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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
قامت جامعة جنران ب�شراكة م�ؤ�س�سية وجمتمعية وعاملية ببناء خطتها اال�سرتاتيجية الأوىل ()1438 - 1433
علىقاعدةرا�سخةمنالدرا�ساتوالبحوثوالعملياتالإح�صائيةاملختلفةالتيا�ستك�شفتبهاحا�ضرها،م�ستلهمة
جتارب اجلامعات العريقة العاملية منها والإقليمية واملحلية من �أجل ر�سم �صورة مل�ستقبل واعد للجامعة النا�شئة
يف منطقة جنران باململكة العربية ال�سعودية.
لق��د �أب��ت اجلامعة الواعدة التي مل مي�ض على �إن�شائها �سوى �ست �سن��وات �إال �أن تتقدم �إىل امل�ستقبل بخطى
مدرو�س��ة وبر�ؤي��ة وا�ضح��ة التزمت فيه��ا مب�شاركة جمي��ع من�سوبي اجلامعة م��ن �أع�ضاء وع�ضوات هيئ��ة التدري�س وطالبن��ا وطالباتنا
وجهازنا الإداري ،وم�ؤ�س�سات املجتمع احلكومية واخلا�صة و�أرباب العمل و�أولياء الأمور.
لقد توافقت جميع الأطراف على ر�ؤية ور�سالة اجلامعة و�أهدافها اال�سرتاتيجية خلم�س �سنوات مقبلة ومب�شروعات تطويرية حتقق
�أولويات املجتمع وتعرب عنها وفق مناذج منطقية ت�ضمن �شمولها وتنا�سقها وقابليتها للتطبيق وفاعليتها يف حتقيق الأهداف املرجوة.
�إن �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة جنران ب�سواعد وعقول وطنية خال�صة وبخربة عاملية مرموقة هي خطوة مهمة و�ضرورية
على طريق بناء قدرات م�ؤ�س�سية و �إدارية واعدة يف جامعة جنران ويف جمال التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية.
وختام�� ًا ي�سرن��ا �أن نقدم خطتنا اال�سرتاتيجي��ة الأوىل جلميع م�ؤ�س�سات التعلي��م العايل على ات�ساع العامل ،وعل��ى خمتلف امل�ستويات
الوطنية والإقليمية �أمنوذج ًا نرجو �أن ي�ضيف �إىل الإدارة اال�سرتاتيجية �آفاق ًا من التطوير ،والتزام ًا منا ب�شراكة معرفية واعدة توافقنا
عليها يف �صدر ر�ؤية جامعتنا الواعدة.

�أ .د /حممد بن �إبراهيم احل�سن
											
مدير اجلامعة
									
امل�شرف العام على فريق �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين  ،و�أ�صل��ي و�أ�سلم على �أ�ش��رف الأنبياء واملر�سل�ين  ،حممد بن عبد اهلل  ،وعل��ى �آله و�أ�صحابه
�أجمعني� ،أما بعد ...
في�سع��دين �أن �أكت��ب هذه الكلمات يف مقدم��ة وثيقة « اخلطة اال�سرتاتيجية الأوىل جلامع��ة جنران ،»1438 – 1433
الت��ي متثل خارطة طريق م�ستقبلية للجامعة الفتية .ويف هذه املرحلة املبكرة من عمر جامعة جنران ،تتجه الإدارة
العلي��ا يف اجلامع��ة �إىل تبن��ي م�شروع �إع��داد اخلطة اال�سرتاتيجي��ة للجامعة ا�ست�شع��اراً منها لأهمية ه��ذا امل�شروع يف
�إنطالق��ة اجلامعة  -ب�إذن اهلل  -نحو �آفاق التميز العلم��ي والبحثي و� ً
صوال �إىل حتقيق الأهداف والغايات التي بنيت اخلطة على �أ�سا�سها� ،إ�ضافة �إىل
قيام اجلامعة بدورها يف خدمة املجتمع وحتقيق طموحاته والوفاء مبتطلباته.
�إن وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة جنران قد �أعدت لتكون واقعية ومتجددة ،كما �أنها تت�سم باملرونة التي جتعل من تنفيذها �أمراً ممكنا
وعملي�� ًا .فلقد بد�أن��ا العمل يف �إعداد هذه اخلطة با�ستقطاب خ�براء التخطيط اال�سرتاتيجي يف التعليم العايل م��ن داخل اململكة وخارجها ،ومت
ً
ممثال يف جامعة برونيل باململكة املتحدة ليقوم هذا ال�شري��ك مبراجعة مراحل �إعداد اخلطة وحتكيمها
التعاق��د مع �شريك ا�سرتاتيجي خارج��ي
باعتباره جهة حمايدة.
علم ومعرفة ي�شار �إليه
وختام�� ًا  ،ف�إنن��ي �أتطلع �إىل �أن حتقق هذه اخلطة �أهدافها لت�صبح جامعة جنران مركز جذب للكفاءات املتميزة ،ومنرب ٍ
بالبنان  ،و�أن ت�سهم اخلطة يف حت�سني الكفاءة الداخلية للجامعة  ،وحتقيق جودة املخرجات ،وا�ستيفاء متطلبات االعتماد الأكادميي على امل�ستويني
املحل��ي والعامل��ي  .و�أ�شكر يف اخلتام كل من �ساهم يف �إعداد اخلطة من الزمالء والزميالت واملوظفني واملوظفات والطالب والطالبات وجمتمع جنران
وامل�س�ؤولني يف القطاعات احلكومية والأهلية .

