق ح ت

ة

متوافر

 44و و
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ح

و و
ة س

ص
ح

هم و حق ق

هم

ة س

علم بع ة س
م

ق

ح

ح
ت

ب ب بى
وف
ع
و
ح
ل ت و ب ح سب ت بع ة س
و و
ب ب ق
ع لى
ب ت ع
ول لى قو
إ ح
س ل
م ق ت
ت عل
و و ب
ووف ه
إ ح س م ح سب ت ل
سابعا :المرافق والتجهيزات

س ح

علم

ح
بع ة س
ق ت ب سب ع
ف
ب ب ق ع لي ل ق ت
ع ل ق م
ف
و و
ب ت و ح ثه بش ل س
ل ع لو
و
ص
إ
ه ز ق ت و ع ل ب أل هزة و ع ت ح ث وأ هزة ع وض
و
و ق ت
و أل ب ب ي عل
ص س
وف
غ ب
بي هز ل
و و س
ثامنا  :اإلدارة والتخطيط المالي
ف

ز

ح

ت فعل بع ة س

ح

االستجابة
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إش ك سقي ب
57
ح
بع ة س
58

و و إ

ة

ج وأ

في إ

ص بع ة س

ح

س

ز
علق ت

إه

لوب

الرقم

العبارات

متوافر

تاسعا  :عمليات التوظيف
59
60
61
62
63

ح

و و س س ل وظ ف بق ح ت فعل بع ة س
وو و
وظ ف بح
م إل
لهم
ق هم س ع ب ع
و
أ ل وظف
ؤسس
ل ب في أ أل ل وظ ف و ل ز م بقو
لى ف ة وظ ف
قي ب
س س
عاشرا  :البحث العلمي

64
65
66
67
68

و
في بح عل ي
ش كأ
لبح عل ي
و و ز
ه
ش بحو و لس ف ة فعل
في حلق ت ق ش و و ت و ؤ
ش
حادي عشر  :العالقة المؤسسية مع المجتمع

69
70

ي
ع
و و س س و ح لف ل ع
سوق ع ل و
ح
ة س
ب ج
ى
ع ل وإش هم في ق م و و
وأصح
بع
س
و
ح
ة س
ي بأ ف
ع
ع ف
س و ىح ه ه

71
72

بحث و ع ل به
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ملحق ()19

استطالع رأى لتحديد نقاط القوة والضعف باللغة
االجنليزية
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Kingdom of Saudi Arabia Development & Quality Unit
Ministry of Higher Education

Strategic Plan

Deanship of Preparatory Year

1433\1434

NajranUniversityEnvironment Analysis Team

A Questionnaire to IdentifyStrengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats (SWOT)
Environment analysis team seeks to identify the viewpoints of the staff at the Deanship of
Preparatory Year, represented in its staff members, administrators, parents, and students. This
aims to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats to the Deanship of
Preparatory Year. This questionnaire represents a major step for setting the strategic plan of the
Deanship of Preparatory Year. Therefore, we are thankful for your participation in the
questionnaire below. With your help, we will be able to identify the strengths, weaknesses,
opportunities, and threats relevant to the Deanship of Preparatory Year.

Definitions
Strengths:They are the distinctive self-capability of educational institution which makes it
distinguished away from its competitors. They represent human or materialistic resources and
potentialities or work systems which can be efficiently and effectively used to achieve the goals and
mission of the educational institution.
Weaknesses: They are the internal restrictions and limitations in human or materialistic resources
and potentialities or work systems which can hinder the educational institution from achieving its
goals and mission.
Opportunities: The existence of positive changes in external environment elements which
positively affect the institution such as the non-existence of a competitor from market or increase in
supply rates.
Threats: The existence of negative changes in external environment elements whichnegatively
affect the institution and should be avoided such as the existence of new competitorsin market or
decrease in supply rates legislations restricting activities.
Thanks for your excellent participation.

Instructions
Please tick (√) in the response which closely reflects your opinion. In the end of this
questionnaire, there are open questions; please answer them freely.
Primary Data:
Your Name (Optional): ……………………………………………………………………………..

142

الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية – جامعة نجران
Student

Parent

PYP Graduates

Administrator

Statements
First: Vision, Mission andGoals.
1- The vision of Deanship of Preparatory Year is clear.
2- The mission of Deanship of Preparatory Year is clear.
3-The goals of Deanship of Preparatory Year are clear for staff
members, students, administrators, and civil community.
4- Vision and mission are connected to the goals of Deanship of
Preparatory Year.

Second: Authorities and Administration
5- Policies and administrative systems and procedures are effective.
6- Administration copes with changing priorities and urgent needs.
7- Staff members, administrators, and students participate in Strategic
planning and development plans.
8- Policies and regulations are clear and applied.
9- There is a link between the Departments of Boys and Girls at the
Deanship of Preparatory Year.
10- Administration type encourages innovation and creativity.
11- Information technologyis used in decision-making.
12- Scientific method is usedin facing crises.
13- Administration encourages team work between staff members and
administrators at the Deanship of Preparatory Year.

