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تســعى كليــة التربيــة إلــى التميــز والريــادة فــي مجــال برامجهــا األكاديميــة 
ــا  ــة وعالقاته ــا الداخلي ــر منظومته ــة، وتطوي ــة التعليمي ــة للعملي الداعم
الخارجيــة فــي ظــل رؤيــة المملكــة  ٢٠٣٠  ومبــادرة تحــول جامعــة الملــك 
ســعود لمؤسســة غيــر ربحيــة لهــا اســتقالليتها، كمــا تســعى الكليــة 
جــادة إلــى تنفيــذ مبــادرة تحوليــة ذات أثــر مجتمعــي من شــأنه اإلســهام في 
بنــاء المجتمــع الســعودي الحيــوي، وتحقيــق التميــز فــي المجــال التربــوي 
مــن حيــث التعليــم والبحــث العلمــي. كمــا تلتــزم الكليــة كذلــك بتحقيــق 
الــدور المنشــود والمتوقــع منهــا فــي تحقيــق رؤيــة جامعــة الملــك ســعود 
ورســالتها. لــذا، جــاءت الخطــة اإلســتراتيجية الحاليــة لكلية التربيــة لتغطي 
الفتــرة )  ٢٠١٨ - ٢٠٣٠  ( وفــق ثــالث مراحل تشــغيلية؛ المرحلــة األولى: مرحلة 
التحــول مــن )  ٢٠١٨ - ٢٠٢٠  (، والمرحلــة الثانيــة: المرحلــة الخمســية األولــى 
مــن )  ٢٠٢١ – ٢٠٢5  (، والمرحلــة الثالثــة: المرحلــة الخمســية الثانيــة مــن            
)  ٢٠٢6 - ٢٠٣٠  (، وقــد أُعــدت هــذه الخطــة بالمشــاركة بيــن جميــع األطــراف 
المعنيــة داخــل الجامعــة وخارجهــا، وقــد اســتخدمت فيهــا عــدة أدوات 
لجمــع البيانــات الالزمــة لتحليــل الوضــع الراهــن؛ منهــا علــى ســبيل المثــال 
ــالت  ــر والمقاب ــق والتقاري ــى الوثائ ــالع عل ــتبانات واالط ــل واالس ورش العم

وغيرهــا. 

ــر بالذكــر، أنــه قــد روعيــت الدقــة المتناهيــة فــي الربــط بيــن نتائــج  والجدي
تحليــل الوضــع الراهــن للكليــة )البيئــة الداخليــة التــي تشــمل نقــاط القــوة 
وبيــن  والتحديــات(  الفــرص  تشــمل  التــي  الخارجيــة  والبيئــة  والضعــف، 
حــددت  ثــم  ومــن  عــام،  بوجــه  المعنييــن  الكليــة  منســوبي  تطلعــات 
القضايــا الرئيســة التــي اتخــذت أساســًا لصياغــة األهــداف اإلســتراتيجية. 
التــي تــم  كمــا روعيــت االســتفادة مــن أفضــل الممارســات العالميــة 
ــن  ــة م ــة المرجعي ــة المقارن ــراء عملي ــاء إج ــتها أثن ــا ودراس ــرف عليه التع

قبــل الفريــق المختــص المكلــف بذلــك.

كمــا شــارك جميــع منســوبي الكليــة وذوي العالقــة مــن خارجهــا فــي 
صياغــة الرؤيــة والرســالة والقيــم واألهــداف اإلســتراتيجية التــي تعمــل علــى 

ــي:   ــي للكليــة، والتــي جــاءت علــى النحــو التال ــدور التحول تحقيــق ال

الرؤية: ●
الريادة والتميز التربوي لبناء مجتمع حيوي.

الرسالة: ●
قيــادة التغييــر بإعــداد الممــارس التربــوي المتميــز وتطويره مهنًيــا وبحثًيا 
وتقديــم برامــج وبحــوث تربويــة رصينــة، وتنفيــذ شــراكات مجتمعيــة 

فاعلــة.

شعار الكلية: ●
قادة التغيير.

القيم: ●
التعلــم مــدى الحيــاة، العدالــة والنزاهــة، تقديــر التنــوع، اإلتقــان و االنضبــاط، 

المهنيــة، الحريــة. 
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األهداف اإلستراتيجيةمحاور الخطة اإلستراتيجيةم

يسهم في تحقيق جميع األهداف اإلستراتيجيةنظام هيكلة وحوكمة فّعال١

إعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره المهني المستمرالتميز في إعداد وتطوير البرامج األكاديمية٢

تقديم برامج دراسات عليا متميزةالتميز في برامج الدراسات العليا٣

إجراء بحوث تربوية تقود التطوير الوطني، وتثري المعرفة اإلنسانيةالتميز في البحث العلمي٤

بناء شراكات مجتمعية مؤثرة تسهم في التنمية المستدامة.شراكة مجتمعية فاعلة5

وقــد ضمــت الخطــة خمســة محــاور إســتراتيجية؛ المحــور األول ) نظــام هيكلــة وحوكمــة فّعــال (: يعمــل مــع جميــع األهــداف اإلســتراتيجية، 
وأربعــة محــاور أخــرى تحقــق رؤيــة الكليــة ورســالتها وأهدافهــا، وتغطــي جميــع الجوانــب اإلداريــة والماليــة والتعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة 
للكليــة، كمــا تعمــل علــى تحقيــق التميــز وأعلــى معاييــر الجــودة فــي هــذه المجــاالت، كمــا تربــط بيــن العمــل األكاديمــي والمهنــي والتربــوي، 

وتبنــي جســور تواصــل بيــن المجتمــع والكليــة لكــي تتــم االســتفادة المتبادلــة بينهمــا، وذلــك وفًقــا للجــدول التالــي:
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ــر،  كمــا أعــدت خطــة للتعامــل مــع المخاطــر المتوقعــة أثنــاء تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية، وخطــة إلدارة التغيي
الخطــة  تنفيــذ  إنجــاح  فــي  الفرعيــة  الخطــط  هــذه  وتســهم  لإلتصــال.  وخطــة  والتقويــم،  للمتابعــة  وخطــة 
اإلســتراتيجية حيــث تتعامــل مــع المســتجدات الطارئــة، وتضمــن جــودة التنفيــذ، وتنشــر الوعــي بأهميــة اإلنجــازات 

ــتراتيجية.  ــة اإلس ــذه الخط ــن به ــن المعنيي ــة م ــاركة اإليجابي ــى المش ــس عل ــا ينعك ــة مم المتحقق



المــقــــّدمـــــــة
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ــق  ــل وف ــعودية، وتعم ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــة وأعرقه ــات التربي ــدم كلي ــن أق ــعود م ــك س ــة المل ــة بجامع ــة التربي ــد كلي تع
متطلبــات المجتمــع وظروفــه واحتياجاتــه التربويــة علــى تحقيــق أهــداف عــدة يأتــي فــي مقدمتهــا إعــداد وتطويــر ممارســين تربوييــن 

علــى مســتوى عــاٍل مؤهليــن للعمــل فــي مجــاالت التعليــم.

ــر يســهم فــي إيجــاد الحلــول المناســبة لمشــكالت الميــدان  كمــا أن الكليــة تعمــل علــى أن تكــون بمثابــة مركــز للبحــث والتطوي
التربــوي فــي المملكــة باتبــاع أســاليب البحــث العلمي. وتعمــل الكلية علــى تطوير المســتوى العلمــي والتربوي والمهني للممارســين 
التربوييــن فــي مراحــل التعليــم المختلفــة، ولقــادة المــدارس والمســؤولين عــن اإلدارات التعليميــة، وذلــك عــن طريــق تنظيــم برامــج 

التطويــر المهنــي المناســبة وعقدهــا لــكل مســتوى مــن المســتويات المذكــورة. 