واهلل ويل التوفيق ،،

										
									

�أ .د� /سعيد بن علي �أبو ع�شي املالكي

وكيل جامعة جنران للتطوير واجلودة  ،نائب امل�شرف العام،
الرئي�س التنفيذي لفريق �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
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مقدمة :
�ش��اع مفهوم التخطي��ط اال�سرتاتيجي على نطاق وا�س��ع حتى �أنه ميكن القول �أن��ه بات الأ�سلوب الأمث��ل للم�ؤ�س�سات التي
ته��دف �إىل تطوير �أدائها تطويراً �شام ً
ال حتى �أنه قد ا�ستقر لدى كثري من امل�ؤ�س�سات ب�أنه املدخل ال�صحيح لتحقيق ﺍ�ﻷﻫﺩﺍﻑ
طويلة الأجل وبخا�صة يف الأن�شطة الوطنية كالتعليم والبحث العلمي ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ مما ي�شكل م�ستقبل طاقات الدولة الب�شرية
وبالت��ايل طاقتها االنتاجية ،ﻭﺍالﻗﺘ�ﺼﺎﺩي��ة حيث يوفر التخطيط اال�سرتاتيج��ي �أ�سا�س ًا علمي ًا ومنهجي�� ًا ومو�ضوعي ًا ملتابعة
كيفية تنفيذ الأن�شطة ،وتخ�صي�ص املوارد الالزمة لها ،وم�ستوى الأداء والإجناز فيها.
ولق��د زادت �أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي يف اململكة العربية ال�سعودية وبخا�صة بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف العقد
الأخ�ير ك�أهمي��ة فر�ضتها زيادة املناف�سة بني دول العامل رغبة منها  -اململكة  -يف حتقيق م�ستويات �أعلى من الدخل الوطني
وتوفري فر�ص عمل ،بل وتقدمي خدمات وطنية تتخطى حدود الوطن نحو بناء ح�ضاري جديد ت�ستحقه اململكة العربية
ال�سعودية.
وكان من الطبيعي �أن تنتهج جامعة جنران التخطيط اال�سرتاتيجي  -بحكم م�س�ؤوليتها عن ت�أهيل ثروة هذا الوطن وهم
�شباب��ة يف ه��ذه الرقعة اجلغرافية من �أر�ض الوطن ،ومب�ستوى كفاءة وجودة متكنهم من املناف�سة احلقيقية يف �سوق العمل،
بل وامل�ساهمة يف خلق وتعظيم اقت�صاد املعرفة ( )Knowledge Economyالذي يعتمد على العقول واملوارد الب�شرية �أكرث
من �أي مورد مادي �آخر.
وتعر���ض اخلط��ة اال�سرتاتيجية جلامعة جنران ر�ؤيته��ا اال�سرتاتيجية من خالل خمطط عام ميت��د ب�إذن اهلل تعاىل من
عام  1438 - 1433هـ .
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منهجية العمل  -الدرا�سة املرجعية
متهيد ..
�إن مواجهة امل�ستقبل الزاخر بالتحديات والفر�ص يقت�ضى توجه ًا ا�سرتاتيجي ًا يقوم على خطة ا�سرتاتيجية حمكمة ملعرفة
و�ضع اجلامعة من حيث نقاط قوتها ومن ثم ا�ستثمارها وحت�سني عوامل ال�ضعف واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة وجتاوز العقبات
املتوقعة ،و يتم ذلك على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي من حيث البيئة التنظيمية والآداء الوظيفي  ،وعلى امل�ستوى الرباجمي الذي يركز
على النهو�ض ب�آداء الأق�سام الأكادميية والوحدات البحثية والعلمية .

