
تجربة انشاء جامعة األمير محمد بن فهد األهلية في 
 سياق االتجاهات العالمية الحديثة

 
م2006 –إبريل   

26من  1ص   



 موضوعات  العرض
الخطوات األولى نحو التأسيس 
الموجهات الرئيسية إلنشاء الجامعة 
رؤية ورسالة الجامعة 
حقائق عن الجامعة 
تصميم نظام الجامعة وبرامجها األكاديمية 
هيكلة البرامج األكاديمية 
البرامج األكاديمية 
األسس التي قامت عليها المناهج 
خصائص الجامعة 
أساليب التعليم 
مواصفات خريج الجامعة 
الخدمات الطالبية 
الخدمات الجامعية 
التعليم المستمر والبحوث وخدمة المجتمع 
الشراكات واإلعتماد األكاديمي 

26من  2ص   



 الخطوات األولى نحو التأسيس

انطالقة الفكرة 
العمل المشترك بين المال والعلم 
 (الرؤية والرسالة)رصد الفلسفة التعليمية للجامعة 
البدء في خطوات التأسيس 

26من  3ص   



 الموجهات الرئيسية إلنشاء الجامعة

مراعاة القيم والمبادئ المحلية 
التمَيز األكاديمي 
المباني والمرافق 
المناهج الدراسية 
أساليب تنفيذ المناهج الدراسية 
أعضاء هيئة التدريس 
الطالب 

26من  4ص   



 تابع الموجهات الرئيسية إلنشاء الجامعة

بيئة اجتماعية بالجامعة 
تكافؤ فرص التعليم 
توظيف تقنية المعلومات 
التوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي 

26من  5ص   



 اسس رؤية ورسالة الجامعة

 تلبي متطلبات البيئة المحلية وتتماشى مع
 الحديثة اإلتجاهات

تعكس تمَيز الجامعة األكاديمي 
خبراء من الداخل والخارج لرصد الرؤية والرسالة 
تصميم نظام الجامعة وفق الرؤية والرسالة 

26من  6ص   



 رؤية ورسالة الجامعة

 الرؤية 
 إعداد قادة المستقبل في مختلف مجاالت المعرفة وتطبيقها •
 إثراء وتنمية المعرفة اإلنسانية •
 استكشاف طرق وتقنيات إبداعية في تحقيق أهدافها •
 كسر الحواجز بين المجتمع األكاديمي ودنيا العمل •
 

 الرسالة
 اإلسهام في تقدم الذكاء اإلنساني ونشر وتطوير المعرفة •
 إعداد خريجين متخصصين في مختلف مجاالت المعرفة اإلنسانية •
 إعداد الخريج ليلعب دورًا رائدًا وقياديًا في المجتمع •
 ربط البرامج األكاديمية والتخصصات بالمتطلبات الفعلية لبيئة العمل  •
 توجية األنشطة الطالبية إليجاد حلول للمشكالت المزمنة في المجتمعات •
 خدمة المجتمع •

26من  7ص   



 حقائق عن الجامعة

 الموقع
 في منطقة العزيزية بالخبر بالسعودية•
 كيلو متر عن مدينة الجبيل الصناعة 100•

 
 التصميم المعماري

 تصاميم المباني والمرافق متوافق مع فلسفة التعليم الجامعي•
 توفير بيئة تعلمية•
 2م 70.000مساحة بناء •
 2م 350.000ارض مساحتها •
 .أحدث التصاميم الهندسية•

 

 
26من  8ص   



 (طالبات+ طالب )
 (طالبات+ طالب )
 (طالبات+ طالب )

 ما عدا الهندسة الميكانيكية

 (طالبات+ طالب )
 طالبات+ طالب )

 طالبات

كلية السنة التحضيرية 
كلية المناهج األساسية 
كلية الهندسة 

كلية العلوم اإلدارية 

كلية تقنية المعلومات 
كلية التصاميم الداخلية 

 :الكليات

 تابع حقائق عن الجامعة

26من  9ص   



 تابع حقائق عن الجامعة

 :قبول الطالب
 الطالب من الجنسين•
 المرحلة الثانوية•
 السعوديين وغيرهم•
 

 :الطاقة االستيعابية
 (طالبًا وطالبة600) م 2006السنة األولى •
 سنوات 7طالب وطالبة على مدى  5500•

26من  10ص   



 تصميم نظام الجامعة وبرامجها األكاديمية

 TIEC تم أختيار هيئة تكساس العالمية•

(Texas International Educational Consortium) 

 ؟TIECلماذا •

 جامعة امريكية 32تجمع من  -    
 خبرات سابقة في تصميم أنظمة الجامعات -    
 التخطيط لمسألة االعتراف واالعتماد األكاديمي -    

26من  11ص   



 تابع تصميم الجامعة وبرامجها األكاديمية

 كيف؟
 جامعة أمريكية 32•
 فريق عمل من الجامعات األمريكية 65•
 أستاذًا جامعيًا من الجامعات األمريكية 132•
 زيارات متبادلة •
 فترة التصميم سنتين •
 عقد تشغيل لمدة سنتين•

26من  12ص   



 تابع تصميم نظام الجامعة وبرامجها االكاديمية

المهام التي تم تصميمها من قبل TIEC 

  Defining characteristics, critical path and implementation plan. 

 Facilities planning (Space requirements, Laboratory requirements). 

 

Administrative & financial tasks: 
• Organizational structure, position description and human 

   resource development. 

• Policies and procedures manual. 

• Personnel & financial resources. 

 

 University IT system: 
• Information technology services (Strategy, infrastructure 

  specifications, RFPs & vendor recommendation). 

• University management information system 

 

 

 

26من  13ص   



Academic system: 
• Enrollment management (admission plan, enrollment    

  management plan, academic catalog). 