وللكليــة دور ريــادي فــي مجــال تنميــة التعــاون بيــن المملكــة والمؤسســات التربويــة فــي دول العالميــن العربــي واإلســالمي بوجــه 
خــاص، ودول العالــم بوجــه عــام. وتتعــاون الكليــة مــع جهــات أخــرى فــي مجــال الخدمــات التعليميــة، علًمــا بــأن الكليــة حصلــت علــى 
 National Council For االعتــراف الدولــي وفــق معاييــر المجلــس الوطنــي العتمــاد كليــات المعلميــن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة
Accreditation of Teacher Education ( NCATE ( فــي عــام  ١٤٣٣ هـــ، بعــد أن اســتوفت جميــُع أقســام الكليــة متطلبــات تلــك الهيئــة.

وحافظــت الكليــة علــى المكانــة المتميــزة لهــا بكونهــا ضمــن أفضــل مائــة كليــة تربيــة فــي العالــم وفــق تصنيــف معهــد التعليــم 
ــي  ــن العرب ــتوى الوط ــى مس ــز األول عل ــك المرك ــة بذل ــا، محقق ــة  76  عالمًي ــت المرتب ــث حقق ــنغهاي  ٢٠١٨ م، حي ــة ش ــي بجامع العال

والشــرق األوســط.
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التسلسل التاريخي لنشأة كلية التربية

أُنشــئت كليــة التربيــة بمقتضــى اتفاقيــة وقعتهــا وزارة التعليــم )  وزارة المعــارف ســابًقا  ( مــع برنامــج األمــم المتحــدة 
ــوزارة بتنفيــذ هــذا المشــروع باالشــتراك مــع المنظمــة الدوليــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة              للتنميــة، وقــد قامــت ال

)  اليونســكو  (، وبذلــك بــدأت الكليــة عملهــا فــي العــام الدراســي  ١٣٨6  / ١٣٨7 هـــ  )  ١٩66  /  ١٩67 م  (.

وفــي  ٨ /  5  /  ١٣٨7 هـــ صــدر المرســوم الملكــي الكريــم رقــم  ٩  /  ١١   بالموافقــة علــى قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر 
رقــم  ٣٠7  بتاريــخ  ٩  /  ٤  / ١٣٨7 هـــ الموافــق  ١6  /  7  / ١٩67 م بالنظــام المعــدل لجامعــة الملــك ســعود، وبمقتضــى 

المــادة رقــم )  ٣  ( مــن هــذا النظــام المعــدل انضمــت كليــة التربيــة إلــى جامعــة الملــك ســعود.

وفيما يلي التسلسل التاريخي ألقسام الكلية:
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أنشئ قسم التربية والمسمى حالًيا قسم السياسات التربوية.
١٣٨٧ هـ

انفصــل قســم علــم النفــس عــن قســم التربية ) قســم السياســات 
ــة حالًيا (. التربوي

١٣٩٢ / ١٣٩٣ هـ

وطــرق  المناهــج  وقســم  اإلســالمية  الدراســات  قســم  أنشــئ 
التدريــس.

١٣٩٣ / ١٣٩٤ هـ

أنشــئ قســم التربيــة الفنيــة، وفــي نفــس العــام أنشــئ قســم التربيــة 
البدنيــة وعلــوم الحركــة والــذي أصبــح كليــة مســتقلة باســم ) كليــة 
ــائل  ــم وس ــاء قس ــم إنش ــا ت ــي (، كم ــاط البدن ــة والنش ــوم الرياض عل
وتكنولوجيــا التعليــم، واالســم الحالــي لــه ) قســم تقنيــات التعليــم (.

١٣٩٧ / ١٣٩٨ هـ

أنشئ قسم التربية الخاصة.
١٤٠٤ / ١٤٠٥ هـ

أنشئ قسم اإلدارة التربوية.
١٤١٨ هـ

كليــة  مــن  القرآنيــة  الدراســات  قســم  نُقــل 
التربيــة. كليــة  إلــى   ) ســابقًا   ( المعلميــن 

١٤٣٣ هـ

انفصــل برنامــج ريــاض األطفــال عــن قســم 
السياســات التربويــة باســم قســم الطفولــة 

المبكــرة.

١٤٣٩ هـ
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١- قسم السياسات التربوية
٢- قسم علم النفس

٣- قسم الدراسات اإلسالمية

٤- قسم المناهج وطرق
       التدريس

٥- قسم التربية الفنية

٦- قسم تقنيات التعليم
٧- قسم التربية الخاصة
٨- قسم اإلدارة التربوية

٩- قسم الدراسات القرآنية
١٠- قسم الطفولة المبكرة

وبذلك أصبح في الكلية األقسام األكاديمية التالية:

وتقدم األقسام األكاديمية في الكلية البرامج التالية:

مرحلة البكالوريوس:
تقــدم الكليــة حالًيــا تســعة عشــر برنامــج بكالوريــوس تربويــة باإلضافــة إلــى ثالثــة برامــج تخصصيــة، وتعمــل الكليــة حالًيــا علــى بنــاء ســبعة 
ــا،  ــاًل عنه ــوس وبدي ــة البكالوري ــة لمرحل ــج التربوي ــًرا للبرام ــون تطوي ــا لتك ــاًرا فرعًي ــن  ٢١ مس ــوس تتضم ــد البكالوري ــا بع ــة لم ــج تربوي برام
باإلضافــة إلــى تطويــر برنامــج الطفولــة المبكــرة لمرحلــة البكالوريــوس، كمــا تســتهدف المرحلــة القادمــة بنــاء برامــج تخصصيــة إضافيــة 

فــي الدراســات اإلســالمية والقرآنيــة والتصاميــم والفنــون. 

مرحلة الماجستير:
تقدم الكلية تسعة عشر برنامًجا للماجستير تقدم من خالل جميع أقسام الكلية.
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مرحلة الدكتوراه:
تقدم الكلية عشرة برامج للدكتوراه من خالل األقسام التالية:

ــة - اإلدارة  ــة الخاص ــة - التربي ــة الفني ــس - التربي ــرق التدري ــج وط ــالمية - المناه ــات اإلس ــس - الدراس ــم النف ــة - عل ــات التربوي السياس
ــة.  ــات القرآني ــة - الدراس التربوي

وتضم الكلية )  ٤١٤  ( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس ذكوًرا وإناثًا، و )  ١٢٨  ( محاضًرا ومحاضرة، وعدد )  ١١٩  ( معيًدا ومعيدًة،

كمــا أن هنــاك )  ٤٠  ( مــن المبتعثيــن والمبتعثــات الذيــن تنتظرهــم الكليــة ليعــودوا إليهــا بأعلــى الدرجــات العلميــة من أرقــى الجامعات 
العالميــة، بخبــرات عاليــة لخدمة الكليــة والمجتمع.

ويبلــغ عــدد طــالب الكليــة فــي جميــع األقســام والبرامــج والمراحــل فــي العــام الجامعــي ١٤٣٩  /  ١٤٤٠ هـــ قرابــة )  ٤٨٩٣  (. وتُخــّرج الكليــة 
ســنويًا مــن مختلــف برامجهــا حوالــي ٨٢ طالــٍب مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه، وحوالــي ٢76 طالــٍب مــن حملــة شــهادة الماجســتير، 

وحوالــي 7٨٢ مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس.   



