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البعد األول  :املستفيدون

االسرتاتيجي تقديه خدمة أكادميية على درجة عالية من اجلودة واالعتناد ،وفق املتطلبات الوطنية والعاملية  ،من أجل تننية القدرة التنافسية لطالب وطالبات
:
اهلدف
اجلامعة يف سوق العنل  ،مبا يسهه يف بناء الشراكة اجملتنعية.
املؤشرات واملقاييس

اهلدف التفصيلي

املبادرات
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اجلهة املسؤولة
كو ٞٚاجملتٌع

– عدد اهطالب /اهطاهبات اذتاصالت عوٟ
( )1تـِ ـٌـٚـً ٞـٔـازات ٗقـدزات
اهطالب ٗإعدادٍٓ هط٘ق
اهعٌى .

دٗزات يف اذتاضب اآلهٗ ٛاهوػ ٞاالجنوٚص.ٞٙ
– ُطب ٞاهطالب/اهطاهبات املتدزبني إىل اهعدد
اإلمجاه.ٛ
– عدد اهرباًر اهتجقٚف ٞٚباهتعاًالت
اإلهلرتُٗٗ ٝٛاهتعو ٍٚاإلهلرتُٗ.ٛ

إعداد دٗزات تدزٙب ٞٚهوطالب يف اذتاضب اآلهٛ

اذتاضب االهٛ

تًٌِٔ ٞٚازات %20
ًّ ارتسجيني
ٗارتسجيات يف اهوػٞ
اإلجنوٚصٗ ٞٙاذتاضب
اآلهٛ

ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات – ختضطكو ٞٚاجملتٌع

إذتاق اهطالب بدٗزات خازد ٞٚيف زتاي اهوػ ٞاالجنوٚصٞٙ

فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ

ًطابق ٞعوٌٗ ٞٚعٌو ٞٚيف زتاي اذتاضب اآلهٛ
إعداد ُػسات تسب٘ٗ ٞٙزتالت تجقٚف ٞٚهوطالب
ٗاهطاهبات يف اضتدداًات االُرتُت يف اهبشح ٗاهتعوٍ

كو ٞٚاجملتٌع
ختضط اذتاضب االهٛ
كو ٞٚاجملتٌع
ختضط اذتاضب االهٛ
فسٙق عٌى ًضادز اهتعوٍٚ
كو ٞٚاجملتٌع

تدزٙب اهطالب يف بساًر كتاب ٞاألحباخ اهعوٌُٗ ، ٞٚػسٓا

فسٙق عٌى اهبشح اهعوٌٛ

– عدد األقطاَ اهعوٌ ٞٚاملطبق فٔٚا حب٘خ

دعٍ ًػازك ٞاهطالب يف املؤمتسات احملوٗ ٞٚاهدٗهً ٞٚاهٚاً

ًٗػسٗعات اهتدسز ًقازُ ٞباألقطاَ اهيت ال
( )2االزتقا ١مبٔازات اهطالب
اهبشجٗ ٞٚشٙادٝ
ًػازكتٍٔ يف احملافى
اه٘طِٗ ٞٚاهدٗه.ٞٚ

٘ٙدد فٔٚا ٓرٖ اهبش٘خ.
– عدد اهطالب املػازكني بأحباخ عوٌ ٞٚيف
املؤمتسات
– عدد اهطالب املػازكني يف بساًر حتطني
املٔازات اهبشج.ٞٚ
– عدد د٘ا٢ص اهتٌٚص هطالب.

ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات

ًٗعِ٘ٙاً
تأٓٚى  ًّ %3طالب
ٗطاهبات ادتاًعٞ
بِٔا ٞٙضِ٘ات ارتطٞ

إعداد قاعد ٝبٚاُات عّ امل٘ع٘عات اهيت ميلّ هوطالب دزاضتٔا
ٗحبجٔا
تقد ٍٙد٘ا٢ص ًاه ٞٚألفغى األحباخ اهطالب ٞٚعوً ٟطت٘٠
اهلوٞٚ

كو ٞٚاجملتٌع
فسٙق عٌى اهطوطات ٗ االدازٝ
ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
كو ٞٚاجملتٌع
ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
فسٙق عٌى اهبشح اهعوٌٛ
كو ٞٚاجملتٌع
ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
فسٙق عٌى اهبشح اهعوٌٛ
كو ٞٚاجملتٌع

تأضٚظ ساعِات األعٌاي هوٌػسٗعات اهضػريٝ

فسٙق عٌى اهتدطٚط املاه ٗ ٛاإلداز ٝاملاهٞٚ
ختضط احملاضبٞ
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عقد ادتٌاعات دٗز ٞٙبني املػسفني األكادميٚني ٗاهطالب
عقد هقاً ١ع املطتذد ّٙهلى فضى دزاض.ٛ

