
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  راتيجية لجامعة المنيا الخطة االست
2510/2525ـ  2515/2516  

 

 
 

مركز التخطيط االستراتيجي 
 بالجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6106 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أعضاء فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية للجامعة برئاسة السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة 

 



 2525/ 510-515/2516 المنيا لجامعةاالستراتيجية  الخطة

 بالجامعة االستراتيجي التخطيط مركز

 

- 0 - 

 الصفحة السحتويات

 
 مقدمة  ـ

 

 4 ............................................الدكتور رئيس الجامعة. األستاذكلمة 

 6 ......................................تمهيد...........................................

 8 ......................................................جامعة المنيا؛ نشأتها وموقعها 

 04-01 ستراتيجيةاال السمات المميزة للخطة. 1

 01 .............................للخطة في مجال التعليم والتعلم والتدريب السمات المميزة 1/1

 01 .........................................السمات المميزة للخطة في مجال البحث العلمي 1/2

 01 ........................المجتمع مجال تنمية البيئة وخدمة السمات المميزة للخطة في 1/3

 11 ................................................اإلستراتيجية.................التزامات الخطة  1/4

 12 .....................................................................المنطلقات الفكرية للخطة 1/5

 13 ....................................................................................منهج الخطة 1/6

 15 - 14 آليات تفعيل الخطة اإلستراتيجية. 2

 14 .............................................................................آلية تحقيق الخطة  2/1

 14 .......................................................................................المتابعة 2/1/1

 04 ........................................................................................التنفيذ 2/1/2

 05 ...............................................................................استمرارية الخطة 2/2

 05 ..................................................................................ية نشر الخطةآل 2/3

 05 .............................لتخطيط االستراتيجي............وسائل التواصل مع مركز ا 2/4

 58 - 06 التحليل البيئي لجامعة المنيا. 3

 16 ....................................................................البيئة الداخلية. أ.

 06 ..........................................................................................اإلتاحة. 3/1

 01 .......................................والتخطيط االستراتيجي..........اإلدارة المؤسسية  3/2

 01 .........................................................التخطيط االستراتيجي............ 3/2/1

 00 ..................................................................الهيكل التنظيمي......... 3/2/2

 06 ........................................................................القيادة والحوكمة... 3/2/3

 04 ..................................................ة واألخالقيات..................المصداقي 3/2/4

 04 .......................................................والتعلم والتدريب...............التعليم  3/3

 04 ............................والمقررات الدراسية..........والبرامج  األكاديميةالمعايير  3/3/1

 07 ...................................................ليم والتعلم....................مصادر التع 3/3/2

 41 ............................................................................ب والخريجونالطال 3/4

 41 ..........................................لقبول والتحويل................شئون التعليم وا 3/4/1



 2525/ 510-515/2516 المنيا لجامعةاالستراتيجية  الخطة

 بالجامعة االستراتيجي التخطيط مركز

 

- 6 - 

 الصفحة السحتويات

 46 ................................................................دعم الطالب................. 3/4/2

 40 ...............................................................النشاط الطالبي.............. 3/4/3

 40 ....................................................................................الخريجون 3/4/4

 44 ....................................................ضا الطالب.....................قياس ر 3/4/5

 44 .................................................الطالب........................ نظام تقويم 3/4/6

 45 ....................الدراسات العليا، وشئون أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي..... 3/5

 45 ...........................................................................الدراسات العليا... 3/5/1

 47 ..............................................ء هيئة التدريس.................شئون أعضا 3/5/2

 49 ...............................................................البحث العلمي............... 3/5/3

 51 ................................................................تنمية البيئة و مجتمعخدمة ال 3/6

 50 ....................................ألساسية للجامعة................تطوير وصيانة البنية ا 3/6/1

 52 ..................................................ئة الخارجية................البيب ـ 

 56 ..............................................................لفرص المتاحة...................ا 3/7

 50 ..........................................المنيا........................ فرص االستثمار في محافظة 3/7/1

 57 ............................................................................التهديدات.......... 3/8

 64 - 59 ستراتيجيةوالغايات اال، القيمالرؤية، الرسالة،  .4

 59 .................................................................................الرؤية........... 4/1

 59 ..............................................................................الرسالة............. 4/2

 59 ........................................................................القيم..................... 4/3

 59 ..............................................واألهداف المنبثقة منهايجية االستراتالغايات  4/4

بالجامعة بإستراتيجية الحكومة لتطوير منظومة التعليم العالي في االستراتيجية ربط الخطة 4/5

