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سٖادٚ ٌضبٛ ٠ِٗٛ التدرٖط وَ محمٛ  (1)

 شّادٚ الدنتٕرآ 

 وَ الدنتٕرآ محمٛ وَ املعٍٗني ٌضبٛ –

 .التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ

 وَ الدنتٕرآ محمٛ وَ املتعاقدَٖ ٌضبٛ –

 .التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ

 %70 وعده حتكٗل

 وَ التدرٖط ٠ِٗٛ وَ

 شّادٚ محمٛ

 الدنتٕرآ

 التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ وَ الهمٗات الستٗادات دراصٛ إعداد

 الدنتٕرآ دردٛ عم٘ اذتاصمني

  اجملتىع نمٗٛ

 عىمٗات عىن فزٖل

 التدرٖط ٠ِٗٛ تٕظٗف

 ٔالعاومني

 الدنتٕرآ شّادٚ ساوم٘ وَ التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ وع التعاقد

 االصتكطاب بزٌاور يف

صعٕدٚ الٕظاٟف األنادميٗٛ ألعضاٞ  (2)

 ٠ِٗٛ التدرٖط 

 إل٘ الضعٕدٖني التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ ٌضبٛ –

 .التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ إمجال٘

 الضعٕدٖني التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ عدد –

 .تعٍّٗٗي ٖتي الذَٖ

 بٍضبٛ صعٕدٚ حتكٗل

 إمجال٘ وَ 65%

 التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ

 الٕطٍٗٛ الهفاٞات وَ االصتكطاب بزٌاور تفعٗن
  اجملتىع نمٗٛ

 عىمٗات عىن فزٖل

 التدرٖط ٠ِٗٛ تٕظٗف

 ٔالعاومني

 ستاضز دردٛ عمٜ التٕظٗف وعده سٖادٚ دراصٛ

 وعٗد دردٛ عمٜ التٕظٗف وعده سٖادٚ دراصٛ

تٍىٗٛ وّارات أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖط  (3)

ٔاإلدارٖني  يف زتاالت املعزفٛ 

 .املتذددٚ 

 ٠ِٗٛ أعضاٞ زتىٕع إل٘ املتدربني ٌضبٛ –

 .ٔاإلدارٖني التدرٖط

 تٍفٗذِا مت اليت التدرٖبٗٛ الرباور عدد –

 ٔاإلدارٖني التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ عدد –

 .الرباور وَ املضتفٗدَٖ

 %30  وّارات تٍىٗٛ

 ٠ِٗٛ أعضاٞ وَ

  ٔاإلدارٖني التدرٖط

 املعزفٛ زتاالت يف

 بٍّاٖٛ املتذددٚ،

 ارتطٛ صٍٕات

 الٕطٍٗٛ الهفاٞات وَ االصتكطاب بزٌاور تفعٗن

  اجملتىع نمٗٛ  املتذددٚ املعزفٛ عَ ثكافٗٛ ٌشزات

  العمى٘ البشح عىن فزٖل

 ٔ التٕثٗل عىن فزٖل

  املعمٕوات

 تطٕٖزاملّارات ٔسدٚ

 التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ وّارات تٍىٗٛ يف عىن ٔٔرش ٌدٔات إعداد

 املتذددٚ املعزفٛ زتاالت يف

 ٔاملعارف العمًٕ يف لإلدارٖني تدرٖبٗٛ ٔدٔرات تٕعٕٖٛ بزاور تٍفٗذ

 اذتدٖجٛ

 تطٕٖز دٔرات ذتضٕر التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ وشارنٛ دعي

 املعزفٛ مبذاالت ارتاصٛ العىن ٔٔرش ٔالٍدٔات املّارات

 . ادتاوعٛ تٍظىّا اليت املتذددٚ

  اجملتىع نمٗٛ

  العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

     

     

     

     

     



 

 

 والنمو التعلم : الثاني البعد                                                 اجملتىع لهمٗٛ االصرتاتٗذٗٛ ارتطٛ

8 

لتحقيق درجات عالية من اجلودة والتميز املشتقبلي يف جماالت التعليم، والبحث العلمي، وخدمة  (كمًا ونوعًا)تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة : اهلدف االسرتاتيجي 

 .اجملتمع

 املشؤولة اجلهة املبادرات املشتهدف واملقاييص املؤشرات التفصيلي اهلدف

عضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖط 1تطٕٖز قدرات  (4)