اجلهة املسؤولة
كو ٞٚاجملتٌع
فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ

حتفٚص أعغا ٞ٣ٚٓ ١اهتدزٙظ عو ٟاالغرتان يف املؤمتسات

كو ٞٚاجملتٌع

اهعوٌٗ ٞٚتقد ٍٙأٗزاق عٌى ٗأحباخ يف زتاي اإلزغاد األكادميٛ

فسٙق عٌى اهبشح اهعوٌٛ
كو ٞٚاجملتٌع

عٌى كتٚبات ُٗػسات دٗز ٞٙخاص ٞباإلزغاد األكادميٛ

فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ
كو ٞٚاجملتٌع

عقد دٗزات تدزٙب ٞٚألعغا ٞ٣ٚٓ ١اهتدزٙظ يف زتاي اإلزغاد

– ُطب( ٞطالب ً :سغد أكادمي) ٛ
( )3حتطني بساًر ٗخدًات
اإلزغاد األكادمي ٛيف
مجٚع كوٚات ادتاًع.ٞ

– عدد األٙاَ اهدزاض ٞٚاملدضض ٞهإلزغاد
األكادمي ٛيف اهعاَ اهدزاض.ٛ
– اهـِطب ٞامل ٞٙ٘٣هسعا اهطالب عّ ارتدًات
اإلزغاد ٞٙاملقدً ٞهلٍ.

خط ٞغاًو ٞهرباًر

األكادميٛ

ٗخدًات اإلزغاد
األكادمي ٛهوذاًعٞ

تقد ٍٙاذت٘افص املعِ٘ ٞٙألعغا ٞ٣ٚٓ ١اهتدزٙظ املتٌٚص ّٙيف
زتاي اإلزغاد األكادميٛ

فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ
ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
كو ٞٚاجملتٌع
فسٙق عٌى اهطوطات ٗ اإلدازٝ
ٗسد ٝاهقٚاع ٗ اهتقٍ٘ٙ
كو ٞٚاجملتٌع

ٗعع بساًر ت٘ع ٞٚيف زتاي خدًات اإلزغاد األكادميٛ
دزاض ٞزعا اهطالب جتاٖ اإلزغاد األكادميٛ

فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ
كو ٞٚاجملتٌع
ٗسد ٝاهقٚاع ٗ اهتقٍ٘ٙ
كو ٞٚاجملتٌع

دعٍ ٗسد ٝاإلزغاد األكادميٛ

فسٙق عٌى اهطوطات
ٗ اإلدازٝ

2

ارتط ٞاالضرتاتٚذ ٞٚهلو ٞٚاجملتٌع

البعد األول  :املستفيدون

االسرتاتيجي تقديه خدمة أكادميية على درجة عالية من اجلودة واالعتناد ،وفق املتطلبات الوطنية والعاملية  ،من أجل تننية القدرة التنافسية لطالب وطالبات
:
اهلدف
اجلامعة يف سوق العنل  ،مبا يسهه يف بناء الشراكة اجملتنعية.
اهلدف التفصيلي

املؤشرات واملقاييس

املبادرات

املستهدف

ٗعع خط ٞدتٌٚع بساًر األُػط ٞاهطالب ٞٚيف ادتاًعٗٗ ٞعع
اهرباًر ٗادتداٗي اهصًِ ٞٚهلا.
تقد ٍٙد٘ا٢ص ًاهٗ ٞٚع ِٞٚٚهوٌتٌٚص ًّ ّٙاهطالب يف زتاي
األُػط ٞاهطالبٞٚ

اجلهة املسؤولة
كو ٞٚاجملتٌع
فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ
أًاُ ٞاهِػاط باهلوٞٚ
كو ٞٚاجملتٌع

تضٌ ٍٚبساًر األُػط ٞاهطالبٗ ٞٚإعالُٔا

( )4حتدٙح مجٚع بساًر
األُػط ٞاهطالب ٞٚيف
ادتاًعٗ ، ٞشٙادً ٝػازكٞ
اهطالب فٔٚا

كو ٞٚاجملتٌع

باهلو ( ٞٚزٙاعٗ ٞٚفِٗ ٞٚثقافٗ ٞٚد٘اهٞ
– ُطب ٞاهطالب املػازكني يف األُػطٞ
اهطالب ٞٚإىل إمجاه ٛاهطالب
– عدد أعغا ٞ٣ٚٓ ١اهتدزٙظ املتفاعوني ًع
األُػط ٞاهطالبٞٚ

املطاُدٝ
أًاُ ٞاهِػاط باهلوٞٚ
ٗسد ٝاهت٘ثٚق ٗ املعوً٘ات

– عدد األُػط ٞاهطالب ٞٚاهيت تعقد ضِ٘ٙا
ٗادتٌاع. ) ٞٚ

فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات

خط ٞغاًو ٞهرباًر

دزاضً ٞدً ٠ػازك ٞاهطالب يف األُػط( ٞاه٘اقع ٗاهطٌ٘ح).