ارتكــزت منهجيــة إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية - مــن أجــل رســم مســتقبلها فــي ضــوء توجهــات المملكــة 
 SWOT ورؤيــة ٢٠٣٠ - علــى مشــاركة جميــع منســوبي الكليــة والمســتفيدين مــن خدماتهــا فــي التحليــل الرباعــي
اتخــذت تلــك المنهجيــة فــي تنفيذهــا  الرؤيــة والرســالة واألهــداف اإلســتراتيجية، وقــد  وصياغــة   ANALYSIS

ــي: ــا يل ــا كم ــل، بيانه ــن المراح ــة م مجموع

مـنـهـجــّيـــــة
إعـــداد الــخـــطـــة اإلســتــراتــيــجــّيــــة

16
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المرحلة األولى:
تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوة

وتضمنت الخطوات التالية: 

دراسة الخطة السابقة لكلية التربية وتقييمها )  ١٤٣٠ - ١٤٤٠  (.   .١

تصميم النماذج واالستبانات المستخدمة في تحديث الخطة اإلستراتيجية للكلية.  .٢

SWOT ANALYSIS التحليل الرباعي  .٣

والذي تناول تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للكلية، وفي إطار ذلك تم تنفيذ ما يلي:
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ورش العمل: وقد تناولت تحليل الوضع الراهن للكلية على النحو التالي:  ●

ورش عمـــل تحليل البيئة الداخلية: وذلك للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف في الوضع الراهن والتي ســـتتخذ أساًســـا  •  
عنـــد صياغـــة األهداف التي تســـعى إليها الكليـــة، وقد أقيم عدد من ورش العمل على مســـتوى األقســـام ومجالســـها وعلى 
مســـتوى الكلية. كما شـــارك الطالب في هـــذه الورش، وقيـــادات الكلية، وأصحاب الخبرة الســـابقة في الخطة اإلســـتراتيجية، 

والذين شـــغلوا مناصب ريادية. 
ورش عمـــل تحليـــل البيئة الخارجية: وقد شـــاركت فيها األطـــراف المعنية من خـــارج الكلية للوقوف علـــى أهم الفرص  •  

والتحديـــات التـــي تتكامل مع تحليـــل البيئة الداخلية لتتخذ أساســـا في صياغة األهداف التي تســـعى الكلية إلـــى تحقيقها. وقد 
شـــارك فيها قيـــادات تربويـــة عديدة على مســـتوى الـــوزارة والجهـــات ذات العالقة من مؤسســـات حكوميـــة وزارية وقطاع 

وعام. خاص 

تحديث المقارنات المرجعية:  .٤

تمـــت مراجعة أول خمســـين كلية تربيـــة وفق تصنيف شـــنغهاي العالمي، واســـتهُدفت خمس كليات منها فـــي جامعات تتفق 
مع جامعة الملك ســـعود فـــي المعايير التالية: التنـــوع والتعدد في التخصصات - النظام المتبع - التشـــابه في تقســـيم الكيانات 

اإلداريـــة - البرامـــج األكاديمية بجميع مراحلهـــا -  التنوع الجغرافي.   وهـــذه الجامعات هي: 
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•  University of Michigan Ann Arbor جامعة ميشيغان آن أربور
• University of Toronto جامعة تورنتو
• National Institute of Education (NIE) Singapore  المعهد الوطني للتعليم سنغافورة
• Utrecht University  جامعة أوتريخت
• University of Florida جامعة فلوريدا

تحديد القضايا الرئيسة:  .5

اســـتخلصت القضايا الرئيســـة من خـــالل التحليـــل الرباعي للكليـــة )نقاط القـــوة والضعف والفـــرص والتحديـــات للبيئتين 
الداخليـــة والخارجية( لالســـتفادة منهـــا في تحديد األهـــداف المســـتقبلية للكلية. 

تحديد الفجوة:  .6

اســـتخلصت الفجـــوة من خـــالل مقارنـــة الوضع الراهـــن للكلية مـــع الممارســـات المثلى التي اســـتهدفت فـــي المقارنات 
المرجعيـــة، وأخذت فـــي االعتبار عنـــد صياغة األهـــداف اإلســـتراتيجية للكليـــة والمبـــادرات التابعة لها.
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المرحلة الثانية:
تحديث الخطة وصياغة محاورها

صياغة الرؤية والرسالة والقيم واألهداف اإلستراتيجية:  .7
ُدرســـت الرؤية والرســـالة والقيم واألهـــداف لجامعة الملك ســـعود ولكلية التربية وفـــق إطارها المفاهيمـــي، ثم لكليات 
التربيـــة فـــي الجامعات المحليـــة المعتمدة، وأبـــرز الجامعات اإلقليميـــة، وبعض الجامعـــات العالمية ذات الريـــادة التربوية، 
وتـــم عقـــد ورش عمل عصـــف ذهني للصياغـــة النهائيـــة للرؤية والرســـالة والقيـــم واألهداف اإلســـتراتيجية، ثـــم صياغة 
 KSA2030 األهـــداف والمبـــادرات بحيث تتوافق مع طموحات كليـــة التربية في برنامجهـــا التحولي في ضوء رؤيـــة المملكة

.KSU2030 وطموحـــات الجامعة المحددة فـــي خطتها اإلســـتراتيجية

:KPIs صياغة مؤشرات األداء  .٨
صيغت مؤشرات األداء الرئيسة بحيث تقيس مدى التقدم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية ومبادراتها.

:Action Plan إعداد الخطة التنفيذية  .٩
ُصممـــت الخطـــة التنفيذية التي تحتـــوي على األهداف والمبـــادرات والمخرجات والجـــدول الزمني والمســـؤولية والمعنيين 
ومؤشـــرات األداء والعوائق المتوقعـــة )  إن وجدت  ( وغيرها من التفاصيل التي تســـاعد في التنفيذ الســـهل ومتابعة اإلنجاز 

في تحقيق األهداف اإلســـتراتيجية.  
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المرحلة الثالثة:
إعداد الخطط الداعمة لتنفيذ الخطة

إعداد خطة االتصال:  .١
التـــي تتناول آليات االتصـــال الداخلي والخارجي خالل تنفيذ الخطة مما يســـاعد في إعالم المعنيين بالمســـتجدات ويحفزهم 

على اإلســـهام البّناء في التنفيذ.

إعداد خطة إدارة التغيير:  .٢
وتحتـــوي علـــى آليات التغييـــر وكيفية إدارتـــه بنجاح خالل تنفيـــذ الخطة، ممـــا يجعل التنفيـــذ مرًنا ويتكيف مـــع المتغيرات 

التـــي قد تطـــرأ على البيئـــة الداخلية والبيئـــة الخارجية.

إعداد خطة إدارة المخاطر:  .٣
وتشمل المخاطر المتوقعة أثناء تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، وآلية التغلب عليها والتخفيف من آثارها حال حدوثها.  

إعداد خطة التقويم والمتابعة:  .٤
وتحتوي على آليات متابعة المخرجات وتقييمها خالل مراحل التنفيذ، وإجراء خطوات تصحيحية. 
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المرحلة الرابعة :
مراجعة الخطة واعتمادها

مراجعة عامة لمسودة الخطة اإلستراتيجية في صورتها النهائية. •
عرض الخطة بعد المراجعة على اللجنة اإلشرافية للتعديل وفق مرئياتها. •
الرفع بالخطة إلى وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير-عمادة التطوير والجودة، لتحكيم الخطة واعتمادها. •
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تـشـخيـــص الـوضــــع الـراهــــن
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قامــت كليــة التربيــة بتنفيــذ ورش عمــل عديــدة اســتهدفت المعنييــن مــن منســوبي الكليــة مــن القيــادات األكاديميــة والطــالب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن وممثلــي إدارة الجامعــة، وكذلــك عــدد مــن المعنييــن الخارجييــن مــن الخريجيــن وجهــات 
التوظيــف والقطــاع التعليمــي بالمملكــة، وذلــك بغــرض تحليــل الوضــع الراهــن للكليــة شــاماًل البيئــة الداخليــة والبيئــة الخارجيــة. 
وقــد تــم التركيــز أثنــاء هــذا التحليــل علــى نقــاط القــوة والضعــف )البيئــة الداخليــة( والفــرص والتحديــات )البيئــة الخارجيــة( التــي تخــص 

الكليــة وتؤثــر فــي توجههــا المســتقبلي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠

ــتخدمها  ــي تس ــوحات الت ــن المس ــات م ــرص والتحدي ــف والف ــوة والضع ــاط الق ــتخالص نق ــم اس ــل، ت ــج ورش العم ــى نتائ ــالوة عل ع
الكليــة فــي أنشــطتها األخــرى مثــل تقييــم المقــرر الدراســي، وتقييــم جــودة البرنامــج األكاديمــي، وتقييــم الخبــرة التعليميــة للطالب، 
وتقييــم جاهزيــة الكليــة التــي تتــم فــي بدايــة كل فصــل دراســي، وتقييــم رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن، وتقييــم رضــا 

الخريجيــن وجهــات التوظيــف.