ٔاإلدارٖني  يف زتاالت التهٍٕلٕدٗا 

اذتدٖجٛ ٔتطبٗكاتّا التعمٗىٗٛ 

 .ٔاإلدارٖٛ 

 ٠ِٗٛ أعضاٞ زتىٕع إل٘ املتدربني ٌضبٛ –

 .التدرٖضٕاإلدارٖني

 .تٍفٗذِا مت اليت التدرٖبٗٛ الرباور عدد –

 %30 لٍضبٛ  الٕصٕه

 ٠ِٗٛ أعضاٞ وَ

  ٔاإلدارٖني  التدرٖط

 يف قدراتّي تطري مت

 التهٍٕلٕدٗا زتاالت

 ٔتطبٗكاتّا اذتدٖجٛ

 . ٔاإلدارٖٛ التعمٗىٗٛ

 الرتبٕٖٛ  ٔتطبٗكاتّا اذتدٖجٛ التهٍٕلٕدٗا عَ ثكافٗٛ ٌشزات

  اجملتىع نمٗٛ

  العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 اآلل٘ اذتاصب ختضط

 ٔاملعمٕوات التٕثٗل ٔسدٚ

  اجملتىع نمٗٛ ٔالهمٗٛ التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ بني االلهرتٌٔ٘ التٕاصن تفعٗن

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 اآلل٘ اذتاصب ختضط
 التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ وّارات تٍىٗٛ يف عىن ٔٔرش ٌدٔات إعداد

  التعمٗىٗٛ ٔتطبٗكاتْ اآلل٘ اذتاصب اصتخداً يف

 اآلل٘ اذتاصب وّارات عمٜ اإلدارٖني تدرٖب

  اجملتىع نمٗٛ

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 اآلل٘ اذتاصب ختضط

 ٔ الضمطات عىن فزٖل

 اإلدارٚ

 يف التدرٖط ٠ِٗٛ ألعضاٞ وتخضضٛ تدرٖبٗٛ دٔرات إقاوٛ

 اذتدٖجٛ ادتاوع٘ التعمٗي أصالٗب ، املكزر ومف إعداد:

 إىل ٔحتٕٖمّا الدراصٗٛ املكزرات ٔتطٕٖز تضىٗي ، ٔتطبٗكاتّا

 ، إلهرتٌٔٗٛ ستتٕٖات

  اجملتىع نمٗٛ

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 تكزٖز ٔ تٕصٗف ٔسدٚ

  التعمٗي عىن فزٖل املكزرات

 ٔالتدرٖط

  التعمي وضادر عىن فزٖل

 اآلل٘ اذتاصب ختضط
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سٖادٚ وشارنٛ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖط  (5)

 .يف املؤمتزات احملمٗٛ ٔالعاملٗٛ

 يف املشارنني التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ عدد –

 . ٔالعاملٗٛ احملمٗٛ املؤمتزات

 األصاتذٚ عدد إل٘ املشارنني  عدد ٌضبٛ –

 بالهمٗٛ اإلمجال٘

 وشارنٛ  حتكٗل

 ٠ِٗٛ أعضاٞ وَ 15%

 املؤمتزات يف التدرٖط

 ٔالعاملٗٛ احملمٗٛ

 ارتطٛ بٍّاٖٛ

 ٠ِٗٛ أعضاٞ لتشام ال  الالسوٛ   اإلدارٖٛ اإلدزاٞات ٔتبضٗط ٌشز

 باملؤمتزات التدرٖط

  اجملتىع نمٗٛ

 ٔ الضمطات عىن فزٖل

 اإلدارٚ

 يف ٔاملشارنٛ البشح إعداد زتاه يف عىن ٔٔرش ٌدٔات إعداد

 ٔالعاملٗٛ احملمٗٛ املؤمتزات

  اجملتىع نمٗٛ

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

  العمى٘ البشح عىن فزٖل

دعي بزاور البعجات ارتاردٗٛ ٔاملٍح  (6)

ٔالدٔرات الدراصٗٛ ٔاالتضاه 

 العمى٘  

 ٔدٔرات وٍح عمٜ ٔاذتاصمني  املبتعجني عدد –

 .خاردٗٛ

 . ادتاوعٛ ملٍضٕب٘ ارتاردٗٛ البعجات عدد –

 التدرٖبٗٛ ٔالدٔرات الدراصٗٛ املٍح عدد –

 ملٍضٕب٘ املكدوٛ العمى٘ االتضاه ٔبزاور

 .ادتاوعٛ

 وَ %15 إىل الٕصٕه

 التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ

 وَ سهىّي يف ٔوَ

 .ادتاوعٛ وٍضٕب٘

 االتضاه ٔبزاور ٔاملٍح ارتاردٗٛ البعجات لرباور خطٛ ٔضع

 الدراصٗٛ ٔالدٔرات العمى٘

  اجملتىع نمٗٛ

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 عىمٗات عىن فزٖل

 ٔ التدرٖط ٠ِٗٛ تٕظٗف

 تطٕٖز العاومٍٕٗسدٚ

 املّارات

 