 . 2030 - 2015مصر 
66 

 78 - 65 واستراتيجيات عبورها ،تحديد الفجوة. 5

 65 ...............................................تياجات.........االح تحديد الفجوة،و 5/1

 65 ...............................سية، والتخطيط.................المؤس اإلدارةاحتياجات  5/1/1

 66 ..........................................يم، والتعلم، والتدريب.........التعلاحتياجات   5/1/2

 67 ...................االحتياجات الخاصة بالطالب.......................................... 5/1/3

 67 ............................................................البحث العلمي.....احتياجات  5/1/4

 68 ................................أعضاء هيئة التدريس.........................احتياجات   5/1/5

 68 .................................................الدراسات العليا...............احتياجات  5/1/6

 69 ................................................تنمية البيئة وخدمة المجتمع احتياجات  5/1/7



 2525/ 510-515/2516 المنيا لجامعةاالستراتيجية  الخطة

 بالجامعة االستراتيجي التخطيط مركز

 

- 0 - 

 الصفحة السحتويات

 70 .........................................وة...................عبور الفج استراتيجيات 5/2

 70 ....................والتخطيط االستراتيجي.........المؤسسية،  اإلدارةاستراتيجيات  5/2/1

 72 ........................................عليم والتعلم والتدريب........التاستراتيجيات   5/2/2

 73 .........................................لطالب والخريجين................ااستراتيجيات  5/2/3

 74 ............يئة التدريس، والدراسات العليااستراتيجيات البحث العلمي، وأعضاء ه 5/2/4

 76 ..............................................تنمية البيئة وخدمة المجتمعاستراتيجيات  5/2/5

 77 ....................التحديات والمخاطر....................................................... 5/3

  141-79 للجامعةاالستراتيجية الخطة التنفيذية للخطة . 6

 160 -142 المالحق

 143 ......................................صور ورش العمل وجلسات العصف الذهني. (1) ـ ملحق

 149 ( صور ألهم ما يميز بعض كليات الجامعة.............................................2ملحق ) ـ

 160 ..................................الخطة اإلستراتيجية.إعداد فريق أعضاء بأسماء ( 3)ـ ملحق 

 



 2525/ 510-515/2516 المنيا لجامعةاالستراتيجية  الخطة

 بالجامعة االستراتيجي التخطيط مركز

 

- 4 - 

  :سئٍش انجبيؼخ /كهًخ األصتبر انذكتىسـ 

ُيدعد جامعة السشياا نن ححساأ نما اة حاوسير تامأ حشسياة مجتساة محاسياة السشياا    سا  
لحااأ مذاا وح   ححطيااا هسوذاحاا   قلاام ا سوولااا ماات مدااةوليتشا التا يخيااة التاا  ذااد  ا وااا ون 

ا التتثسا   حشسياة  سة مدتوياح   مرد ل نللفكر اإل دا   س   حشييم الجامعات " با تما  ا معطول 
بمعا  الحزاا ب العرةياة  التارا    ا تسامهااالسجتساة  نالو اا   ا  الثار ب المذارية  ن ام رار ات 

 حوريااا الاار ابث الثطاسيااة  العلسيااة مااة الجامعااات  األصاايلةللذااعا السراارق  حطاليااد    التااا يخ
 . ()األخرى  الهيةات العلسية العرةية مشها  األجشمية"

ا  2515/2516لحاليااااة  ماااات راااام جااااا  إلااااعا  الخسااااة اإلتااااتراحيجية الخسدااااية ا
إيسا لاا مات الجامعاة با هاا واا  ب ب وا   اا األةا يسياة  اإل ا ياة  "معًا نحو التميز" 2510/2525

ن ن لى الوسا  بسدةوليتشا التا يخية مات خاول التسياز سا  األ ا   العساأ بار ي الفرياا الواذاد   
 دمة السجتسة. حشهض بد   ا السشتير س  التعليم  المح  العلس   حشسية الميةة  خ

عطد اآلمال   حتجدد السسوذات   حتج  الجهو   لتحطيا الغايات الدمة لهذ  يمطى نن حُ 
الخسة اإلتتراحيجية الت  حتكامأ سيسا بيشها كا  حطادم لسجتساة محاسياة السشياا   لراعيد مرار  

للسشاسداة ا   حسسح الجامعة إلاى ماا  او ابعاد مات قلام ا   ووميل ا  لى التشاسس محليل ا وا  ل خريجل 
ا   حشتج بحثلا  لسيلا يدهم س  اإلضاسة إلى السعرسة اإل دا ية  س  حساوير السجتساة  ذاأ  السيل 

 مذ وح . 
 ماات الجااادير بالاااذكر سااإلن الخساااة اإلتاااتراحيجية الحالياااة حتدااا ماااة الخساااة الخسداااية 

 ماااة الخساااة اإلتاااتراحيجية لاااو ا ب التعلااايم العاااال   2514/2515ا  2550/2515الداااابطة 
2515/2535  . 