ــاد  ــر االعتم ــام، وتقاري ــكل ع ــة بش ــة والجامع ــة بالكلي ــر المتنوع ــي التقاري ــواردة ف ــات ال ــات والمعلوم ــتعانة بالبيان ــت االس ــا تم كم
ــي.   ــي والدول ــه الوطن ــي بنوعي األكاديم

يتم فيما يلي استعراض النتائج ؛
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Strengths   نقاط القوة

حصول الكلية على تصنيف من أفضل  ١٠٠  كلية على مستوى العالم
التنوع في خبرات الكوادر البشرية بالكلية ) أكاديمًيا وإدارًيا (

دعم إدارة الجامعة للكلية في تحولها وفق رؤية ٢٠٣٠
وجود أعضاء هيئة تدريس درسوا في جامعات عالمية مرموقة

تنوع خلفيات أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهموجود الكوادر اإلدارية والفنية المتميزة

حصول عدد من أعضاء هيئة التدريس على جوائز بحثيةإدارة داعمة للكادر اإلداري واألكاديمي

متابعة احتياج األقسام من أعضاء هيئة التدريسوجود إجراءات واضحة للترشح للمناصب اإلدارية
من قبل قيادات الكلية توفر التطوير المهني للقيادات اإلدارية

ابتعاث المحاضرين والمعيدين ) ذكور وإناث ( للدراسة في الخارجتفعيل الهيكلة اإلدارية وفق نظام األيزو   ٩٠٠١ - ٢٠١5

توفر عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس في جميع البرامج بالكليةتوفر بنية أساسية جيدة تلبي االحتياجات األكاديمية واإلدارية

تأهل عدد من برامج الكلية لالعتماد األكاديمي الوطنيتمكين العناصر النسائية من المشاركة في صنع القرار وفرص التدريب

:Analysis of Internal Environment أواًل: تحليل البيئة الداخلية
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Weaknesses   نقاط الضعف

ضعف توفر نظام فعال لألمن والسالمةضعف الدعم المالي المقدم للكفاءات األكاديمية واإلدارية

قلة فرص ورش العمل والدورات التدريبية الخارجية لتطوير أعضاء هيئة التدريسعدم وجود آلية واضحة إلحالل البديل في قيادات الكلية ) الصف الثاني (

االعتماد على العمل الورقي في بعض التعامالت في الكلية،
وعدم االستغالل األمثل للوسائل التقنية المتاحة

قلة فرص التفرغ العلمي

ضعف المعايير العلمية العالية الستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين لدعم 
البرامج األكاديمية والبحث العلمي في الكلية التغييرات المستمرة في هيكل القيادات األكاديمية

ضعف تسويق الكلية لخبرات أعضاء هيئة التدريس والمنتجات التربوية والخدمات ندرة الموارد المالية الذاتية للكلية
األخرى التي تستطيع تقديمها للمجتمع ضعف نظم اإلعالم والتواصل والمعلومات

الحاجة إلى مواءمة البرامج األكاديمية للمستجدات المحلية
واإلقليمية والدولية باستمرار

ضعف إسهامات هيئة التدريس في تناول مشكالت المجتمع
التربوي المحلي ومعالجتها

حاجة نظم القبول في البرامج األكاديمية ) البكالوريوس
والدراسات العليا ( إلى مراجعة

ضعف منظومة التخطيط البحثي

ضعف النشر الدولي ألعضاء هيئة التدريس

وجود فجوة بين عدد المتوقع تقاعدهم وعدد أعضاء هيئة
التدريس الجدد والمعيدين

تركيز أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي بهدف الترقية مما أدى إلى توجيههم 
جهًدا محدوًدا للتدريس خصوًصا في ضوء السياسات الحالية للترقية التي ال تعطي 

للتدريس المتميز وزًنا في تلك السياسات

ضعف استقطاب الكفاءات من المبتعثين المتميزين
ضعف التعاون في التخصصات البينية

وجود مشكالت تتعلق بالمجموعات البحثية
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Opportunities   الفرصThreats   التحديات

تخصيص رؤية المملكة ٢٠٣٠  لعدد من األهداف التعليمية
التي تدعم الكلية في تحولها

التنافس بين المؤسسات التعليمية في استقطاب الكفاءات
اإلدارية والوظيفية

التنسيق الفعال مع جهات تدريب الطالبشراكة كلية التربية مع التعليم العام

عدد من أعضاء هيئة التدريس يعملون مستشارين في
مؤسسات مختلفة في المجتمع

التواصل المستمر مع الخريجين وجهات التوظيف

وجود جامعات حكومية وخاصة قادرة على جذب أفضل العناصر الطالبية
في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

إسهام منسوبي الكلية بوصفهم قادة في تطوير مناهج التعليم
في المملكة سابًقا وحالًيا

توسيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المشروعات الوطنية الكبرى
ذات العالقة بالمجال التربوي

حصول عدد من أعضاء هيئة التدريس على عضوية الجمعيات
والمنظمات المهنية والعلمية العالمية

المتغيرات التربوية المتسارعة التي تتطلب قبول أعضاء هيئة التدريس
ألدوار مجتمعية جديدة وأساليب تدريس مغايرة االستفادة من مراكز التأهيل والتدريب محلًيا وعالمًيا

االستفادة من برنامج ) خبرات ( الخارجي لتطبيقه في الداخل

توجهات وزارة التعليم نحو إعداد المعلم

وجود عدد من خريجي كلية التربية يتقلدون مناصب مرموقة في المجتمع

:Analysis of External Environment ثانًيا: تحليل البيئة الخارجية
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طـمــوحـــات الـكــلــّيـــة وتـطــّلــعـــاتــهــــــا
جاءت طموحات منسوبي كلية التربية وتطلعاتهم نحو الخطة اإلستراتيجية لجامعة الملك سعود كما يبينها الجدول التالي
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الطموحات والتطلعات
تهيئة بيئة أكاديمية داعمة للتغيير والتطوير بما يحقق الريادة والتميز لكافة البرامج والخدمات التي تقدمها الكلية

السعي الدائم لتعزيز كفاءة الخريجين، وااللتزام بالمعايير الوطنية والدولية، بوصفه نوًعا من اإلسهام في بناء المجتمع السعودي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠

بناء القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس وتعزيز التعاون البحثي الداخلي والخارجي، واستثماره في بناء مجتمع المعرفة

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجاالت معرفية ومهنية وبحثية متنوعة في ضوء التطورات المعاصرة

االستفادة من خبرات المبتعثين بالخارج

تحسين مستوى الدعم المقدم ألعضاء هيئة التدريس

االستثمار األمثل للقدرات األكاديمية والبحثية للكلية ومنسوبيها في خدمة المجتمع التربوي

التواصل المجتمعي أساس لتعزيز دور الكلية

تعزيز الموارد الذاتية من خالل االستثمار األمثل للخبرات التربوية وتحقيق المنفعة المتبادلة مع المجتمع

بناء نظام إداري ومهني داعم ومتميز يسهم في تحول الكلية وتعزيز دورها المستقبلي

تفعيل التقنية في تطوير الممارسات المهنية ألعضاء هيئة التدريس والطالب

تعزيز نظم التواصل واإلعالم والمعلوماتية بما ينعكس إيجابًا على األنشطة اإلدارية واألكاديمية والبحثية في الكلية

الممارسة الفعلية للجودة والتميز في جميع األعمال

تعزيز نظم التقدير والمحاسبية والشفافية في جميع األعمال



أهـــم الـقــضـــايــا الـرئــيــســـــــة
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المجال اإلداري   .١
               يحتــاج هــذا المجــال إلــى تطويــر مــن حيــث مراجعــة الصالحيــات والمســؤوليات، وتحديــث الهيــكل التنظيمــي شــاماًل تغييــر مســميات /

إلغــاء / اســتحداث كيانــات إداريــة وأكاديميــة تســهم فــي تحــول الكليــة وتعزيــز دورهــا المســتقبلي وفــق رؤيــة ٢٠٣٠، مــع تعزيــز كفــاءة اإلدارييــن، 
وتحديــث النظــم واللوائــح، وتحديــث نظــم الجــودة اإلداريــة، مــع مراجعــة نظــم التحفيــز والمحاســبية. كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز المــوارد 
الذاتيــة بالكليــة توافقــًا مــع توجهــات الجامعــة فــي هــذا الشــأن، وقــد يكــون ذلــك مــن خــالل تســويق المخرجــات البحثيــة والتعليميــة وتقديــم 

االستشــارات والــدورات، وجــذب المتبرعيــن والداعميــن. 