الركائز الأ�سا�سية واملنهجية املتبعة يف �صياغة اخلطة اال�سرتاتيجية والتي ميكن تلخي�صها كالتايل :
•االعتم��اد عل��ى الكف��اءات الداخلية باجلامع��ة يف �إعداد اخلط��ة اال�سرتاتيجية حتى تك��ون نابعة م��ن �أبنائها وت�ضمن
واقعي��ة ا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية  ،وبذلك تتجنب اجلامعة �إ�سناد مهم��ة اخلطة اال�سرتاتيجية �إىل هيئات بعيدة عن
واقع اململكة وجامعاتها النا�شئة مع الإ�ستفادة من كافة اخلربات الإقليمية والعاملية.
•م�شاركة جميع من�سوبي جامعة جنران من القيادات الأكادميية والإدارية و�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س والإداريني
والإداريات والطالب والطالبات يف الأن�شطة واملراحل املختلفة املتعلقة ب�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية.
•م�شارك��ة ممثل��ي جمتمع جن��ران واملناطق املجاورة وم�س���ؤويل جهات التوظي��ف يف القطاع احلكوم��ي واخلا�ص يف �إعداد
اخلطة اال�سرتاتيجية.
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•تكوي��ن تعاون دويل مع �شريك خارجي يتمثل يف خرباء التخطيط اال�سرتاتيجي بجامعة برونيل الربيطانية كمراجع
خارجي ف�ضال عن م�ساهمتهم يف التدريب وتقدمي امل�شورة.
•ا�ستطالع عدة مناذج عاملية و�إقليمية وحملية مناظرة والإ�ستفادة من �آلياتها ونقاط التميز فيها.
•اتباع منهجية التحليل الرباعي (  ) SWOTلتحديد نقاط القوة وال�ضعف الداخلية  ،والفر�ص والتهديدات اخلارجية.
•�صياغ��ة ر�ؤية ور�سالة و�أه��داف ا�سرتاتيجية تلبي الآمال املعقودة على اجلامعة  ،وو�ضع قي��م م�ستمدة من تعاليم الدين
الإ�سالمي يتم من خاللها ممار�سة العمل والأن�شطة املختلفة باجلامعة.
•حتديد حمددات و�أهداف ا�سرتاتيجية تتحقق من خاللها ر�ؤية ور�سالة اجلامعة.
•حتليل فجودة الأداء ( )Gap Analysisلتحديد امل�شروعات التطويرية ل�سد هذه الفجوة وفق خطة زمنية.
•ت�صميم اخلطة ب�صورة �شمولية تلبي احتياجات اجلامعة والأطراف ذات ال�صلة وحتقق �أهدافها.
•�صياغ��ة خطة تنفيذية حت��وي م�شروعات تطويرية بخطط طويلة الأجل ومتو�سط��ة الأجل وق�صرية الأجل متزامنة
وذات ر�ؤى م�ستقبلية وذلك لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للجامعة .
•و�ضع �آلية حمكمة لقيا�س م�ؤ�شرات الآداء للت�أكد من حتقق االهداف اال�سرتاتيجية للجامعة.
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خطوات العمل يف اخلطة اال�سرتاتيجية
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نبذة عن امل�شاركات يف عملية �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
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الدرا�سة املرجعية
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املحـــــددات

الأهداف اال�سرتاتيجية
()1
الو�صول بالربامج
الأكادميية �إىل امل�ستوى
العاملي يف �إطار