ا ذتاى يس ات ويااأل األ ا   التاةاد مات الوساا   لدوف حاتم متابعاة  حطيايم الخساة تاشويل 
 بسدةولية الجامعة حجا  السجتسة. 

 لعأ ن م ما يسيز  ذ  الخسة  او  زمهاا  لاى إ ذاا  كلياة لتعسيار  حساوير الراحا ى 
 ا الجغراسياة إلاى المحار لتوسير الكوا   الو مة لتعسير  حسوير محاسية السشيا الت  امتدت ذد  

ااا ا  كساااا يسيز اااا إ ذاااا  مركاااز للتسياااز ل بحاااا  العلسياااة األذسااار إلااارولا   الراااحرا  الغرةياااة الرةل
                                                           

(

المطبثع  ، القبهرح: الهيئخ العبمخ لشئىن2531لسنة  84قانون تنظيم الجامعات رقم (. 8991العرثيخ ) مرخجمهىريخ (  

 .   2األميريخ، ص
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الستخررة سا  الد اتاات  المحاو  الميشياة   الد اتاات  المحاو  الستعاد ب   اذا باإلضااسة إلاى 
ا التاا  حذاا أ تااممل حطااديم  ةيااة سرياادب حكامليااة السااابة لحتااهام ساا  محااو األميااة  حلاام السذاا لة 

ا س  الغالمية العيساى مات مذا وت السجتساة  كساا نن الاياحهاا اإلتاتراحيجية حتساإلاى ماة  ئيديل 
 ذد  التوجهات اإلتتراحيجية العالسية. ن

وج  الجامعة كاأ هاواحهاا  كم ا احهاا لتحطياا ن اداف الخساة  لتحطيا التسيز السشذو  حُ 
التاا  نتااهم ساا  الرتااها ويااا ات محاسيااة السشيااا  اإلتااتراحيجية الحاليااة ذتااى يس اات جشاا  رسا  ااا

  ةتاااا  مراااالحها  ةعاااض إلاااركاحها باإلضااااسة إلاااى الطياااا ات األةا يسياااة  اإل ا ياااة  الساااو  
بالجامعة  كسا نن ححطيا التسيز السشذو    ت بطشا ة  كيسان جسياة العاامليت بالجامعاة برتاالة 

 الخسة  ةحتسية حرجسة ويسها إلى تلوك سعل . 
اا للجامعاة ا نن نةكاد نن الشجااي سا  ححطياا الاياات الخساة   كلا  نماأ ا بوصاف   ئيدل

اا  اإلتتراحيجية الحالية  و الدميأ األ م لحرول الكليات  لى اال تسا   نن ححطا الجامعة حرحيمل
 نسزأ بيت الجامعات. 
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 تًهٍذ:ـ 

 تذيج مرخنا الحبيبة تصػرات سخيعة ومتالحقة مشح ما يقخب مغ خسذ سشػات تجدجت
ضخورة أف تقـػ جامعة  مسا يتسخس عشو، 2180يػنيػ  01وثػرة  ،2188فى قياـ ثػرة يشايخ 

 محافطة السشيا، وصعيج مرخ برفة عامة. أبشاءالسشيا بجورىا السشتطخ لتحقيق آماؿ وشسػحات 
امتجاًدا لخصة الجامعة ( 2189/2121ػ  2182/2182)االستخاتيجية مغ ثع تأتى الخصة 

تأتى الخصة  ولقج تع اتخاذ التجابيخ الالزمة حتى ،وتجديًجا إليجابياتيا ـ(2180-2119) الدابقة
 تحقق الجامعة رسالتيا مغ خالؿ اآلتى:و  ،الحالية بثسارىا السخجػة

  بيجؼ الحرػؿتقجيع تعميع متسيد لصالبيا يسكشيع مغ اكتداب الخبخات الالزمة لمتشافذ 
ة الصالبية الستشػعة الالزمة الكتساؿ عمى فخصة عسل مالئسة، وإتاحة مسارسة األنذص

 جػانب نسػ شخرياتيع االجتساعية، والثقافية، وغيخىا.