ٗخدًات اإلزغاد

فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ
أًاُ ٞاهِػاط باهلوٞٚ
فسٙق عٌى اهبشح اهعوٌٛ

األكادمي ٛهوذاًعٞ

كو ٞٚاجملتٌع

تلس ٍٙأعغا ٞ٣ٚٓ ١اهتدزٙظ املػازكني بفاعوٞٚ
يف األُػط ٞاهطالب.ٞٚ

فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ
أًاُ ٞاهِػاط باهلوٞٚ
فسٙق عٌى اهطوطات ٗ اإلدازٝ
كو ٞٚاجملتٌع

اهرباًر اهت٘ع٘ ٞٙيف األُػط ٞاهطالبٞٚ

فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ
أًاُ ٞاهِػاط باهلوٞٚ

تِ٘ٙع زتاالت األُػط ٞاهطالب ٞٚهتػٌى أُػط ٞثقافٗ ٞٚ
ًطابقات عوًٌ ٞٚع تفعٚى بِم اذت٘افص اهطالب.ٞٚ

كو ٞٚاجملتٌع
فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ
أًاُ ٞاهِػاط باهلوٞٚ
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ٗعع ًعاٙري ٗع٘ابط خاص ٞباهقب٘ي يف اهلو، ٞٚ
ٗفق كفاٙات اهطالب.
– ُطب ٞعدد اهطالب املوتشقني باهلو ٞٚإىل
( )5حتطني فسظ اهقب٘ي

اهعدد اإلمجاه. ٛ

اهِ٘ع ٛهوطالب املؤٓوني

– ُطب ٞت٘افق اختبازات اهقدزات

هالهتشاق بادتاًعٞ

– هوقب٘ي ًع اهتدضضات اهفعو ٞٚامل٘د٘دٝ

بِٔا ٞٙضِ٘ات ارتطٞ

كو ٞٚاجملتٌع
ٗسد ٝاهقٚاع ٗ اهتقٍ٘ٙ
ٗسد ٝاالعتٌاد األكادميٛ
فسٙق عٌى عٌاْ ادت٘د ٗ ٝحتطِٔٚا
كو ٞٚاجملتٌع

حتقٚق اهِطبٞ
املطتٔدف% 70 ٞ

اجلهة املسؤولة

ٗسد ٝت٘صٚف

إعداد بساًر ت٘ع ٞٚهوٌطتفٚد ّٙيف زتاي اهتدضضات امل٘د٘دٝ

ٗ تقسٙس املقسزات

يف اهلوٞٚ

ٗسد ٝاهت٘ثٚق

باهلوٞٚ

ٗ املعوً٘ات
ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات

إعداد آهٚات سدٙج ٞيف اهتق ٍٚٚالختبازات اهقدزات ارتاصٞ
باهقب٘ي

كو ٞٚاجملتٌع
ٗسد ٝاهقٚاع
ٗ اهتقٍ٘ٙ

كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى إداز ٝغْ٘٣

إُػاً ١سكص هوٌ٘ٓ٘بني.

اهطالب ٗ ارتدًات املطاُد ٝأًاُٞ
اهِػاط باهلوٞٚ

( )6تط٘ٙس بساًر زعا ٞٙاهطالب
ذٗ ٜاالستٚادات ارتاصٞ
باهلو. ٞٚ

– عدد اهرباًر اهيت مت تط٘ٙسٓا ٗدزاضتٔا.

إعداد ٗثٚقً ٞتلاًوٞ

– ُطب ٞعدد اهطالب املطتفٚد ًّ ّٙاهرباًر

هرباًر زعا ٞٙاهطالب

إىل اهعدد إىل مجاه ٛهطالب اهسعاٞٙ
ارتاص. ٞ

ذٗ ٜاالستٚادات
ارتاص ٞبادتاًع. ٞ

إُػاً ١سكص اه٘سد ٝاإلزغاد ٞٙهوطالب ذٗ ٜاالستٚادات
ارتاص.ٞ

كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى إداز ٝغْ٘٣
اهطالب ٗ ارتدًات املطاُدٝ
كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ

ٗعع بساًر ختضض ٞٚتعو ٌٞٚٚهرٗ ٜاالستٚادات ارتاصٞ
قٚاع اهسعا هوددًات األكادمي ٞٚهرٗ ٜاالستٚادات ارتاصٞ
ٗعع آهٚات تقًِ ٍٚٚاضب ٞهرٗ ٜاالستٚادات ارتاصٞ

ارتدًات املطاُدٗ ٝسد ٝتط٘ٙس املٔازات
ٗسد ٝت٘صٚف ٗ تقسٙس املقسزات

كو ٞٚاجملتٌع
ٗسد ٝاهقٚاع
ٗ اهتقٍ٘ٙ
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تدزٙب اهطالب عو ٟطسق االضتركاز ادتٚد
إقاً ٞستاعسات ُٗدٗات هوطالب املوتشقني بادتاًعٞ

اجلهة املسؤولة
كو ٞٚاجملتٌع
ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
كو ٞٚاجملتٌع
فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات
املطاُدٝ

تدزٙب أعغا ٞ٣ٚٓ ١اهتدزٙظ عؤً ٟازات االتضاي اهفعاي
اه٘ص٘ي هلفاٝ١

( )7شٙاد ٝاهلفاٝ١
اهداخو(ٞٚاهسض٘ب
اهِذاح اهتطسب) يف
ادتاًعٞ
.
مجٚع كوٚات

–

بسُاًر املتابع ٞاهدٗز ٞٙالستٚادات ض٘ق اهعٌى ًٗعسف ٞزأٜ
املطتفٚد ّٙيف ًطت٘ ٠ارتسجيني ُٗ٘ع ٞٚاهتدضط املطو٘ب

كو ٞٚاجملتٌع
ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
كو ٞٚاجملتٌع ٗسد ٝت٘صٚف
ٗ تقسٙس املقسزات ٗسد ٝاهقٚاع
ٗ اهتق٘ ٍٙفسٙق عٌى عالق ٞاهلو ٞٚباجملتٌع

– ُطب ٞاهتشطّ يف ًعدالت اهتطسب.

داخو ٞٚإمجاه ٞٚعوٟ

– ُطب ٞاهتشطّ يف ًعدالت اهِذاح .

ًطت٘ ٠ادتاًعٞ

– ُطب ٞاهتشطّ يف ًعدالت اهسض٘ب .

بِطب% 80 ٞبِٔاٞٙ

عٌى اهتعوٗ ٍٚاهتدزٙظ

ضِ٘ات ارتطٞ

كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى ًضادز اهتعوٍٚ

كو ٞٚاجملتٌع ٗسد ٝت٘صٚف ٗ تقسٙس

دعٍ بساًر اهتعوٍ اهراتٗ ٛأضاهٚبٕ
تط٘ٙس ٗتِ٘ٙع ًضادز اهتعوٍ
تفعٚى ُظاَ داخو ٛملتابعٗ ٞعع ٗإدساٗ ١حتوٚى ُتا٢ر
االًتشاُات
تفعٚى ُظاَ اهتق ٍٚٚارتازد ٛهوٌقسزات ٗاهرباًر اهدزاضٞٚ

املقسزات فسٙق عٌى ًضادز اهتعو ٍٚفسٙق

فسٙق عٌى اهتعوٗ ٍٚاهتدزٙظ
كو ٞٚاجملتٌع ٗسد ٝت٘صٚف
ٗ تقسٙس املقسزات ٗسد ٝاهقٚاع ٗ اهتقٍ٘ٙ

تِ٘ٙع طسق اهتدزٙظ اهفعاي هتػٌى احملاعسات – اهدزٗع

كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى ًضادز اهتعوٍٚ

اهعوٌ – ٞٚاهتدزٙب املٚداُ – ٛزتٌ٘عات عٌى – شٙازات سقو– ٞٚ

فسٙق عٌى اهتعوٗ ٍٚاهتدزٙظ ٗسد ٝتط٘ٙس

حبح – سى ًػلوٗ – ٞزش عٌى – ًِاقػات ًفت٘سٞ

املٔازات
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ارتط ٞاالضرتاتٚذ ٞٚهلو ٞٚاجملتٌع

البعد األول  :املستفيدون

االسرتاتيجي تقديه خدمة أكادميية على درجة عالية من اجلودة واالعتناد ،وفق املتطلبات الوطنية والعاملية  ،من أجل تننية القدرة التنافسية لطالب وطالبات
:
اهلدف
اجلامعة يف سوق العنل  ،مبا يسهه يف بناء الشراكة اجملتنعية.
اهلدف التفصيلي

تابع

املؤشرات واملقاييس

( )7شٙاد ٝاهلفاٝ١
اهداخو(ٞٚاهسض٘ب
اهِذاح اهتطسب) يف
ادتاًعٞ
.
مجٚع كوٚات

( )8شٙادً ٝػازك ٞاهلوٚات يف
اهرباًر ٗاألُػطٞ
اجملتٌع.ٞٚ

املستهدف
اه٘ص٘ي هلفاٝ١

–

– ُطب ٞاهتشطّ يف ًعدالت اهتطسب.