Third: Development &Quality Administration
14-Development & Quality Administrationis committed to improve the
quality of programs.
15- Development & Quality Administrationachieves the expectations of
staff members, Administrators, and students.
16-Development & Quality Administrationistrusted by staff members,
administrators, and students.
17- Internal review of quality assurance is efficient.
18- Development & Quality Administrationis assisted by
externalreviewers.
19-Development & Quality Administrationadopts the recommendations
of external reviewers.
20- Course evaluation is periodically and regularlyconducted.
21- Workshops and seminarsare continuously conducted to stress
quality and development objectives.
22- Workshops and seminarsare conducted to make staffmembersand
students aware of applying qualitymechanisms.

Fourth: Teaching &Learning
23- Educationalobjectives are clear forstaff members andstudents.
24-Programs are continuously developed.
25-Programs are continuously reviewedandevaluated.

Staff Member

Response
Agree

Neutral

Disagree
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26- Educationalaidsare provided for students.
27- Staff membersinallmajors are adequate.

28- Programs for developing staff members' abilities andskills are
available.
29- There is variety in the teachingstrategiesusedbystaff members.
30- Remedial Classes are used for weak.
31- Talented students are encouragedtodeveloptheirabilitiesand
achieve self-realization.
32- Staff members are committed to theireducationalduties.
33- Modernmethods of teachingsuch as self-learning andcooperative
learning are used.
34- Students' opinions in thecourses,development suggestions,
anduniversity servicesprovided are taken into consideration.
35-There is a comprehensive cognitive, emotional, and skill
assessmentfor students.

Fifth: Support Services&StudentAffairs Administration
36- Policies of students' admission are clear.
37- ServicesprovidedbytheDeanship of PreparatoryYearare sufficient for
the numberofadmitted students.
38- There are completerecordsof students' data.
39- There is a Student Affairs Administration.
40- There is highly-cooperativeacademic guidance.
41- Medicalservicesandhealtheducationare offeredfor students.
42- Student services plan is reviewed and evaluated.
43- There are support of and interest in Extra-curricular activities.

Sixth: Learning Resources
44- There is aplanto update and developthe learning resources of the
Deanship of PreparatoryYear.
45- There is a library at the Deanship of PreparatoryYear whichprovides
students with the latest booksandreferences.
46- Having access to the internet and connecting computers at the
Deanship of PreparatoryYearwith a digital library are available.
47- Having access to world databases for the latest scientific innovations
is available.
48- There are educationalprograms to serve students' courses.
49- Use and plenty of computers for all students are available.

Seventh: Facilities & Equipment
50- There are sufficient rooms for the exact number of students at the
Deanship of PreparatoryYear.
51- There are sufficient laboratories for students to practice the
applications of their courses.
52- There are periodical maintenance and continuous update of
laboratories.
53- Rooms and laboratories are provided with modern equipment and
data shows.
54- Elements of safety and security ineducational classes and buildings
are available.
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55- Student housing for overseas students is available.

Eighth: Financial AdministrationandPlanning
56- The financial budget allocated for theactualneedsoftheDeanshipof
Preparatory Year is sufficient.
57- Program coordinatorsandstaffmembers participate inpreparingthe
financialbudget of theDeanshipof Preparatory Year.
58- There is a special financial administration at theDeanshipof
Preparatory Year to speed the end of the required financial needs.

Ninth: Employment Processes
59- There is an employmentpolicyrelated tothe actual needs
oftheDeanshipof Preparatory Year.
60- Job opportunities are advertised neutrally and objectively.
61- New staff are to be trained to develop their abilities suitable for the
nature of their work.
62- There are punctuality in performing work duties and compliance to
the rules of the institution.
63- Promotion policyis based on efficient performance.

Tenth: Scientific Research
64- There are research plans to be carried out.
65- Staff members participate in scientific research.
66- There is a budgetfor scientific research.
67- Publishing research and making the best use of it are possible.
68- Staff members participate in symposiums, seminars, and
conferences.

Eleventh: Institutionalrelation withCommunity
69- There is a clear policy of interaction with external community.
70- The programs of the Deanship of Preparatory Year meet the needs of
labor market and external community.
71- Graduates and employers are requested to follow-up and participate
in theevaluationanddevelopmentofacademic programs.
72- External community is aware of the goals of the Deanship of
Preparatory Year and the objectives of academic programs and their
needs.
Open Questions
What are your suggestions?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ملحق ()20

جدول حساب النسبة املئوية الستطالعات رأى البنني
والبنات
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ملحق ()21

صور بعض األنشطة لفريق اخلطة االسرتاتيجية
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