  إنتاج أبحاث دولية ُتديع فى إثخاء السعخفة اإلندانية، وتشسية البيئة، وخجمة السجتسع مغ
، وتديع فى والجولي واإلقميسي خالؿ الذخاكة بيغ الجامعة ومؤسدات السجتسع السحمى

 الجولى لمجامعة.السحمى واالقميسى و ف رفع الترشي

  التخكيد عمى خجمة السجتسع السحمى لسحافطة السشيا بسػاجية مذكمة اأُلمية مغ مشطػر
فخيج يدتثسخ إمكانات الجامعة فى كافة التخررات األكاديسية، ويتجشب سمبيات 

ولػية مية أاألساليب التقميجية لسػاجية ىحه السذكمة، ولعل السبخر وراء إعصاء مذكمة األُ 
محافطة السشيا الستسثمة فى التصخؼ، مذكالت فى معطع  قرػى ىػ أنيا الدبب الخئيذ

 واإلرىاب، وتعاشى السخجرات، والبصالة، واإلىساؿ، والعادات االجتساعية العقيسة.

  االعتساد عمى الػثائق، والبيانات الحجيثة، وتحخى السػضػعية، والجقة واالتراؿ السدتسخ
لكتخونًيا بالستخرريغ، والسيتسيغ بالتخصيط االستخاتيجى كأحج مرادر ورقًيا، وا

 التصػيخ السدتسخ لمخصة عمى مجار سشػاتيا الخسذ.
  مذاركة العجيج مغ السدئػليغ، والسيتسيغ، والسدتفيجيغ، مغ قيادات السجتسع السحمى

، عسل سع الجامعة فى بشاء الخصة مغ خالؿ عقج ورشتلسحافطة السشيا، ومغ خالؿ ُمج
 :تسثمت أىسيا فيسا يمي

  الء الػزارة فى ورشة عسل بسحافطة السشيا مع الديج المػاء/ محافظ السشيا، ووكعقج
الصخؽ، الكيخباء، األوقاؼ، ي، الرحة، الخ قصاعات التعميع، الدراعة، الرشاعة، 

 التسػيغ، والدياحة.
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 والتي رشاعةالالتعميع، الدراعة، ورش عسل تخررية فى مجاالت الرحة،  انبثاؽ ،
، الدادة عسجاء الكميات، والػكالء، ورؤساء وحجات الجػدةفاعميتيا  في شارؾ

 .وتخرر في ، وقيادات السحافطة كل  والصالب

   ؛ بالفخؽ الشيائية لكميات الجامعة الفائقيغعسل مع عيشة مغ الصالب  ورشتيعقج
 متعخؼ عمى آرائيع فى اآلتى:وذلظ ل

o .السقخرات الجراسية 

o لتجريب أثشاء الجراسة.بخامج ا 

o  الصالبي.نطاـ الجراسة، واالمتحانات، والشذاط 

o .العالقة بيغ ما درسػه، واحتياجات سػؽ العسل 

o  االستخاتيجية مشاقذة اآلراء السشبثقة مغ أعزاء ىيئة التجريذ فيسا يخز الخصة
ـ( بالجامعة فى دورات تشسية ميارات، وقجرات أعزاء 2180-2119الدابقة )

 .جريذىيئة الت

 لسحافطة السشيا  يالسجتسع السحم مسثميرؤية عمى تعخؼ الورش العسل إلى  أدت
 فيسا يخز اآلتى: ، وذلظمع الجامعة يوتبادؿ الخأ

o لدػؽ العسل. الصالبمة البخامج التعميسية إلعجاد مالء مدتػى الخخيج ومجى 

o مجى مالئسة بخامج التجريب التى ُتقجـ لمصالب عمى مجار سشػات الجراسة. 

o  مػاصفات ومحتػى بخامج التجريب الالزمة لمخخيجيغ لتأىيميع لمسشافدة لاللتحاؽ
 بدػؽ العسل.

o  بخامج الجراسات العميا التى تقجميا الجامعة، ومقتخحاتيع إلنذاء تخررات
مغ الخبخات العسمية التصبيقية فى اإلشخاؼ عمى الخسائل اإلفادة ججيجة، و 

 العمسية.

o الجامعة لخجمة السجتسع وتشسية البيئة. تحقيق عائج أكبخ مغ بخامج 

الخؤية، والخسالة، والقيع،  البيئى، وتحجيج إجخاء التحميلعمى ضػء الخصػات الدابقة تع  
إلدارة الجامعة، نبخاًسا لى الخصة التشفيحية لمجامعة لتكػف إيات، واألىجاؼ، ثع التػصل والغا