داخو ٞٚإمجاه ٞٚعوٟ

– ُطب ٞاهتشطّ يف ًعدالت اهِذاح .

ًطت٘ ٠ادتاًعٞ

– ُطب ٞاهتشطّ يف ًعدالت اهسض٘ب .

بِطب% 80 ٞبِٔاٞٙ
ضِ٘ات ارتطٞ

املبادرات
تػذٚع اهطالب عو ٟاضتدداَ امللتب ٞاهسقٌٞٚ
تط٘ٙس اه ٞٚدعٍ اهطالب املتٌٚصٗ ّٙاملتف٘قني عوٌٚا
بسُاًر دعٍ اهطالب املتعجس ّٙدزاضٚاً
قاعد ٝبٚاُات هوطالب ارتسجيني ٗختضضاتٍٔ
إعداد ُدٗات ٗٗزش عٌى هوت٘ع ٞٚيف زتاي اهرباًر ٗاألُػطٞ

– عدد ًػازكات اهلو ٞٚيف اهرباًر ٗاألُػطٞ
اجملتٌع.ٞٚ

اه٘ص٘ي إىل30
ًػازكٞضِ٘ٙاً

اجملتٌعٞٚ
دزاضٗ ٞاقع ًػازك ٞادتاًع ٞيف اهرباًر ٗاألُػط ٞاجملتٌعٞٚ
إُػا ١قاعد ٝبٚاُات هوطالب اهساغبني االهتشاق باهدٗزات
اهتدزٙب. ٞٚ

( )9تدع ٍٚاهػساكً ٞع
املؤضطات اجملتٌع ٞٚيف
تدزٙب اهطالب
ٗارتسجيني ٗتأٓٚؤٍ

تِفٚر دٗزات تدزٙب ٞٚباهتعاْٗ ًع ب٘ٚت ارتربٗ ٝبسعا ٞٙاهقطاع

– عدد اهػسكات ٗاملؤضطات املػازك ٞيف
اهربُاًر .
– عدد اهطالب املتدزبني ٗاملطتفٚدًّ ّٙ
اهربُاًر.

حتقٚق %30

ارتاظ .
إعداد قاعد ٝبٚاُات هوٌؤضطات اجملتٌع ٞٚاهفاعوٞ
تِفٚر بعض اهسسالت اهطالب ٞٚإىل املؤضطات اجملتٌعٞٚ

اجلهة املسؤولة
كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى ًضادز اهتعوٍٚ
فسٙق عٌى اهتعوٗ ٍٚاهتدزٙظ فسٙق عٌى اهبشح
اهعوٌٛ
كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ
ارتدًات املطاُدٗ ٝسد ٝتط٘ٙس املٔازات
كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى ًضادز اهتعوٍٚ
فسٙق عٌى اهتعوٗ ٍٚاهتدزٙظ ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
فسٙق عٌى اهبشح اهعوٌٛ
كو ٞٚاجملتٌع ٗسد ٝاهت٘ثٚق ٗ املعوً٘ات
ختضط احملاضب ٞختضط اذتاضب اآلهٛ
ختضط اهوػ ٞاالجنوٚصٞٙ
كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى عالق ٞاهلو ٞٚباجملتٌع
ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى عالق ٞاهلو ٞٚباجملتٌع
ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
فسٙق عٌى اهبشح اهعوٌٛ
كو ٞٚاجملتٌع ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
ٗسد ٝاهت٘ثٚق ٗ املعوً٘ات
كو ٞٚاجملتٌع ٗسد ٝتط٘ٙس املٔازات
فسٙق عٌى عالق ٞاهلو ٞٚباجملتٌع
كو ٞٚاجملتٌع
فسٙق عٌى عالق ٞاهلو ٞٚباجملتٌع
ٗسد ٝاهت٘ثٚق ٗ املعوً٘ات
كو ٞٚاجملتٌع فسٙق عٌى عالق ٞاهلو ٞٚباجملتٌع
اًاُ ٞاهِػاط باهلوٞٚ
فسٙق عٌى إداز ٝغ ْ٘٣اهطالب ٗ ارتدًات املطاُدٝ
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