()1

التعليم والتعلم

القيم الإ�سالمية.
()2
�إعداد طالب متميزين
بكفاءة عالية للم�ستقبل

()3
تعزيز كفاية وكفاءة
�أع�ضاء هيئة التدري�س
ومن يف حكمهم

الأهــــداف الت�شغيلية
•تطوي��ر الربامج الأكادميية يف �ض��وء احتياجات �سوق العم��ل واملجتمع وفق ًا
للمعايري العاملية يف �ضوء القيم الإ�سالمية.
•ا�ستح��داث برام��ج جدي��دة غ�ير تقليدي��ة لتلبي��ة احتياجات �س��وق العمل
واملجتمع.
•التو�أمة مع الربامج الأكادميية العاملية.
•تطبيق طرائق التعلم الإلكرتوين احلديثة.
•حت�سني جودة عمليات القبول والت�سجيل للطالب والطالبات.
•�ضم��ان جودة عملي��ات التعلي��م والتعلم لتنمية امله��ارات العلمي��ة واملهنية و
ال�شخ�صية للطالب والطالبات.
•تعزيز م�شاركة الطالب والطالبات يف كافة الأن�شطة الأكادميية.
•تطوير �آليات اختيار الكوادر الأكادميية املتميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
ومن يف حكمهم.
•التطوير امل�ستمر ملهارات وقدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم
وكذا القيادات الأكادميية.
•ا�ستكمال الكوادر الأكادميية.
•�إن�شاء نظام ي�ضمن نزاهة و�شفافية الإجراءات الت�أديبية وت�سوية ال�شكاوى ،
وحل النزاعات اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س.
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املحـــــددات

الأهداف اال�سرتاتيجية
()4
تعزيز وا�ستثمار
مرافق وجتهيزات
اجلامعة وا�ستخدام

()2

البيئة الداعمة

التقنيات احلديثة
()5
االرتقاء مب�صادر التعلم
وفق ًا للمعايري القيا�سية

()6
التميز يف خدمات ودعم
الطالب والطالبات

الأهــــداف الت�شغيلية
•ا�ستكمال من�ش�آت وجتهيزات اجلامعة يف �ضوء املعايري املحلية والعاملية.
•و�ضع نظم فعالة لال�ستخدام الأمثل ملن�ش�آت اجلامعة وفق ًا للأنظمة واملعايري
القيا�سية.
•تعزيز و تفعيل الإدارة الإلكرتونية يف كافة معامالت اجلامعة.
•توفري املرافق والتجهيزات املالئمة لذوي االحتياجات اخلا�صة.
•دعم تقنيات التوا�صل بني اجلانب الرجايل والن�سائي.
•االرتق��اء بخدم��ات املكتب��ة املركزية للجامع��ة و�إتاحتها للق�سم�ين الرجايل
والن�سائي وفق ًا للمعايري القيا�سية.
•�إتاحة مكتبات متخ�ص�صة داخل وحدات اجلامعة الأكادميية.
•حت�سني اخلدمات الإر�شادية وفق معايري الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد
الأكادميي.
•ت�أمني خدمات �صحية مميزة للطالب والطالبات.
•دعم الأن�شطة الال�صفية املنا�سبة الحتياجات الطالب والطالبات.
•حت�سني م�ستوى وكفاية خدمات �إ�سكان الطالب والطالبات.
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تابع ()2

البيئة الداعمة

()3

اخلريجون و�سوق العمل

املحـــــددات

الأهــــداف الت�شغيلية

الأهداف اال�سرتاتيجية
()7

•تطوير ال�سيا�سات والإجراءات الإدارية ملواكبة �أهداف اجلامعة و�أولوياتها.

تطوير الأنظمة

•تطوي��ر ال�سيا�سات والإجراءات املالية وفق�� ًا ملعايري الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد الأكادميي.

املالية والإدارية
وفق ًا ملعايري
اجلودة ال�شاملة

()8
ت�أمني م�ستقبل مهني
واعد للخريجني

•بناء وتطوير هياكل تنظيمية لوحدات اجلامعة الأكادميية والإدارية.
•التطوير امل�ستمر ملهارات وقدرات اجلهاز الإداري والقيادات الإدارية.