 اتيجية.والكميات وغيخىا مغ الػحجات فى بشاء خصصيا االستخ 
 ؛َشؤتهب ويىلؼهب:جبيؼخ انًٍُب ـ
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 َشؤح جبيؼخ انًٍُب:ـ 

  كمياتكميات  خسذخسذ  مغمغ  يتكػف يتكػف   الفخعالفخع  كافكاف  وقجوقج  أسيػط،أسيػط،  لجامعةلجامعة  اافخعً فخعً عمى أنيا عمى أنيا   السشياالسشيا  جامعةجامعة  بجأتبجأت

،  اآلداب،اآلداب،  الدراعة،الدراعة،  التخبية،التخبية،  ((ىي:ىي: ،العمـػ   ٬٫ٮ٬٫٦ٮ٦  لدشةلدشة  9090رقع رقع   الجسيػري الجسيػري ثع صجر القخار ثع صجر القخار   ((واليشجسةواليشجسة  العمـػ

  بالجامعة،بالجامعة،  ججيجةججيجة  كمياتكميات  فتحفتح  ذلظذلظ  بعجبعج  وتػالتوتػالت  ،،""السشياالسشيا  امعةامعةجج""  سسيتسسيت  مدتقمةمدتقمة  جامعةجامعة  بإنذاءبإنذاء

  ::  ةةالشذأالشذأ  ةةأقجميأقجمي  حدبحدب  مختبةمختبة  نذأتيانذأتيا  وتاريخوتاريخ  كميات ومعاىج الجامعةكميات ومعاىج الجامعة  يػضحيػضح  ييالتالالتال  والججوؿوالججوؿ
  مم

  الكليةالكلية
الطرا  الجسهو ق الطرا  الجسهو ق 
   حا يخ الشذاب حا يخ الشذاب

  مم
  الكليةالكلية

الطرا  الجسهو ق  حا يخ الطرا  الجسهو ق  حا يخ 
  الشذابالشذاب

  19951995لدشة لدشة   184184  التسريضالتسريض  1111  19661966لدشة لدشة   31233123  الترةية الترةية   11
  19951995لدشة لدشة   419419  ها األتشانها األتشان  1212  19691969لدشة لدشة   10881088  الز ا ة الز ا ة   22
  19971997لدشة لدشة   8484  الريدلةالريدلة  1313  19701970لدشة لدشة   18031803  اآل ا  اآل ا    33
  19971997لدشة لدشة   8484  األلدتاأللدت  1414  19731973لدشة لدشة   185185  العلوم العلوم   44
  19981998لدشة لدشة   329329  الترةية الشو يةالترةية الشو ية  1515  19751975لدشة لدشة   914914  الهشدتة الهشدتة   55
  19971997لدشة لدشة   12671267  معهد سش  حسريضمعهد سش  حسريض  1166  19761976لدشة لدشة   446446  الفشون الجسيلة الفشون الجسيلة   66
  20032003لدشة لدشة   4747  الحاسبات والمعلوماتالحاسبات والمعلومات  2323  19761976لدشة لدشة   142142  الساالسا  77
  20092009لدشة لدشة   317317   ياض األهفال ياض األهفال  1818  19821982لدشة لدشة   8787  الترةية الرياضية الترةية الرياضية   88
  20132013لدشة لدشة   12311231  الترةية الفشيةالترةية الفشية  1919  19821982لدشة لدشة   230230  الد اتات العرةيةالد اتات العرةية  99
1010  

  19951995لدشة لدشة   419419  الدياذة  الفشا قالدياذة  الفشا ق
  20142014لدشة لدشة   296296  السا الميسرق السا الميسرق   2020
  20152015لدشة لدشة   22062206  ةلية الحطوق ةلية الحطوق   2121

  ..السشياالسشيا  بسحافطةبسحافطة  الػحيجةالػحيجة  الحكػميةالحكػمية  الجامعةالجامعة  السشياالسشيا  جامعةجامعة  عجعجوتُ وتُ 

  شؼبس انجبيؼخ:شؼبس انجبيؼخ:  ــ

  
  
  

  السشيا،السشيا،  لجامعةلجامعة  شعاًراشعاًرا  مفتػحمفتػح  كتابكتاب  داخلداخل  نفختيتينفختيتي  تسثاؿ السمكةتسثاؿ السمكة  رأسرأس  صػرةصػرة  اختياراختيار  تعتعولقج ولقج 

  تاريختاريخ  فيفي  لعبتولعبتو  الحيالحي  والعقائجيوالعقائجي  التاريخيالتاريخي  لجورىالجورىا  نطًخانطًخا  السشياالسشيا  محافطةمحافطة  شعارشعار  ىػىػ  نفختيتينفختيتيالسمكة السمكة   ورأسورأس