 

 ٔاملٍح ارتاردٗٛ البعجات زتاه يف عىن ٔٔرش دٔرات إعداد

 .الدراصٗٛ ٔالدٔرات

   العمى٘ االتضاه ٔبزاور الدراصٗٛ البعجات  بزاور تفعٗن

 التدرٖط ٠ِٗٛ ألعضاٞ

  اجملتىع نمٗٛ الفٍٗني الضعٕدٖني لمشباب اصتكطاب بزاور ٔضع

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل

 ٔ التذّٗشات عىن فزٖل

 املزافل

 . الهمٗٛ يف الضعٕدٖني لمفٍٗني ٔظٗفٗٛ أرقاً تٕفري
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حتضني وعدالت الفٍٗني يف املعاون  (7)

  ( .1 :1)ٔاملختربات ٔصٕاًل لٍضبٛ 
 شتترب : فين وعده –

 : وعدلفين حتكٗل

 أدٌٜ نشد  شتترب

  فٍٗني وَ ٔاملختربات املعاون الستٗادات دراصٛ عىن

  اجملتىع نمٗٛ

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل

 املزافل ٔ التذّٗشات عىن فزٖل

  اآلل٘ اذتاصب ختضط

 االصتمٗشٖٛ المغٛ ختضط

 ٔاملختربات باملعاون املتىٗشَٖ لمفٍٗني حتفٗشٖٛ آلٗات ٔضع

  اجملتىع نمٗٛ

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل

 املزافل ٔ التذّٗشات عىن فزٖل

  املال٘ التخطٗط عىن فزٖل

االرتكاٞ بأداٞ املٕظفني ٔسٖادٚ  (8)

 .وؤِالتّي ٔتطٕٖز وّاراتّي 

 وؤِالت عم٘ اذتاصمني املٕظفني ٌضبٛ –

 .الٕظٗفٗٛ خدوتّي أثٍاٞ  عالٗٛ

 زتاه يف لمىٕظفني التدرٖبٗٛ الدٔرات عدد –

 .الٕظٗف٘ األداٞ تطٕٖز

 املٕظفني خدوات عَ املضتفٗدَٖ رضا ٌضبٛ –

 .اإلدارٖني

 وَ %75إىل  الٕصٕه

 املضتّدفٛ الف٠ٛ

 الٕظٗف٘ التشفٗش بربٌاور األخذ

  اجملتىع نمٗٛ

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 اليت الٕظٗفٗٛ املّارات وَ عدد عمٜ اإلدارٖني املٕظفني تدرٖب

 العىن ٖطمبّا

  اجملتىع نمٗٛ

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل

  املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 اآلل٘ اذتاصب ختضط

 احملاصبٛ ختضط

 االصتمٗشٖٛ المغٛ ختضط

دعي وزانش األحباخ ٔالهزاص٘  (9)

العمىٗٛ بالهمٗات بالهٕادر البشزٖٛ 

 .املؤِمٛ 

 عمى٘ نزص٘ : التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ ٌضبٛ –

 .حبح ٔوزنش

 يف املتخضضني التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ ٌضبٛ –

 .بالهمٗٛ األحباخ وزانش

 وَ%100حتكٗل

 وزانش  وتطمبات

 ٔالهزاص٘ األحباخ

 وَ بالهمٗات العمىٗٛ 

 البشزٖٛ الهٕادر

 املؤِمٛ

  إدارٖني مبٕظفني البشجٗٛ املزانش  دعي

  اجملتىع نمٗٛ

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل
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تشذٗع الباسجني عمٜ ٌشز أحباثّي  (10)

 .آصًٕٖٗا ٔعاملًٗا 

 

 .أحباثّي املٍشٕرٚ الباسجني عدد –

  املؤمتزات يف املشارنٛ األحباخ عدد –

 .ٔالدٔلٗٛ اإلقمٗىٗٛ

 حبٕخ وَ % 15 ٌشز

 أصًٕٖٗا ادتاوعٛ

 ٔعاملًٗا

 التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ وشارنٛ إدزاٞات تضّٗن

 ٔالدراصات األحباخ ٌشز يف 

  اجملتىع نمٗٛ

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 ٔوعًٍٕٖا والًٗا  التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ وشارنٛ دعي
  اجملتىع نمٗٛ