•ت�أ�سي�س نظام فعال لتحديد متطلبات �سوق العمل واحتياجات املجتمع .
•�إن�شاء منظومة متكاملة للتطوير املهني امل�ستمر للخريجني واخلريجات .
•امل�ساهم��ة يف جم��ال التوظي��ف للخريج�ين واخلريج��ات وفق�� ًا لتخ�ص�صاتهم
الأكادميية.
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املحـــــددات

الأهداف اال�سرتاتيجية
()9

()4

العلم واملعرفة

()5

امل�س�ؤولية املجتمعية

تطوير منظومة
البحث العلمي لدعم
التنمية امل�ستدامة

()10

الأهــــداف الت�شغيلية
•تطوير ا�سرتاتيجيات و�آليات البحث العلمي.
•توظيف التقنيات احلديثة يف البحث العلمي.
•تفعي��ل دور اجلامع��ة يف درا�س��ة تاري��خ وت��راث منطق��ة جن��ران وموارده��ا
الطبيعية.
•توظيف البحث العلمي فى جمال اال�ست�شارات العلمية املتخ�ص�صة.
•توجيه البح��ث العلمي نحو درا�سة امل�ستقبل مبا ي�سهم يف التنمية امل�ستدامة
للمنطقة.
•تطوير برامج الدرا�سات العليا باجلامعة.

االرتقاء بربامج

•التو�سع يف برامج الدرا�سات العليا وفق ًا ملتطلبات اجلامعة واملجتمع.

الدرا�سات العليا

•تطوير �أنظمة الإبتعاث ملواكبة التطور العلمي واملعريف.
•تعزي��ز م�شارك��ة وحدات اجلامع��ة ذات ال�صل��ة لتكون بي��وت خربة خلدمة
املجتمع.

()11
االلتزام امل�ستمر والفعال
نحو خدمة املجتمع

•تفعيل �أدوار الطالب والطالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه املجتمع.
•تلبية احتياجات فرع اجلامعة ب�ش��رورة وغريها من حمافظات املنطقة من
الربامج اجلديدة وفق ًا لر�سالة اجلامعة و�أهدافها اال�سرتاتيجية.
•تن�شيط الفعاليات املجتمعية للحفاظ على الهوية والرتاث.
•اكت�ساب ثقة وقناعة املجتمع بدور اجلامعة يف تلبية احتياجاته.
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املحـــــددات