  ييوالخاعوالخاع  القجيسةالقجيسة  السرخيةالسرخية  العقيجةالعقيجة  فيفي  التػحيجالتػحيج  فكخةفكخة  صاحبصاحب  اخشاتػف اخشاتػف   السمظالسمظ  زوجةزوجة  ييفيفي  القجيسة،القجيسة،  مرخمرخ
  أقرىأقرى  العسارنةالعسارنة  تلتل  مشصقةمشصقة  فيفي  نفختيتينفختيتي  رأسرأستسثاؿ تسثاؿ   عمىعمى  ثخثخعُ عُ   وقجوقج    األرض،األرض،  عمىعمى  والحقوالحق  لمعجالةلمعجالة

  ..السشصقةالسشصقة  ىحهىحه  فيفي  السقابخالسقابخ  مغمغ  عجيج  عجيج    فيفي  ػرتػرتُص ُص   كساكسا  السشياالسشيا  محافطةمحافطة  جشػبجشػب
  يىلغ انجبيؼخ ويحبفظخ انًٍُب:يىلغ انجبيؼخ ويحبفظخ انًٍُب:  ـ ـ 

  يسيغيسيغ  عغعغ  القاىخة،القاىخة،  جشػبجشػب  متخمتخ  كيمػكيمػ  ٧٩٬٧٩٬  تبعجتبعج  التيالتيبسحافطة السشيا بسحافطة السشيا   السشياالسشيا  جامعةجامعة  تقعتقع

  أغمبأغمب  الجامعيالجامعي  الحـخالحـخ  ويزعويزع  ..أسػافأسػاف//القاىخةالقاىخة  الدراعيالدراعي  الصخيقالصخيق  عمىعمى  الذساؿالذساؿ  جيةجية  مغمغ  لمسجيشةلمسجيشة  الجاخلالجاخل
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  وصالةوصالة  الخياضي،الخياضي،  واإلستادواإلستاد  ،،ي ي السخكد السخكد   والسصععوالسصعع  السخكدية،السخكدية،  والسكتبةوالسكتبة  الجامعة،الجامعة،  وإدارةوإدارة  ،،الجامعةالجامعة  كمياتكميات

  لمشداءلمشداء  مدتذفىمدتذفى  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  سبي،سبي،ييولولاالاال  الدباحةالدباحة  وحساـوحساـ  مكذػفة،مكذػفة،  ومالعبومالعب  السغصاة،السغصاة،  المعبالمعب

ومدتذفى الكبج، ومدتذفى جخاحة القمب والرجر بالسشيا الججيجة، ومدتذفى الكبج، ومدتذفى جخاحة القمب والرجر بالسشيا الججيجة،   ومدتذفى الُكمى،ومدتذفى الُكمى،  واألشفاؿ،واألشفاؿ،
،  داخلداخلت ت الصالباالصالبا  ةةمجيشمجيش  ييومبانومبان ،الحـخ   عمىعمى  واليشجسةواليشجسة  األسشاف،األسشاف،  وشبوشب  اآلداب،اآلداب،  كمياتكميات  تقعتقع  بيشسابيشسا  الحـخ

  الصالباتالصالبات  ومجيشةومجيشة  لمصمبة،لمصمبة،  الجامعيةالجامعية  السجيشةالسجيشة  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،قميالً قميالً   الجشػبالجشػب  إلىإلى  نفدونفدو  ييالدراعالدراع  الصخيقالصخيق

  عمىعمى  الصبالصب  لكميةلكمية  التابعالتابع  ييالجامعالجامع  السدتذفىالسدتذفى  تقعتقع  حيغحيغ  فيفي  ،،األسشافاألسشاف  شبشب  ومدتذفىومدتذفى  باألخراص،باألخراص،

مباني الجامعة بسجيشة السشيا الججيجة مباني الجامعة بسجيشة السشيا الججيجة   فيفي  البيصخي البيصخي كمية الصب كمية الصب   ، وُأنذئت، وُأنذئتالسجيشةالسجيشة  وسطوسط  يليلالشالش  كػرنيركػرنير
  ..21822182ػؽ التي صجر بيا قخاًرا في ػؽ التي صجر بيا قخاًرا في بيشسا تع تخريز مبشى داخل الحـخ الجامعي لكمية الحقبيشسا تع تخريز مبشى داخل الحـخ الجامعي لكمية الحق، ، 