المجال التربوي  .٢
    يحتــاج هــذا المجــال إلــى بــذل جهــد مــن شــأنه أن يعــزز المهــارات التدريســية والبحثيــة واإلداريــة واالستشــارية ألعضــاء هيئــة التدريــس، وأن 
ــا فــي دورهــم المســتقبلي فــي تحــول دور الكليــة، وأن يتوفــر لهــم التحفيــز المناســب، ممــا يعــود بــدوره علــى تحســن مســتوى  يحــدث فارًق

ــا. ــا وتربوًي الطــالب تعليمًي

المجال المهني  .٣
ــز  ــز مــن خــالل التالحــم مــع المؤسســات واألفــراد ذوي العالقــة بالمجــال التربــوي، حيــث تطمــح الكليــة إلــى تعزي يحتــاج هــذا المجــال إلــى تعزي
دورهــا فــي تدريــب المعلميــن، وتطويــر المهــارات العمليــة للطــالب، واالســتفادة من خبــرات الممارســين التربوييــن المتميزيــن محلًيــا وإقليمًيا 

ودولًيــا.

من خالل تحليل البيئتين الداخلية والخارجية، جرى تحديد قائمة من القضايا الرئيسة على النحو التالي:
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مجال البحوث التربوية  .٤
يحتــاج هــذا المجــال إلــى توســيع دائــرة مفهــوم البحــث والتطويــر وتســويق مخرجاتــه بمــا يحقــق النفــع المتبــادل بيــن الكليــة والمجتمــع التربــوي 
وتعزيــز التعــاون البحثــي داخــل الكليــة وخارجهــا، وكذلــك تطويــر منظومــة التخطيــط البحثــي وقــدرات الباحثيــن واســتقطاب أفضــل العناصــر فــي 

هــذا المجــال فــي  برامــج الدراســات العليــا لتجويــد الممارســات وخلــق روح التنافــس بيــن الطــالب.

مجال الشراكة المجتمعية  .5
تحتــاج الكليــة إلــى تعزيــز الشــراكات المجتمعيــة بكافــة أنواعهــا المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، مــع التركيــز علــى المشــروعات    
الوطنيــة باعتبارهــا أولويــة ومســؤولية مجتمعيــة، والتوســع فــي تقديــم االستشــارات المتخصصــة فــي المجــال التربــوي بمــا يخــدم الجامعــة 

ورســالتها اإلســتراتيجية، ويســهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠
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الرؤيـــة  -  الرســـالة  -  القيـــم

الرؤية                                  الريادة والتميز التربوي لبناء مجتمع حيوي

الرسالة                            قيادة التغيير بإعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره مهنًيا وبحثًيا،
                                              وتقديم برامج وبحوث تربوية رصينة، وتنفيذ شراكات مجتمعية فاعلة
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الرؤية                                  الريادة والتميز التربوي لبناء مجتمع حيوي

الرسالة                            قيادة التغيير بإعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره مهنًيا وبحثًيا،
                                              وتقديم برامج وبحوث تربوية رصينة، وتنفيذ شراكات مجتمعية فاعلة

قادة التغييرشعار الكلية
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القيم المحورية:

نعتــز بقيمنــا القائمــة علــى مبادئنــا اإلســالمية الراســخة، ونفخــر بهويتنــا الوطنيــة ودورنــا فــي بنـــــاء جيــــل حيــوي يحقق 
اقتصاًدا مزدهًرا لوطـــن طمــــوح ويتحّمـــــل مســؤولياته تجــــاه نفســه ومجتمعه ووطنه بوسطيــــة واعتــــدال، ويؤدي 

دوره بمهنيــة عاليــة.       وتتمثــل تلــك القيــم فــي:

األهداف
اإلستراتيجية

إعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره المهني المستمر.   .١ 
تقديم برامج دراسات عليا متميزة.  .٢

إجراء بحوث تربوية تقود التطوير الوطني، وتثري المعرفة اإلنسانية.  .٣
بناء شراكات مجتمعية مؤثرة تسهم في التنمية المستدامة.  .٤
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التعلم مدى الحياة:   .١
ندعــم التعلــم المســتمر داخــل مجتمــع الكليــة وخارجــه ونســعى إلــى تنويــع المســارات التعليميــة المتاحــة بغية إثــراء رحلــة تعليميــة متكاملة 

لجميــع األطــراف، حتــى يكــون التعلــم مــدى الحيــاة مبــدأً فاعــًلا فــي مجتمعنــا الطموح.

العدالة والنزاهة:  .٢
نلتــزم بمبــادئ العدالــة وتكافــؤ الفــرص والشــفافية، بأعلــى درجات األمانــة واألخالقيــات المهنية، ونحتــرم خصوصية األفــراد وســرية المعلومات 

والبيانــات، ونعــزز مبدأ المحاســبة الذاتيــة والنزاهة.

تقدير التنوع:  .٣
ــن  ــم م ــس ودعمه ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــوع الط ــاء بتن ــى االحتف ــل عل ــن، ونعم ــل اآلخري ــامح وتقبـ ــوع والتس ــة التن ــة وأهمي ــدرك حقيق ن
منطلــق التزامنــا بالعدالــة االجتماعيــة، ونعتقــد بــأن توســيع التنــوع فــي بيئــة التعلــم يمنحنــا فرًصــا ثريــة فــي ممارســة االختالفــات الثقافيــة 

ــة. ــات متنوع ــن خلفي ــات م ــراد ومجموع ــع أف ــاون م ــل التع ــن أج ــل م ــا، والعم ــة واحترامه واالجتماعي

٤.  اإلتقان واالنضباط:
نتمســك بأعلــى معاييــر الجــودة والتميــز فــي كافــة ممارســاتنا، ونلتــزم بقيــاس األداء عبــر تطبيق مقاييــس رفيعة المســتوى تحتــرم التطلعات 

الكبيــرة للمجتمــع، وإمكانيات طالبنــا وطموحاتهم.

المهنية:  .5
نمــارس وظائفنــا باحترافيــة مســتندة إلــى العلــم والخبــرة وبالقواعــد المهنيــة والتقاليــد المرعيــة كافــة؛ لنكــون علــى مســتوى عــاٍل فــي تحمــل 

مســؤولية قيــادة التغييــر اإليجابــي.