الأهداف اال�سرتاتيجية

()6

ال�شراكة

()12
بناء منظومة لل�شراكة
والتعاون حملي ًا
و�إقليمي ًا وعاملي ًا

الأهــــداف الت�شغيلية

•ت�أ�سي�س نظام لل�شراكة والتعاون مبا يحقق ر�سالة و�أهداف اجلامعة.
•بناء ال�شراكات وبرامج التعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.
•تطوي��ر ال�شراك��ات احلالية مع امل�ؤ�س�س��ات التعليمية والبحثي��ة وال�صناعية
واجلهات ذات ال�صلة.
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اخلطة التنفيذية
مت و�ض��ع خط��ة تنفيذية يتم من خالله��ا حتويل اخلطة اال�سرتاتيجية م��ن النظرية �إىل التطبيق ،وق��د روعي �أن العامل
الأ�سا�س��ي لتحقيق ذلك ال يكمن فقط يف التف�صي�لات اخلا�صة بالأن�شطة واملهام والتوقيتات الزمنية  ،بل يجب �أن يكون هناك
�إط��ا ٌر ي�ضم��ن التنفيذ اجليد للأن�شطة بحيث تتحق��ق الأهداف اال�سرتاتيجية امل�أمولة ،كما يج��ب �أن يقرتن بها متابعة جيدة
لهذه الأن�شطة ودعم لإدارة املخاطر املتوقعة �أو املفاجئة �أثناء تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية .
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خامتة
ويف اخلت��ام ميكنن��ا القول ب�أن اخلط��ة اال�سرتاتيجية جلامعة جنران الت��ي مت �إعدادها وفق مراحل
روع��ي فيها �أن ت�ست�شرف م�ستقبلها من خ�لال �سيا�سات وزارة التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية
وخطتها اال�سرتاتيجية ( �آفاق ) � ،إ ّ
ال �أنه قد و�ضع يف احل�سبان ما متيزت به منطقة جنران جغرافي ًا عن
غريه��ا م��ن مناطق اململكة من حي��ث اخل�صو�صية وعوام��ل املناف�سة  ،وهي بذل��ك مل تنف�صل عن عامل
املعرفة الذي �أ�صبحت تتناف�س فيه جامعات العامل وم�ؤ�س�ساته العلمية والبحثية.
ويحدونا الأمل يف �أن تتكاتف جهود كل القيادات الأكادميية والإدارية يف كافة الوحدات الأكادميية
والإدارية باجلامعة لتنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة  ،كما تعا�ضدت من قبل �سواعدهم وعقولهم
يف ت�صميمه��ا .بل �إن الأمل ليذهب �إىل �أبعد من ذلك نحو ت�أ�سي�س م�شاركة جمتمعية فاعلة بني اجلامعة
وم�ؤ�س�سات املجتمع احلكومي واخلا�ص والأهلي ت�سهم يف تنفيذ اخلطة  ،ويف تقييم الأداء وتطوير العمل
اجلامعي و حتقيق متطلبات املجتمع و�سوق العمل.
مت بحمد اهلل
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Conclusion
In conclusion, we can say that Najran university Strategic Plan has been developed
throughout stages, taking into account that the university will be shaping and embracing its
bright future by dint of the policies and strategic plan (Aafaq) devised by the Ministry of
Higher Education, Kingdom of Saudi Arabia. However, the geographical location of Najran
has been taken into consideration along with other such characteristic features as peculiarity and factors of competition, making its University an integral and indissoluble part of
the world of knowledge where the global universities and research scientific institutions are
competing head-to-head with one another.
We hope all administrative and academic leaders in all academic and administrative units
at the University will work together for the purpose of implementing the University Strategic Plan the same way they previously worked together shoulder-to-shoulder to draw it up.
Moreover, our hope would flare and spring up far beyond for establishing an effective community partnership between the University and the private and public community institutions to contribute to implementing the plan, assessing performance, developing University
efforts and satisfying the community and labour market requirements.
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Operational Plan
An operational plan was developed, through which the strategic plan smoothly comes to fruition from theory
to practice. It has been taken into consideration that the determinant factor to accomplish this is not merely confined to the details of duties and activities. Rather, there must be a timeline that ensures the effective implementation of the activities in a way that the desired strategic goals are fulfilled. Moreover, such activities should be
closely followed up and supported so that expected and unexpected risks can be managed during the implementation of the strategic plan.
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Partnership

(6)

Determinants

Strategic objectives

(12)

Establishing a framework
for national,
regional and global
cooperation and partnership

Operational objectives

• Establishing partnership and cooperation system that can achieve
university mission and goals.
• Establishing partnerships and cooperation programs with related
institutions.
• Developing partnership and cooperation with educational research and
industrial institutions along with other relevant bodies.
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Determinants

Strategic objectives

Operational objectives

Responsibility

Science and Knowledge

Community

(5)

(4)

• Developing the strategies and activities of scholarly research.

(9)
Developing academic
research policy to support
sustainable development

(10)
Improving Post-graduate
programs

(11)
Continuous and
effective commitment
to community service

• Employing and utilizing modern technology in scholarly research.
• Activating the university role in studying Najran history, heritage and
natural resources.
• Utilizing scholarly research in scientific and specialized consultations.
• Orienting research endeavors towards future studies contributing to
sustainable development.
• Improving post-graduate programs.
• Broadening the post-graduate programs scope according to the
University and Community demands.
• Developing the scholarship system to keep pace with academic and
knowledge advancements.
• Fostering the participation of relevant University units to serve as
think-tanks for community service.
•

Promoting students’ and teaching staffs’ roles in the community

• Meeting the needs of university branches (e.g. Sharora) that go inline
with the university mission and strategic goals.
• Organizing community events to preserve identity and heritage.
• Gaining the Community’s trust regarding the university role in
fulfilling its needs.
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Supportive

Environment

Alumni

and Labor Market

(3)

(2)

Determinants

Strategic objectives
(7)
Developing the financial
and administrative systems
according to
the total quality standards.