محافطة تزسيا أرض مرخ، وىى عاصسة محافطة تزسيا أرض مرخ، وىى عاصسة   2222واحجة مغ بيغ واحجة مغ بيغ   ىيىيمحافطة السشيا: محافطة السشيا: 
، وىى تستج عمى نيخ الشيل بصػؿ   بشيبشيا، ا، يزع السشييزع السشي  الحيالحيشساؿ الرعيج شساؿ الرعيج  ، وىى تستج عمى نيخ الشيل بصػؿ سػيف، الفيـػ كع، كع، 802802سػيف، الفيـػ

سػيف، ومغ سػيف، ومغ   بشيبشيمشصقة مرخ الػسصى وتحجىا مغ الذساؿ محافطة مشصقة مرخ الػسصى وتحجىا مغ الذساؿ محافطة   فيفيوتقع محافطة السشيا وتقع محافطة السشيا 
الجشػب محافطة أسيػط ومغ الذخؽ اليزبة الذخقية، ومغ الغخب الرحخاء الغخبية، وتستج مغ الجشػب محافطة أسيػط ومغ الذخؽ اليزبة الذخقية، ومغ الغخب الرحخاء الغخبية، وتستج مغ 

شخًقا، وقج انصمقت مغ محافطة شخًقا، وقج انصمقت مغ محافطة   0808--0101  شسااًل وخصي الصػؿشسااًل وخصي الصػؿ  21.0221.02  ––  22.0222.02خصي العخض خصي العخض 
السشيا أوؿ دعػة لمتػحيج عمى يج اخشاتػف مسا جعميا بحق عخوس الرعيج، وتتسيد محافطة السشيا السشيا أوؿ دعػة لمتػحيج عمى يج اخشاتػف مسا جعميا بحق عخوس الرعيج، وتتسيد محافطة السشيا 

كع عمى الشيل مباشخة، وقج بمغت شيختيا الدياحية مكانة كع عمى الشيل مباشخة، وقج بمغت شيختيا الدياحية مكانة 22يستج بصػؿ حػالي يستج بصػؿ حػالي   الحيالحيبكػرنير الشيل بكػرنير الشيل 
ت سياحية، ومشاشق أثخية تزع خسدة ت سياحية، ومشاشق أثخية تزع خسدة فخيجة، صاحبيا تاريخ عخيق يؤكجه ما بيا مغ مدارافخيجة، صاحبيا تاريخ عخيق يؤكجه ما بيا مغ مدارا

عرػر تاريخية قخنت بيغ عخاقة الساضي، وانجازات الحاضخ، كسا تتسيد بخرائز جغخافية عرػر تاريخية قخنت بيغ عخاقة الساضي، وانجازات الحاضخ، كسا تتسيد بخرائز جغخافية 
تجسع بيغ البيئة الرحخاوية، والخيفية، والحزارية، وتختبط السحافطة بدػاحل البحخ األحسخ تجسع بيغ البيئة الرحخاوية، والخيفية، والحزارية، وتختبط السحافطة بدػاحل البحخ األحسخ 

  فيفيذخ الجروب ذخ الجروب شخفا، شخيق الذيخ فزل، كسا تشتشخفا، شخيق الذيخ فزل، كسا تشت  وأدىوأدىببعس األودية والصخؽ وأشيخىا ببعس األودية والصخؽ وأشيخىا 
  الرحخاء الغخبية، وتختبط الػاحات البحخية عغ شخيق ىحه الجروب.الرحخاء الغخبية، وتختبط الػاحات البحخية عغ شخيق ىحه الجروب.

  صتشاتٍجٍخصتشاتٍجٍخاالاال  انضًبد انًًٍزح نهخغخانضًبد انًًٍزح نهخغخ. . 88

انضًبد انًًٍزح نهخغخ فى يجبل انتؼهٍى، انضًبد انًًٍزح نهخغخ فى يجبل انتؼهٍى،   ..88//88

  وانتؼهى، وانتذسٌت:وانتؼهى، وانتذسٌت:

 إلتاحة مديج مغ الفخص أماـ شالب الُذعب األدبية لاللتحاؽ إنذاء كميات وبخامج ججيجة .8
 كمية الحقػؽ.مثل  بيا،

إنذاء كمية تشسية وتعسيخ الرحخاء استجابة لستصمبات التخسيع الججيج لسحافطة السشيا  .2
 ، والى الػاحات غخًبا.شخًقاالحى يستج الى البحخ األحسخ 
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إعصاء أولػية قرػى لتجريب الصالب مغ مشطػريغ، األوؿ التجريب مغ خالؿ نساذج  .0
التجريب فى مػاقع العسل الستػقع أف يعسل  واآلخخ السحاكاة لمسيغ السختبصة بكل كمية،

 بيا الصالب مدتقباًل.

