
جـامـعـــــة �صـحــــــار
SOHAR UNIVERSITY

الخطة
لة االستراتيجية الُمعدَّ
2017-2015



1



تم  أن  منذ  بالسلطنة  العالي  التعليم  مشهد  على  التغيرات  من  العديد  طرأت  لقد 
وضع استراتيجية الجامعة السابقة 2017/2013 ، وعليه ، ولمقابلة هذه التغيرات ، قامت 
الجامعة بمراجعة شاملة لتحديد مجاالت التطوير الممكنة واعادة النظر في كيفية 

تحقيق الرؤية.

ومع الرؤية والتطلع لجامعة معاصرة ، ومتطورة ، ومتفاعلة مع المجتمع ، تساهم 
في تحقيق الرخاء االقتصادي والتقافي ، كان البد من تحديد العوامل التي تساهم 

في هذا التطوير االستراتيجي للجامعة.

ومواهب  خبرات  من  والشركاء  والموظفون  الطلبة  يملكه  ما  وهو  الفرد:  أواًل 
وإمكانات.

فرص  من  عامة  ُعمان  وسلطنة  خاصة  صحار  مدينة  به  تزخر  ما  وهو  المكان:  ثانيًا 
وموارد.

ولجامعة صحار رصيد زاخر وسجل حافل يتضمن توفير فرص التعليم العالي لكل 
إلى  دائما  هادفين  وسنبقى   ، والثقافية  االجتماعية  خلفياتهم  اختالف  مع  الطلبة 
توفير فرص دراسية تبدأ من البرامج التحضيرية إلى برامج الدراسات العليا ، واضعين 
الدائم  الدعم  خالل  من  الطلبة  وقدرات  إلمكانات  األمثل  االستغالل  االعتبار  في 

واعتماد استراتيجيات تدعم هذا التوجه.

حرم  واستكمال  التحتية  البنية  تطوير  في  المستمرة  سياساتها  الجامعة  تواصل 
جودة  على  واضح  تأثير  له  االستثمار  من  النوع  هذا  إن  عالمية.  بمواصفات  جامعي 

التجارب والخبرات الطالبية عالوة على دعم الشراكة والتفاعل المجتمعي.

النجاح  أسباب  كأحد  الفرص  إتاحة  في  واضحة  أسس  على  الجامعة  تعتمد 
بعد  أتت  والتي   2017-2015 لة  الُمعدَّ االستراتيجية  الجامعة  خطة  ضمن  المستقبلي 
تم  لقد  المقبلة.  الفترة  خالل  الجامعة  توجه  لتوضح  مكثفة  ومشاورات  مراجعات 
صياغتها  على  ساعدت  التي  الجهود  كل  مقدرين  الجميع،  من  الخطة  هذه  تبني 

وإرساء معالمها.

الفــرص المتاحـة

الفاضل/ جمال العجيلي
رئيس مجلس األمناء

البروفيسور/ باري وين
رئيس الجامعة
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أن تصبح الجامعة معروفة 
شاملة  كجامعة  عالميا 
ومتميزة من خالل  تقديمها 
على  تــعــلــيــمــي  مــســتــوى 
الــجــودة  مــن  عالية  درجـــة 
واألبحاث والمشاركات التي 
االقتصاد  تعزيز  شأنها  من 
في  والثقافة  والمجتمع 

سلطنة عمان.

الخريجين  من  جيل  ــداد  إع
بالمهارة  يــمــتــازون  الــذيــن 
ــفــصــاحــة  والـــمـــعـــرفـــة وال
والمبادرة ويمتلكون القدرة 
بشكل  الــمــســاهــمــة  عــلــى 
ــال فـــي هـــذا الــعــالــم  ــع ف
يعيشونه  ـــذي  ال المتغير 
من  وذلــك  فيه  ويعملون 
التعليمية  تجربتهم  خالل 
إيجابيا  تحديا  تمثل  والتي 

لهم في جامعة صحار. 
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نادي صحار لريادة األعمال

•   الدعم 

•   األخالق 

•   االلتزام

•   المرونه 

•   الشفافية

•   التميز
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الطالب هو محور عملية التعلم
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فرص
تعلم متميزة

نلتزم بتوفيرفرص تعلم متميزة لتمكين الطلبة من االستغالل األمثل إلمكاناتهم وقدراتهم.