(8)
Securing a prosperous
professional future
for the alumni

Operational objectives
• Developing the administrative procedures and policies to keep abreast
of the University goals and priorities.
• Developing the financial procedures and policies according to the
NCAAA standards.
• Creating and developing organizational structures for the University
academic and administrative units.
• Polishing up the skills and potentials of the administrative staff and
leaderships.

• Developing an effective system for identifying the labor market
requirements and the Community needs.
• Establishing an integrated system for alumni’s constant professional
development.
• Participating in the alumni’s recruitment according to their academic
specializations.
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Determinants

Strategic objectives

(4)
Enhancing and investing

Supportive Environment

(2)

in university facilities as
well as utilizing
new technologies.

(5)
Improving learning
resources in line with
the universal standards.
(6)
Providing excellent
services and support
for students.

Operational objectives
• Completing university constructions and facilities according to
international and local standards.
• Establishing effective systems for the optimal use of university
facilities according to rules, and standards.
• Enhancing and activate the e-governance in all transactions of the
university
• Providing facilities and utilities to accommodate people with special
needs.
• Supporting the techniques of communication between men and
women sections.
• Providing excellent services by the University Central Library, and
ensuring it is available for both men and women according to the
universal standards.
• Making available specialized libraries within the University
academic units.
• Improving the counseling and advising services according to the
NCAAA standards.
• Providing excellent health services for students.
• Supporting extra-curricular activities, commensurate with students’
needs.
• Improving students’ accommodation services.
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Determinants

Strategic objectives
(1)
Achieving academic
programs that can

Teaching and Learning

(1)

compete internationally
within the framework
of Islamic values.
(2)
Graduating distinguished
students with great
efficiency for the future

(3)
Promoting the

Operational objectives
• Developing the academic programs in light of the labor market and
community requirements and in accordance with international standards.
• Initiating modern programs that meet the needs of labor market and
community.
• Twinning with the global academic programs.
• Implementing recent methods of e-learning.

• Improving the quality of students’ admission and registration.
• Assuring the quality of teaching and learning procedures to students’
academic and practical skills.
• Enhancing students’ participation in all academic activities.
• Developing the selection policy of the distinguished teaching and other
staffs.
• Constant development of the teaching staff’s and the academic leaders’
skills and abilities.

competencies and efficiency • Completing the recruitment of academic cadres.
of the teaching staff

• Setting up an impartial system that guarantees integrity and unbiasedness
of disciplinary actions, sort out complaints and compromises faculty
disposes.
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Benchmark Universities

14

Sample activities during the process of Plan Development
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The Strategic Plan Action Steps
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• International cooperation with an external partner, namely Strategic Planning experts of Brunel University, the UK acted as an external reviewer in addition to their contribution in training and assessment.
• Surveying various similar regional and international experiences and benefitting from their methodology excellence aspects.
• Utilizing SWOT analysis to identify internal strengths and weaknesses; opportunities and external
threats.
• The formulation of the university vision, mission and strategic goals that meet the community expectations guided by values derived from Islamic teachings which direct all the work and activities in the
university.
• Determining the strategic parameters and goals through which the university vision and mission will be
achieved.
• Using Gap Analysis to determine the developmental projects and time requirements to bridge this gap.
• The plan was designed in a holistic manner so that it meets the university and community goals and
needs.
• Developing an executive plan that contains developmental projects with long-term, medium-term and
short-term synchronous plans with future prospects of the university strategic goals achievement.
• Development of a perfect mechanism that measures performance indicators and ensures the implementation of the university strategic goals.
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Methodology
Introduction

Facing the future that is full of threats and opportunities requires a strategic approach based on sound strategic plan in order to identify the university current position including its strengths and how they can be utilized, to
improve weaknesses, to make the best use of the available opportunities and to overcome the expected obstacles.
This process is implemented at the institutional level regarding the organizational environment and functionality and at the program level with special focus on improving the academic departments and research units
performance.