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل

  الهمٗٛ بني تعأُ بزٔتٕنٕالت إعداد

 ٔاألدٍبٗٛ احملمٗٛ ٔادتاوعات

  اجملتىع نمٗٛ

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

سٖادٚ اتفاقٗات األحباخ العمىٗٛ وع  (11)

 .ادتاوعات احملمٗٛ ٔاألدٍبٗٛ 

 املزانش وع الباسجني وَ املتعاقدَٖ عدد –

 املتىٗشٚ البشجٗٛ

  ادتاوعٛ بني البشج٘ التعأُ اتفاقٗات عدد –

 ٔالدٔلٗٛ احملمٗٛ ٔادتاوعات

 وَ ٌاشزَٖ فّٗا املشرتك األحباخ ٌضبٛ –

 الهمٗٛ خارز

 آخزٙ داوعات وع املشرتنٛ األحباخ عدد –

 شزانٛ اتفام عمٜ ٔاملبٍٗٛ

 الشزانٛ اتفاقٗات يف الضٍٕٖٛ الشٖادٚ ٌضبٛ –

 البشج٘ اجملاه يف

 وَ  %15 مبكدار منٕ

 وع البشجٗٛ االتفاقات

 احملمٗٛ ادتاوعات

 ٔاألدٍبٗٛ

 احملمٗٛ ٔادتاوعات  ادتاوعٛ بني املشرتنٛ البشٕخ دعي

 .ٔاألدٍبٗٛ

  اجملتىع نمٗٛ

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 ٔادتاوعات  التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ بني االتفاقٗات تشذٗع

 العمى٘ البشح زتاه يف ٔاألدٍبٗٛ احملمٗٛ

  اجملتىع نمٗٛ

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 التخضضات بني   املشرتنٛ البشجٗٛ املشزٔعات  ثكافٛ ٌشز

 املختمفٛ

  اجملتىع نمٗٛ

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 ٔاملعمٕوات التٕثٗل ٔسدٚ
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 .اجملتمع

 املشؤولة اجلهة املبادرات املشتهدف واملقاييص املؤشرات التفصيلي اهلدف

ربط البشح العمى٘ باستٗادات  (12)

 .ٔوشهالت اجملتىع احملمٜ ٔالٕطين

 اليت العمىٗٛ ٔاالصتشارات  ارتدوات عدد –

 .لمىذتىع الهمٗٛ تكدوّا

 جتزٝ اليت الٕطٍٗٛ ٔاملشارٖع األحباخ عدد –

 .ادتاوعٛ يف

 املٍشٕرٚ العمىٗٛ البشٕخ عدد –

 باستٗادات املزتبطٛ البشٕخ ٌضبٛ –

 .احملم٘ اجملتىع ٔوشهالت

 وَ%40 تٕدْٗ

 العمىٗٛ األحباخ

  ضتٕ  بادتاوعٛ

 العمى٘

 ٔوشهالت باستٗادات

 احملمٜ اجملتىع

 .ٔالٕطين

 املتخضضٛ  البشجٗٛ املعاون تأصٗط

 ٔاألدبٗٛ العمىٗٛ اجملاالت يف 

  اجملتىع نمٗٛ

 اإلدارٚ ٔ الضمطات فزٖل

 التذّٗشات ٔ املزافل عىن فزٖل

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

  اآلل٘ اذتاصب ختضط

 االصتمٗشٖٛ المغٛ ختضط

 البشجٗٛ لمخطط اصرتاتٗذٗٛ ٔضع

 ٔٔطٍٗٛ ستمٗٛ قضاٖا تعاجل اليت 

  اجملتىع نمٗٛ

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 باجملتىع الهمٗٛ عالقٛ عىن فزٖل

 العمى٘ الٍشز عمٜ التدرٖط ٠ِٗٛ أعضاٞ تشذٗع

   اجملىعٛ ستافظٛ بب٠ٗٛ املتعمكٛ لمبشٕخ 

  اجملتىع نمٗٛ

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 باجملتىع الهمٗٛ عالقٛ عىن فزٖل

 الب٠ٗٛ شؤُٔ يف  املتخضضٛ لألحباخ العمى٘ التىٗش دٕاٟش تٕفري

  احملمٗٛ

  اجملتىع نمٗٛ

 االدارٚ ٔ الضمطات عىن فزٖل

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 باجملتىع الهمٗٛ عالقٛ عىن فزٖل

 باستٗادات العمى٘ البشح ربط زتاه يف عىن ٔٔرش دٔرات عىن

  ٔالٕطين احملم٘ اجملتىع ٔوشهالت

  اجملتىع نمٗٛ

 العمى٘ البشح عىن فزٖل

 املّارات تطٕٖز ٔسدٚ

 باجملتىع الهمٗٛ عالقٛ عىن فزٖل

 