الحرية:  .6
نؤمــن بــأن حريــة التســاؤل والبحــث والتعبيــر للمتعلــم ســبيل إلــى الريــادة واإلبــداع واكتشــاف الجديــد، ونلتــزم بدعمهــا فــي جميــع ممارســاتنا 

التعليميــة والبحثيــة والمهنيــة.
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األهداف اإلستراتيجيةمحاور الخطة اإلستراتيجية

    يسهم في تحقيق جميع األهداف اإلستراتيجيةنظام هيكلة وحوكمة فّعال

    إعداد الممارس التربوي المتميز وتطويره المهني المستمرالتميز في إعداد وتطوير البرامج األكاديمية 

   تقديم برامج دراسات عليا متميزةالتميز في  برامج الدراسات العليا

   إجراء بحوث تربوية تقود التطوير الوطني، وتثري المعرفة اإلنسانيةالتميز في البحث العلمي

بناء شراكات مجتمعية مؤثرة تسهم في التنمية المستدامةشراكة مجتمعية فاعلة

ارتباط المحاور باألهداف اإلستراتيجية لكلية التربية:
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مـصـفــوفــة األهــــداف والمـبـــــادرات
اإلستراتـيـجـّيـــــة

جاءت الخطة اإلستراتيجية الحالية لكلية التربية لتغطي الفترة )  ٢٠١٨ - ٢٠٣٠  ( وفق ثالث مراحل تشغيلية؛
المرحلة األولى: مرحلة التحول من )  ٢٠١٨ - ٢٠٢٠  ( ▪
المرحلة الثانية: المرحلة الخمسية األولى من )  ٢٠٢١ - ٢٠٢5  ( ▪
والمرحلة الثالثة: المرحلة الخمسية الثانية من )  ٢٠٢6 - ٢٠٣٠  ( ▪

الجداول التالية تبّين محاور الخطة والمبادرات التابعة لها.

42



43الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية، جامعة الملك سعود

مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٠مبادرات الخطة اإلستراتيجية ٢٠٣٠

١-١-١     بناء الخطة التشغيلية  للكلية للفترة األولى  )  ٢٠١٨ - ٢٠٢٠  (، ومتابعة تنفيذها١-١     خطة إستراتيجية متكاملة

١-٢     هيكلة فّعالة

١-٢-١     تطوير هيكل الكلية وإجراء التعديالت ) مثل: دمج كيانات أو استحداثها، وتعديل تسمية 
كيانات (، ومتابعة سير اعتمادها لحين إقرارها من جهة االختصاص

١-٢-٢     تطوير التقسيمات الداخلية للكيانات ) مثل: المسارات واللجان (، وإجراء التعديالت ) مثل: دمج 
أو استحداث، وتعديل تسمية (، ومتابعة سير اعتمادها لحين إقرارها من جهة االختصاص

١-٣     الجودة األكاديمية واإلدارية

١-٣-١      تحديث ملف األيزو وفق المواصفة الدولية )  ٩٠٠١ : ٢٠١5  (

١-٣-٢     تحديث البوابة اإللكترونية للكلية

١-٣-٣     االعتماد البرامجي لجميع برامج الكلية

١-٤     تعزيز الموارد الذاتية 
١-٤-١     استقطاب الدعم  من قبل مشروعات الجامعة

١-٤-٢     استقطاب الدعم من خالل الجهات الداعمة من داخل المملكة و خارجها

المحور األول: نظام هيكلة وحوكمة فعال
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مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٠مبادرات الخطة اإلستراتيجية ٢٠٣٠

٢-١-١     بناء برامج تخصصية في األقسام التي يمكن أن تطرح برامج غير تربوية ٢-١     البرامج األكاديمية التخصصية.

٢-٢-١     بناء برامج إعداد الممارس التربوي وتطويره المهني٢-٢     برامج إعداد الممارس التربوي وتطويره

٢-٣     تجويد الممارسات

٢-٣-١     تحسين إجراءات القبول

٢-٣-٢     تحسين التدريس

٢-٣-٣     تحسين الخبرات الميدانية

المحور الثاني: التميز في إعداد وتطوير البرامج األكاديمية 
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مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٠مبادرات الخطة اإلستراتيجية ٢٠٣٠

٣-١     البرامج االعتيادية
٣-١-١     تطوير برامج قائمة

٣-١-٢     بناء برامج جديدة

٣-٢     برامج التعليم المستمر )دراسات عليا - دبلومات(
٣-٢-١     اختيار برامج قائمة ) االعتيادية (

٣-٢-٢     بناء برامج جديدة ) قد تكون برامج بينية (

٣-٣     تجويد الممارسات

٣-٣-١     تحسين إجراءات القبول

٣-٣-٢     تحسين التدريس

٣-٣-٣     تحسين الخبرات الميدانية ) التخصصية (

٣-٣-٤     تجويد الرسائل العلمية

المحور الثالث: التميز في برامج الدراسات العليا 



مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٠مبادرات الخطة اإلستراتيجية ٢٠٣٠

٤-١     تنشيط البحث العلمي
٤-١-١     نشر ثقافة البحث العلمي وتطوير قدرات الباحثين

٤-١-٢     تأسيس مجموعات بحثية تخصصية

٤-٢     زيادة فرص االستفادة من الدعم الجامعي للبحث 
العلمي

٤-٢-١     االستفادة من برامج الدعم المقدمة من عمادة البحث العلمي

٤-٢-٢     االستفادة من برامج الدعم المقدمة من كيانات الجامعة األخرى

٤-٢-٣     االستفادة من برامج دعم البحث العلمي داخل المملكة وخارجها

المحور الرابع: التميز في البحث العلمي 
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مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢٠مبادرات الخطة اإلستراتيجية ٢٠٣٠

5-١     تنفيذ البرامج التطويرية

5-١-١     تنفيذ مشروعات تطويرية بمبادرات ذاتية

5-١-٢     تنفيذ مشروعات تطويرية من خالل الشراكة مع الجهات األخرى ذات العالقة

5-١-٣     تنفيذ مشروعات تطويرية من خالل الشراكة مع برامج المسؤولية االجتماعية في 
المؤسسات الحكومية والخاصة، وغيرها من قنوات الشراكة الممكنة

المحور الخامس: شراكة مجتمعية فعالة 
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الخـطــــــــة االسـتـــراتـيــجـــيــــــــة
لكـلــيــــــــــة الـتـــــــربـــيــــــــــــــــــة

) ٢٠١٨ - ٢٠٣٠ م (

مــلــحــــقـــــــــــــــــــات
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خطة التقويم
والمتابعة

فريق
إعداد الخطة

خطة
اإلتصـــال

خطة إدارة
التغيير

خطة إدارة
المخاطر

505458

6468
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خطة االتصال
Communication Plan
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مقدمة
يمثــل التخطيــط اإلســتراتيجي فــي بنائــه كياًنــا واحــًدا يدعــم بعضــه بعًضــا، وتعد خطــة االتصال مــن الخطط الداعمــة لتنفيــذ الخطة اإلســتراتيجية 
للكليــة، وقــد تتنــوع آليــات االتصــال حســب الجهــات الخاصــة بدعــم الخطــة اإلســتراتيجية للكليــة ) جهــات داخليــة، وجهــات خارجيــة (، ولــكل 

جهــة مســؤول اتصــال معهــا حســب نوعيــة البيانــات الــالزم توفيرهــا لتلــك الجهــة.

أهمية إستراتيجية تنفيذ خطة االتصال 
دعم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للجامعة KSU2030. الهدف اإلستراتيجي الرابع )بناء جسور التواصل(.  •
العمل على إعالن حمالت توعية عديدة وتنفيذها بالكلية خالل مراحل تنفيذ الخطة حسب البرامج المقررة لذلك. •
التوعية ونشر  ثقافة التخطيط اإلستراتيجي ) مقاالت /  أخبار / أفالم توعوية / رسائل SMS - أخبار ومنشورات صحفية ... إلخ (. •
دعم مخرجات الكلية وتسويقها لدعم الموارد الذاتية. •
التواصل الفّعال بين الجهات المعنية بالتنفيذ ومسؤولي تنفيذ األهداف اإلستراتيجية بالكلية. •
استخدام وسائل اإلعالم بشكل مكثف للتواصل مع المستفيدين من خدمات الكلية. •
دعم تنفيذ جميع األهداف والمبادرات الخاصة بالخطة اإلستراتيجية للكلية.  •
تعريف منسوبي الجامعة ) أعضاء هيئة التدريس - موظفين - طالب ( بأهداف ومبادرات الخطة اإلستراتيجية. •
ضمان سرعة الحصول على البيانات والتواصل بين الفرق التنفيذية. •
التواصل مع الجهات الخارجية ذات العالقة بخطة كلية التربية. •
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الجهات الخارجية المتوقع التواصل معها