Basic principles and the methodology followed in the formulation of the Strategic Plan are
summarized below:
• Reliance on the university experts while developing the Strategic Plan so that it stems from the university
employees which ensures realism, and as a result, the university avoids assigning the mission of strategic
planning to organizations or bodies which are not aware of the reality of the Kingdom and its emerging
universities. Yet, regional and international expertise was utilized.
• Whoever has some relation with Najran University, including academic and administrative leaders, faculty
members and administration staff (males and females), and students were involved in the activities and
phases of the strategic plan development.
• Representatives from Najran community and the neighborhood and employers in both government and
private sectors were also involved in the process of strategic planning.
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Introduction
The notion of strategic planning has recently widely spread so that it can be argued to be the best approach
for comprehensive development of institutions. Many organizations now believe that strategic planning is the
proper approach to achieving long term goals particularly the ones associated with national activities such as
education, research, etc. which are concerned with the state human resources and its productive and economic
power. Strategic planning provides scientific, systematic and objective basis to monitor activities implementation, allocating necessary materials, and level of performance and achievement.
The importance of strategic planning in the Kingdom of Saudi Arabia has increased significantly in higher
education institutions in the last decade as a result of worldwide competition. The Kingdom, by this step,
aspires for a higher level of national income, providing more job opportunities and offering services that
can even cross the country borders contributing to modern global civilization development : a position the
Kingdom deserves.
It was natural for Najran University to pursue strategic planning since this institution is responsible for
efficiently preparing the youth of the country in this geographical area to be able to strongly compete in the
labor market and to contribute to knowledge economy that relies on minds and human resources more than
any other resource.
The Strategic Plan of Najran University presents its vision in the form of a general plan that will last
from 1433 to 1438.
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In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate
Praise be to Allah and peace and blessings be upon His prophet and messenger Muhammad Ibn Abd Allah,
his family and companions.
It is my pleasure to write these words in the introduction to the first strategic plan document of Najran
University (1433-1438), which represents a roadmap for the future of this emerging University. In this early stage
of its life, Najran University supreme authority is heading towards adopting its strategic plan project inspired by
the significance of such a move towards academic and research excellence and meeting the community needs
and expectations, God Willing, which represent the core objectives and goals of the university strategic plan.
Najran University Strategic Plan document was carefully developed to be realistic, renewable and easily implemented. The work on the
plan was initiated by attracting higher education strategic planning experts from inside and outside the Kingdom. A contract was signed with
an external strategic partner, namely Brunel University , UK. Brunel University experts’ mission was to review and assess the stages of the
plan preparation as a neutral party.
Finally, I look forward to seeing this plan’s goals and objectives implemented so that Najran University becomes a center of attraction for
the distinguished experts and a leading knowledge institution. We aspire the Strategic Plan will contribute to improving the university internal
efficiency, assuring quality outcomes, and meeting the academic accreditation requirements at both the national and international levels.
In conclusion, I thank all colleagues, administration staff, students, Najran community and the officials in both government and private
sectors who contributed to the development of this plan.

May Allah grant us all success!

										 Prof. Saeed Ali Abu-Eshy AlMalki
University Vice President for Development and Quality & Deputy General Supervisor,
Executive Head of the Strategic Plan Development Team
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In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate
The Strategic Plan of Najran University (1433-1438) was developed as a result of institutional,
community and international partnership and was built on a firm base of studies, research and a myriad
of statistical operations that explored the university current position. The university was inspired by the
experiences of international, regional and national prestigious universities which contributed to visualizing
a promising future image for this emerging university in Najran, Saudi Arabia.
This promising university, which was established only six years ago, has firmly decided to move
forward with deliberate pace and clear vision and has committed to involving faculty members, students, administration staff,
community government and private institutions, employers and parents in the whole process. All involved parties have agreed
upon the university vision, mission and strategic goals for the coming five years implementing developmental projects that can
achieve and express the community priorities. The methodology used ensures comprehensiveness, consistency, applicability
and effectiveness in achieving the desired goals.
The development of the Strategic Plan for Najran University by pure national hands and minds in collaboration with
internationally prestigious institutions is a significant and vital step towards building promising institutional and administrative
capability in higher education in the Kingdom of Saudi Arabia.
In conclusion, we are pleased to present our first strategic plan to all national, regional and international higher education
institutions as a model hoped to add prospects of development to strategic planning asserting our commitment to knowledge
partnership as articulated in the university vision .

											Prof. Mohammad Bin Ibrahim Al Hasan
University President,
General Supervisor of the Strategic Plan Development Team
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