• International affiliations and accreditation plan. 

 
Academic programs: 
• Preparation year program 

• Undergraduate core curriculum 

• Undergraduate engineering programs 

• Undergraduate business programs 

• Undergraduate information technology 

• and computer science programs 

• Undergraduate interior design program 

• Executive master of business 

• administration program (EMBA) 

 

University and student services: 
• Learning resource center (LRC design, LRC system and LRC 

  collection development) 

• Teaching development center 

• Research development center 

 

Other tasks: 
• Design summary & index 

• PMU catalog 

 

 

26من  14ص   



 هيكلة البرامج األكاديمية

 (الساعات المعتمدة)نظام الدراسة األمريكي 
اللغة االنجليزية هي لغة التدريس 
السنة التحضيرية 
المنهج األكاديمي األساسي 
 (الكليات)البرامج الدراسية 

26من  15ص   



 البرامج األكاديمية

 :برنامج السنة التحضيرية
 اللغة االنجليزية•
 الرياضيات •
 مهارات التعليم•
 اختبارات تحديد المستوى•

 

26من  16ص   



 (تكوين شخصية الطالب)المنهج االكاديمي االساسي 
 (الحاسب اآللي، اللغة االنجليزية)قدرات اساسية •
 (االستماع والتحدث) قدرات االتصال •
 (التغيير اإلبداعي والنقدي -مهارات حل المشاكل )قدرات فكرية •
الدافعية والقدرة على رسم األهداف , الثقة بالنفس) قدرات تطويرية •

 التخطيط للمستقبل الوظيفي 
 (التفاوض -في إطار الفريق ) القدرة على العمل الجماعي •
 (المشاركة في القيادة –فهم هيكلة سوق العمل )القدرات المؤثرة •
 

 البرامج األكاديمية

26من  17ص   



 البرامج األكاديمية

26من  18ص   

 السنة الرابعة السنة الثالثة  السنة الثانية السنة األولى البرامج

 ×السنة التحضيرية                                                                              
 :كلية الهندسة

 ×      (ذكور)الهندسة الميكانيكية  •
 ×      (ذكور)الهندسة الكهربائية  •
 ×      (ذكور)الهندسة المدنية  •
 ×      (إناث) تصميم داخلي  •

 (طالبات+ طالب ) كلية تقنية المعلومات 
 ×      تقنية المعلومات •
 ×      علوم الحاسب •
 ×      هندسة الحاسب •

 (طالبات+ طالب ) كلية العلوم اإلدارية 
 ×      المحاسبة •
 ×      إدارة اإلعمال •
 ×      الدراسات المالية •
 ×      نظم المعلومات اإلدارية •
 ×      الماجستير التنفيذي إلدارة األعمال •



 االسس التي قامت عليها المناهج 

 وفق متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي•
 مرنة وتراعي احتياجات الطالب•
 تهتم بنواتج التعلم•
 تقوم على المشاركة والحوار بين أطراف العملية التعليمية•

 Performance-based Education التعليم المعتمد على األداء •

 Computer Assisted Learning التعلم المعتمد على الحاسب•

 Learner- centered Curriculum الطالب محور العملية التعليمة•

26من  19ص   



 خصائص الجامعة

 Learning Environment بيئة تعلمية وليست تدريسية•

 توظيف تقنية المعلومات في كل أنشطة الجامعة•
 تمكين الطالب من قدرات الوظيفة في عصر العولمة•
 Learning Portfolio محفظة تعلمية إلكترونية للطالب•

 اعضاء هيئة تدريس ذو خبرات مميزة•
 حرم جامعي يوفر بيئة تعلمية للطالب•

26من  20ص   



 أساليب التعلم
 peer learningتعلم النظراء •

 Self Directed Learningالتعلم الموجة ذاتيًا •

  Experimental and real world learningالتعلم من التجربة والواقع•
  Resources and Problem Solvingالتعلم القائم على الموارد والمشكالت•

 Reflective practiceالممارسة والمراجعة •

 Reflective studentالطالب التأملي •

26من  21ص   



 مواصفات خريج الجامعة

الجدارة األكاديمية 
  المعرفة المهنيةTo Know How 
 المعرفة المعلوماتيةInformative Knowledge 
اللغة االنجليزية والحاسب اآللي والتعامل مع األرقام 
 قدرات الوظيفة في عصر العولمة 

 (المنهج االساسي للجامعة)   

26من  22ص   



 الخدمات الطالبية

 الحياة في الحرم الجامعي
 تهيئة الطالب الجدد لإللتحاق بالجامعة•
 المشاركة والقيادة الطالبية•
 تنمية المهارات اإلبداعية•
 

 خدمات مهنية ووظيفية
التأهيل + التأهيل المهني )االنتقال من التعليم إلى العمل •

 (الوظيفي
 اإلرشاد والتوجيه المهني•
 مكتب للتوظيف•

26من  23ص   



 الخدمات الجامعية

 (المكتبة)مركز مصادر التعلم 
 مركز التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس

 والعاملين بالجامعة

26من  24ص   



 التعليم المستمر والبحوث وخدمة المجتمع

 البحث العلمي والتطبيقي
 تدريب مكمل للتعليم إليجاد منظومة متكاملة للتعلم مدى الحياة•
 التأهيل المهني•
 التأهيل الوظيفي•
 التدريب أثناء الخدمة •

 
 التعليم التعاوني

 التدريب التعاوني•
 التدريب الميداني•
 التعلم الثنائي•

26من  25ص   



 الشراكات واإلعتماد األكاديمي

الشراكات التعليمية 
الشراكات الصناعية 
الشراكات مع منظمات أممية 
 

 اإلعتماد األكاديمي

26من  26ص   



 شـكـرًا الصغائكـم