معايير التقييمهذا يتطلباألهداف

اعتبار الطالب كشريكوضع الطالب كمحور لعملية التعلم 	•
الحرص على تمثيل الطلبة في  	•

مختلف اللجان

المعدل التراكمي عند  	•
الدخول

اإلحتفاظ بالطلبة 	•

الرضى الطالبي 	•
اعتبار مشاركة الطالب من أساسيات 

ضبط الجودة وعمليات التطور بالجامعة
أخذ صوت الطالب بعين االعتبار 	•

اعتبار الطالب كشريك 	•

مشاركة الطلبة في جميع مراحل 
إعداد البرامج، وتطويرها، واعتمادها 

،ومراجعتها

فرص دعم وتدريب للطلبة 	•
تعزيز التعاون مع المجلس  	•

االستشاري الطالبي

دعم وتوفير مناخ تعلم متنوع يمكن 
الطالب من التوظيف األمثل لقدراته

إعداد برامج تتماشى مع االحتياجات  	•
الطالبية

توفير مسالك دراسية مرنة 	•

ضمان شمولية وكفاية آليات التقييم 
بحيث تكون التغذية الراجعة مساعدة 

ومطورة للطالب وتقيس أهداف التعلم

مراجعة طرق التقييم بشكل عملي  	•
وعلمي

تقديم التغذية الراجعة في الوقت  	•
المناسب

توفير دعم فردي لكل طالب لتمكينه 
من تنمية قدراته الشخصية والتعليمية

اإلرشاد والمتابعة األكاديمية 	•
خدمات دعم طالبي متكاملة 	•

تطوير وإرساء التعلم الذاتي على كل 
المستويات وصوال إلى إيجاد متعلمين 

مستمرين

خطط دراسية فردية 	•
تصميم مناهج دراسية مناسبة 	•

اعتماد الوسائط والتقنيات الحديثة 
وتوسيع السلة الدراسية واستخدام 
أنظمة التعلم اإللكتروني والتعاوني

دعم وتدريب الموظفين والطلبة 	•
االبتكار في تصميم المناهج  	•

الدراسية

إيجاد بنية تحتية مالئمة لمعايير الجودة 
في القطاع وداعمة لإلبتكار في التعليم

توفيرمرافق تعليمية مفتوحة 	•
تحسين البيئة اإلفتراضية 	•
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تحديد اإلحتياطات التدريبية
لصيادي منطقة الباطنة

مشروع بحثي - كلية إدارة األعمال
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لمحات من الماضي:
مالبس وتقاليد المرأة العمانية

مشروع بحثي - كلية الدراسات اللغوية

بحوث ذات فاعلية

تطوير مجاالت وقدرات البحث في بعض المحاور التي تدعم األولويات االستراتيجية لسلطنة عمان 
وفي ذات الوقت لها مردود عالمي ويمكن أن يلتحق بها طلبة الدراسات العليا.

معايير التقييمهذا يتطلباألهداف

إجراء البحوث في إطار استراتيجي متفق 
عليه وذلك لضمان الشمولية وتحقيق 

األثر الفعال

العمل ضمن إطار مجاالت محددة وهي:
البيئة 	•

تواصل المجتمعات 	•
الصناعة وريادة األعمال 	•

التكنولوجيات المعاصرة والمتطورة 	•

عدد البحوث المنشورة 	•

عدد األكاديميين  	•
الناشرين للبحوث

عوائد البحوث 	•
تنمية القدرات البحثية في مجاالت 

معرفية محددة من خالل اعتماد معايير 
تقييم محددة للمخرجات أو النتائج

ربط التعيينات األكاديمية الجديدة  	•
بمختلف المجاالت البحثية المحددة

تطوير شراكات قادرة على استكمال 
دورالجامعة  في اإللتزام بالتميز في 

مجال البحوث وريادة األعمال

تحديد أهداف واضحة سواء لألفراد ،  	•
المجموعات أو الكليات

شراكات مختارة مع جامعات عالمية  	•
مرموقة

تبني استراتيجية محددة لتأسيس 
وتطورمركز تدريب لدراسات الدكتوراة 

بجامعة صحار

التركيز على البحوث التطبيقية  	•
وريادة األعمال

دعم دراسات ما بعد الدكتوراه 	•
طرح برامج دكتوراه 	•
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يوم المكتبة العربية
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حفل العشاء السنوي لقادة األعمال

الشراكة المجتمعية

التطور  مسار  في  الفعالة  والمشاركة  الريادة  خالل  من  مجتمعية  شراكة  ببناء  التزامنا  تعزيز 
االجتماعي والثقافي واالقتصادي.

معايير التقييمهذا يتطلباألهداف

التواصل مع الشركاء بالمجتمع المحلي 
واإلقليمي لبناء وتعزيز الروابط مع كل 

الجهات المهنية والتربوية، والحكومية، 
والصناعية

خطة واضحة للشراكة المجتمعية 	•
التخطيط التعاوني 	•

مدى االنخراط في  	•
برامج التعليم 

المستمر

الدخل المادي من  	•
العقود واالستشارات

التواصل مع الخريجين 	•

دعم قطاع األعمال والمجتمع لتنمية 
الخبرات وتبني التعلم المستمر

تعليم مرن وحسب حاجات سوق  	•
العمل

تحديد احتياجات قطاع األعمال 	•

توفيرفرص للمؤسسات الخارجية وأيضا 
المجتمع المحلي لالستفادة من خدمات 

ومرافق الجامعة

تقديم كوادر ومقومات بشرية  	•
ومادية عالية الجودة

سلسلة من المحاضرات العامة 	•

تطويرشبكات للتواصل مع تعزيز الشراكة مع الخريجين 	•
الخريجين

تواصل منظم ومستمر عبر كافة  	•
وسائل اإلعالم
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التعلم حسب حاجة سوق العمل
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المعرض الوظيفي بالجامعة