وزارة التعليم. •
الكليات النظيرة داخلًيا وخارجًيا. •
المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ) هيئة تقويم التعليم والتدريب (. •
المركز الوطني للقياس. •

الجهات الداخلية المتوقع التواصل معها

اإلدارة القانونية بالجامعة.  •
وكالة الجامعة - اإلدارة المالية بالجامعة. •
 وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير. •
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية. •
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. •
جهات أخرى ذات عالقة حسب طبيعة الموضوع. •



53الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية، جامعة الملك سعود



خطة إدارة التغيير
Change Management Plan
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مقدمة
 
تشــتمل الخطــة اإلســتراتيجية للكليــة فــي أهدافهــا ومبادراتهــا اإلســتراتيجية علــى بعــض األهــداف والمبــادرات الخاصــة بالتحــول/  ▪

التغييــر، ومــن بيــن تلــك المبــادرات الهيكلــة التنظيميــة وبرنامــج التحــول الخــاص بالكليــة حســب رؤيــة ٢٠٣٠

ولذلــك البــد مــن وجــود خطــة تشــتمل علــى آليــات متابعــة التغييــر وضمــان نجاحــه بالشــكل المطلــوب والمرجــو تحقيقــه بنهايــة  ▪
تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية للكليــة، حيــث أن خطــة التغييــر تمثــل عامــًلا مهًمــا مــن عوامــل نجــاح عمليــة التنفيــذ. كمــا تشــمل 
خطــة التغييــر التعامــل مــع المســتجدات فــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة التــي قــد تؤثــر فــي تنفيــذ الخطــة وتــؤدي إلــى التغييــر فــي 

بعــض مبادراتهــا.

أهداف خطة إدارة التغيير بالكلية 
 

ضمان عمليات /  مخرجات متميزة خالل مراحل التنفيذ.  -١
نشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي /  التغيير وآليات متابعتها.  -٢

وضع خطط التحسين المستمر ومراقبة التغيير حال حدوثه.  -٣
التعرف على آليات وإجراءات التغيير ومراحل متابعته.  -٤

تأهيل منسوبي الكلية وتدريبهم على آليات تنفيذ التغيير.  -5

أنواع التغيير المحتملة بالكلية

التغيير اإلداري: ويتضمن التغيير في الهيكل التنظيمي والوحدات التابعة له.   .١
التغيير اإلستراتيجي: ويتضمن التغيير في أهداف أو مبادرات الخطة اإلستراتيجية لتغيير الظروف الخاصة بذلك.  .٢



إستراتيجيات تنفيذ خطة التغيير بالكلية

تشكيل فريق عمل إلدارة التغيير على أن يضم ذوي الخبرة في إدارة هذه الخطة التحويلية.   .١
توضح أسس التغيير المطلوبة /  المحتملة بالكلية واتجاهاتها ومتطلباتها.  .٢

تدريب الفريق على آليات متابعة التغيير والعمل على تحفيزه.  .٣
التواصل بصفة مستمرة، وتوحيد الجهود بأسلوب فّعال.  .٤

تحديد المشاكل وحلها ودراسة العوامل التي تتسبب في مقاومة التغيير.   .5
مشاركة جميع منسوبي الكلية في عملية التغيير وإدارتها.  .6

وضع إستراتيجيات للمخاطر التنفيذية إلدارة التغيير.  .7

مراحل التغيير 

للتغيير مراحل متعددة البد من التدريب عليها ومعرفتها قبل الخوض في عمليات التغيير . ▪
ــي كل  ▪ ــر ف ــص إلدارة التغيي ــق متخص ــود فري ــن وج ــد م ــر ، والب ــل التغيي ــي مراح ــكل التال ــن الش ــد يتضم وق

ــق  ــي تحقي ــا ف ــر دوره ــدة وتأثي ــى ح ــة عل ــق كل مرحل ــان تحق ــة لضم ــة للغاي ــى مهم ــس، وه ــه الخم مراحل
ــا. ــة له ــة التابع المرحل

ويوضح الشكل المقابل هذه المراحل الخمس: 
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إدارة التغيير

-١
توضيح وتحديد 

) مبررات التغيير  والنتائج 
المتوقعة (

-٣
مشاركة منسوبى الكلية 

فى إدارة التغيير

-٤
وضع خطة تنفيذية 

محكمة للتغيير

-٢
موافقة أصحاب الصالحية 

على التغيير

-5
تقييم المخرجات 

والمتابعة



خطة إدارة المخاطر
 Risk Management Plan
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مفهوم المخاطر:

يقصــد بالمخاطــر الخاصــة بتنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية: حــدوث أي تغييــر فــي مراحــل /  إجــراءات تنفيــذ الخطــة 
ــة  ــول البديل ــع الحل ــر /  أو وض ــة تغيي ــذي للخط ــق التنفي ــا والفري ــة وقيادته ــى الكلي ــب عل ــذا يج ــتراتيجية، ول اإلس
للتغلــب علــى تلــك المخاطــر والســير فــي تحقيــق سياســة الكليــة اإلســتراتيجية المقــررة فــي خطتهــا أو 

ــا.  ــول تحقيقه المأم

إستراتيجية المخاطر المتوقعة:

تــم حصــر المخاطــر المتوقعــة بجميــع األهــداف اإلســتراتيجية والمبــادرات الخاصــة بخطــة كليــة التربيــة، وقــد 
انحصــرت فــي المحــاور الــواردة بالجــدول الخــاص بالخطــة التنفيذيــة إلدارة المخاطــر بالكليــة.

لتوضيــح مــدى تأثيــر تلــك المخاطــر أثنــاء تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية، تــم وضــع مقاييــس لذلــك األمــر 
كمــا هــو موضــح بالشــكل التالــي:
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احتمال وتأثير متوسط
دراسة فرض البدائل والحلول

تأثير واحتمالية متوسطة ) ٣ - ٤ (

احتمال وتأثير منخفض
دراسة فرض البدائل والحلول

تأثير واحتمالية منخفضة ) ١ - ٢ (

احتمال وتأثير عال
دراسة فرض البدائل والحلول

تأثير واحتمالية عالية ) ٤ - 5 (
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أساليب التخفيفمدى التأثيراحتمالية الحدوثالخطر المحتملم

١
عدم قدرة  الجامعة على تمويل أنشطة 

  ●  ●االعتماد األكاديمي الدولي / الوطني

التواصل المستمر مع وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير في ذلك الشأن ▪

عرض أهم مخرجات البرامج لتحفيز الجامعة على التمويل ▪

توضيح أهمية حصول البرامج على االعتماد الدولي / الوطني  ▪

توضيح دور الحصول على االعتماد األكاديمي الدولي / الوطني في تعزيز سمعة الجامعة ▪

وضع مبررات رغبة الحصول على هذا االعتماد ▪

٢
ضعف الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ 

  ●  ●الخطة اإلستراتيجية
التواصل المستمر مع وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ▪

البحث عن موارد مالية بديلة ) الرعايات- البحث العلمي ... إلخ( ▪

وضع خطط التمويل الالزمة والتنسيق قبل بدء تنفيذ المبادرات للحصول على التمويل في  ▪

الموعد المحدد

٣
ضعف التعاون من منسوبي الكلية خالل 

  ●  ●تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

وضع آليات للتحفيز والمشاركة ▪

عمل ورش عمل مستمرة وبمشاركة جميع منسوبي الكلية ▪

المتابعة المستمرة لمسؤولي التنفيذ ورفع التقارير الالزمة ▪

عرض مخرجات التنفيذ وإعالنها لجميع منسوبي الكلية ▪

تقييم المخرجات وربطها بمؤشرات األداء المستهدف الوصول إليها بالخطة ▪

الخطة التنفيذية للتخفيف من المخاطر المتوقعة
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أساليب التخفيفمدى التأثيراحتمالية الحدوثالخطر المحتملم

٤
قلة تجاوب اإلداريين مع التدريب الالزم 

  ●  ●لرفع كفاءتهم اإلدارية
التنسيق مع عمادة تطوير المهارات في ذلك الشأن ▪

ربط التدريب بتقييم األداء الوظيفي ▪

تحفيز المتدربين من خالل توضيح أدوارهم المستقبلية في تميز الكلية والجامعة ▪

مشاركة المتدربين في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بوصفه نوًعا من التحفيز والتميز  ▪

5
ضعف توفير الموارد المالية المخصصة 

  ●  ●لتحقيق التميز األكاديمي

وضع خطط التحسين الالزمة لتحقيق المالئة المالية ▪

التواصل المستمر مع وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية  ▪

واألكاديمية للحصول على الدعم المالي

عمل ورش عمل للتعريف بالمخرجات المتوقعة من التحقيق ▪

  ●  ●قلة الوظائف المتاحة للكلية6
حصر االحتياجات الوظيفية الالزمة ▪

الرفع بها إلدارة الموارد البشرية /  اإلعالن عنها حسب التخصص ▪

التواصل مع وكالة الجامعة في ذلك الشأن ▪

البحث عن بدائل في حال عدم توفر تلك الوظائف مع وضع الخطط الالزمة لذلك الشأن ▪
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أساليب التخفيفمدى التأثيراحتمالية الحدوثالخطر المحتملم

  ●  ●ضعف إقبال الطالب، أو زيادة أعدادهم7

عمل زيارات استباقية لطالب السنة األولى المشتركة للتعريف ببرامج الكلية ومعايير القبول  ▪

لكل برنامج

وضع خطة لجذب المتفوقين من طالب السنة األولى المشتركة ▪

التواصل المستمر مع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بشأن ذلك ▪

مراجعة المعايير ودراستها في حال قلة اإلقبال المستمر على برامج الكلية  ▪

٨

صعوبة استقطاب كوادر دولية

-

صعوبة الصرف على التبادل الثقافي الدولي
●  ●  

وضع خطة لالستقطاب وإعالنها حسب احتياجات األقسام بالكلية ▪

التواصل مع برنامج االستقطاب بالجامعة ▪

أخذ الموافقات الالزمة لالستقطاب ▪

دراسة الشروط والعمل على توفيرها فيمن يتم استقطابه بالكلية ▪

وضع خطة لتوفير الموارد الالزمة للتبادل الثقافي ) الموارد المالية الذاتية بالكلية ( ▪

إظهار أهمية األمر من حيث التأثير في سمعة الجامعة ▪

٩

قلة الهبات والتبرعات

-

ضعف تسويق منتجات الكلية البحثية 

والتعليمية

-

ضعف تعاون أعضاء هيئة التدريس في 

تقديم خدمات استشارية 

●  ●  

وضع برنامج لدعم التبرعات والهبات وإعالنه ▪

التواصل المستمر مع المجتمع ▪

وضع خطط التحسين الالزمة وإعالنها ▪

تمثيل بعض أعضاء المجتمع في لجان الكلية ومجالسها ▪

وضع برنامج لتكريم المتبرعين وإعالن ذلك في الصحف الخارجية ▪

وضع برنامج تسويقي لمخرجات الكلية من خالل االستعانة بالمتخصصين والعالقات العامة  ▪

واالعالم بالكلية

االستفادة من برنامج األوقاف بالجامعة في جذب المانحين ▪

االستفادة من برنامج كراسي البحث في جذب المانحين ▪



خطة التقويم والمتابعة
Evaluation and Monitouring Plan

64



65الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية، جامعة الملك سعود

تشتمل هذه الخطة على محورين هما:

المتابعة:   .١
ــان  ــك لضم ــذ، وذل ــل التنفي ــالل مراح ــة خ ــات المتابع ــة لعملي ــر الالزم ــع التدابي ــن وض ــذي م ــق التنفي ــد للفري الب
تنفيــذ األهــداف والمبــادرات علــى مســتوى متميــز وبمــا يحقــق المســتهدف، وقــد يســتلزم وجــود أي انحــراف 

ــى خطــة المخاطــر  ووضــع بدائــل الزمــة لذلــك. فــي مراحــل التنفيــذ الرجــوع إل

التقويم:  .٢
ويقصــد بــه توضيــح مــدى تطابــق التنفيــذ الفعلــي ألنشــطة الخطــة اإلســتراتيجية مــع مــا تــم التخطيــط لــه مــن 
أهــداف أو مبــادرات أو مؤشــرات أداء رئيســة KPIs، وقــد تتــم عمليــات التقويــم مــن خــالل البرامــج اإللكترونيــة 

.KSU2030 المعتمــدة بالجامعــة والتــي تســير علــى نهجهــا الخطــة اإلســتراتيجية للجامعــة
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المتابعة الداخلية ) من داخل الكلية (
وتتمثل في قيادة الكلية والفريق التنفيذي والمشرفين على التنفيذ. 

متابعة قيادات الجامعة
ويتم إجراء هذه المتابعة بواسطة قيادات الجامعة ) وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير (. 

المتابعة الفنية
وتختــص بمتابعــة عمــادة التطويــر والجــودة للوقــوف علــى مــا تــم إنجــازه مــن أعمــال مقابــل مــا 

تــم إنفاقــه حســب الخطــة التنفيذيــة المقــررة لذلك.

إعالن األهداف والمبادرات اإلستراتيجية وتوزيعها على الفريق التنفيذي. •
توزيع المسؤوليات بعد الموافقة عليها واعتمادها. •
تقديم االستشارات.  •
تصميم التقارير / النماذج/ الجداول الالزمة. •
وضع مخطط بمصادر المعلومات المطلوبة خالل التنفيذ. •
حفظ السجالت والوثائق ) نتائج المتابعة (. •
الرفع بالمعلومات لمتخذي القرار. •

أنواع المتابعة المتوقعة خالل التنفيذ:

كيفية تنفيذ خطة المتابعة:
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تهدف عملية التقويم إلى الوقوف على النقاط التالية

قياس اإلنجازات الخاصة بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية وإعالنها. •
تحسين الخطط التنفيذية ومراجعتها. •
الكشف عن مواطن الضعف ووضع الحلول الالزمة لها. •
جمع المعلومات وتوثيق مخرجات التنفيذ. •
اكتساب الخبرات والعمل على تعميمها. •
تحقيق المستهدف الالزم حسب مؤشرات األداء. •
تصويب وجهة التنفيذ ومراحلها في حال تعثرها. •

التقويم



فريق إعداد الخطة
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المهمةالوظيفةاالسمم

رئيًساعميد الكليةأ.د. فهد بن سليمان الشايع١

نائبًا للرئيسوكيل الكلية للتطوير والجودةد. فايز بن عبد العزيز الفايز٢

مقرراًرئيس وحدة الجودةد. بدر بن ناصر القحطاني٣

عضًواوكيل الكلية للشؤون األكاديميةأ.د. سعيد بن محمد الشمراني٤

عضًواوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلميد. حمود بن إبراهيم السالمة5

عضًواوكيلة الكليةد. رجاء بنت عمر باحاذق6

عضًواوكيل عمادة التطوير والجودة لشؤون التطويرأ.د. مسفر بن سعود السلولي7

سكرتيراًوكالة الكلية للتطوير والجودةأ.صالح بن عبداهلل الغامدي٨

اللجنة اإلشرافية
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المهمةالوظيفةاالسمم

رئيًساوكيل الكلية للتطوير والجودةد. فايز بن عبدالعزيز الفايز١

مقرراًرئيس وحدة الجودةد. بدر بن ناصر القحطاني٢

عضواًمساعدة وكيلة الكلية للتطوير والجودةد. سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ٣

عضًواقسم تقنيات التعليمد. حسن بن إبراهيم الزهراني٤

عضًواقسم الطفولة المبكرةد. أسماء بنت سعيد باداوود5

عضًواقسم علم النفسد. إيمان حسين السيد6

عضًوامدير إدارة الكليةأ. عبد المحسن بن عيسى األحمد7

سكرتيراًوكالة الكلية للتطوير والجودةأ. صالح بن عبداهلل الغامدي٨

اللجنة التنفيذية
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