ريادة األعمال والتوظيف

إعداد الطلبة وتأهيلهم جيدا كرواد أعمال وتزويدهم بالمهارات الالزمة التي تمكنهم من ترك األثر 
الجيد.

معايير التقييمهذا يتطلباألهداف

دعم التطوير المستمر للبرامج والموارد 
بهدف تعزيز المعرفة والمهارات االزمة 

لريادة األعمال

خطة واضحة للتوظيف وريادة  	•
األعمال

تضمين المهارات األساسية  	•
للخريجين في المناهج الدراسية

نسبة توظيف خريجي  	•
الجامعة

المشاركة في تأهيل  	•
رواد األعمال

عدد المشاريع  	•
والمبادرات الطالبية أو 

مبادرات الخريجين

زيادة فرص الطلبة الكتساب خبرات 
تدريبية وعملية

تطوير التعلم المرتبط بحاجة سوق  	•
العمل

التدريب العملي والمشاريع الميدانية 	•

توطيد العالقة مع أصحاب األعمال تحسين معدالت توظيف الخريجين 	•
ومسئولي التوظيف

معارض وظائف بالجامعة 	•

إتاحة الفرص لتشجيع ودعم الطلبة 
لتطوير مهاراتهم في ريادة األعمال 

واالبتكار ، وتسهيل بدء المشروعات

إنشاء مركز ريادة األعمال بالجامعة 	•
تدشين منتدى االبتكارات في عالم  	•

األعمال 
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تطوير وظيفي

دورة تدريبية في الصحة والسالمة
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إحدى ورش مجلس البحث العلمي

العنصر البشري – التطوير

ترسيخ ثقافة التميز في األداء والتحديات البناءة في بيئة عمل متميزة.

معايير التقييمهذا يتطلباألهداف

استقطاب الموظفين المتميزين 
والحفاظ عليهم ومكافئتهم

إبراز مميزات العمل والعيش في  	•
مدينة صحار

منح جوائز األداء المتميز 	•

نسبة رضى الموظفين 	•

نسبة التعمين 	•

مدى التزام الموظفين  	•
بتكملة الدراسات 

العليا

ضمان توفير فرص متكافئة ألعضاء 
الهيئة األكاديمية واإلدارية من خالل 

االلتزام ببرنامج  تطوير مهني مستمر

خطة تطوير مهني لجميع  	•
الموظفين

خطط تطوير الموظفين لدعم  	•
االحتياجات المستقبلية

تعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة 
األكاديمية واإلدارية بالجامعة عبر وسائل 

متنوعة

اإلستمرار بتطبيق استبيان الموظفين  	•
مع وضع خطط لالستجابة لنتائج 

االستبيان
انتهاج اإلدارة لمبدأ الشفافية  	•

والشمولية

دعم فرص التطوير المهنيتعزيز التعمين مع دعم التنوع الثقافي 	•
اعتماد برنامج تدريبي لتطوير ثقافة  	•

الموظفين وزيادة الترابط
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مركز مصادر التعلم
تحفة معمارية
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الرعاية الصحية بالجامعة

عنصر المكان - الحرم الجامعي
بيئة وموارد

ضمان استمرار وضع مالي قوي للجامعة وذلك لدعم التطوير المستمر للبنية التحتية بمواصفات 
عالمية تضمن نجاح الطلبة والموظفين.

معايير التقييمهذا يتطلباألهداف

تطوير حرم جامعي وبيئة تعليمية 
بمواصفات عالمية لدعم تعليم ذو 

جودة ، وبحوث متميزة ، وريادات أعمال 
متنوعة

مواكبة تطوير الجامعة مع  	•
التخطيط األكاديمي باستخدام 

حلول مبتكرة وعصرية

أعداد الطلبة 	•

الدخل اإلجمالي 	•

	معدل العائد بالنسبة  	•
لحجم النفقات خلق مجتمع طالبي شغوف متواصل 

ومبادر ومدعوم بمنظومة متنوعة 
ومتميزة من الخدمات واألنشطة

تكاملية الخدمات المساندة 	•
دعم وتعزيز الخدمات اإللكترونية 	•

المحافظة على وضع مالي قوي 
ومستقر

تنوع وزيادة مصادر الدخل  	•
خطط تشغيلية لخمس سنوات 	•
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