إتاحة مديج مغ الفخص لمصالب الستسيديغ لمسشافدة عمى التفػؽ مغ خالؿ وجػد مػاد  .0
اختيارية يختار مشيا الصالب الستفػؽ الستسيد إلبخاز قجرتو عمى االبتكار، واإلبجاع، 

 والتفػؽ.
  خ فى يجبل انجحث انؼهًى:خ فى يجبل انجحث انؼهًى:انضًبد انًًٍزح نهخغانضًبد انًًٍزح نهخغ  ..22//88

أحجث األبحاث البيشية،  ومغ خالل شتجتُ ( Excellence Centerإنذاء مخكد لمتسيد ) .8
 واألبحاث الستعجدة التى تحقق التشسية لسحافطة السشيا، ولرعيج مرخ، وربسا لإلندانية.

إتاحة الفخص لمخبخاء فى مؤسدات السجتسع لمسذاركة فى اإلشخاؼ العمسى عمى رسائل  .2
 تصػيخ وحل مذكالت اإلنتاج.الفى  مشيااإلفادة  لساجدتيخ، والجكتػراه، حتى يسكغ ا

تًٍُخ انجٍئخ تًٍُخ انجٍئخ انضًبد انًًٍزح نهخغخ فى يجبل انضًبد انًًٍزح نهخغخ فى يجبل .  .  00//88

  ::وخذيخ انًجتًغوخذيخ انًجتًغ

ة السحاور لسحػ األمية مغ مشطػر فخيج تتكامل فيو امكانيات متكامم ستخاتيجيةا يتبش .0
تع مغ خالليا جحب اأُلمييغ وتذجعييع الجامعة فى كافة التخررات األكاديسية، وي

تقجـ ليع الخجمات الالزمة فى  نفدو الػقتااللتحاؽ بفرػؿ محػ اأُلمية، وفى عمى 
 مجاؿ الرحة، والدراعة، واإلرشاد والتػجيو االجتساعى، وفى مجاؿ الحخؼ الدائجة.

تذجيع  مغ خالؿالجامعة لتشسية البيئة، وخجمة السجتسع  تمااعمى تقجيع إسياالعتساد  .6
 أعزاء ىيئة التجريذ، والعامميغ، والصالب عمى التصػع.

  انتزايبد انخغخ اإلصتشاتٍجٍخ:انتزايبد انخغخ اإلصتشاتٍجٍخ:..00//88

  االنتزاو انًحهى:االنتزاو انًحهى:  --

  بتقجيعبتقجيع( ( 21812181//21892189ػ ػ   21822182//21822182))  السشياالسشيا  لجامعةلجامعة  الخسديةالخسديةاالستخاتيجية االستخاتيجية   الخصةالخصة  تمتـدتمتـد

  السشياالسشيا  محافطةمحافطة  مػاششيمػاششي  اتاتوشسػحوشسػح  وإمكانياتوإمكانيات  لقجرات،لقجرات،  السالئسةالسالئسة  والبحثيةوالبحثية  والتجريبيةوالتجريبية  التعميسيةالتعميسية  الفخصالفخص
  والخخيجيغوالخخيجيغ  الخاصالخاص  القصاعالقصاع  أوأو  العامةالعامة  الثانػيةالثانػية  شيادةشيادة  عمىعمى  اصميغاصميغالحالح  الصالبالصالب  مغمغ  مػاقعيعمػاقعيع  باختالؼباختالؼ

  الرغيخةالرغيخة  السذخوعاتالسذخوعات  وأصحابوأصحاب  األعساؿاألعساؿ  ورجاؿورجاؿ  الخاصالخاص  القصاعالقصاع  أوأو  الحكػمةالحكػمة  بقصاعبقصاع  والعامميغوالعامميغ

  خجمةخجمة  أوأو  عسلعسل  ةةفخصفخص  عمىعمى  الحرػؿالحرػؿ  فيفي  آماليعآماليع  ضػئياضػئيا  عمىعمى  يحققػف يحققػف   مشارةمشارة  السشياالسشيا  جامعةجامعة  لتربحلتربح

  الجامعةالجامعة  تقـػتقـػ  بأفبأفاالستخاتيجية االستخاتيجية   الخصةالخصة  وتمتـدوتمتـد، ، بالحياةبالحياة  واالستستاعواالستستاع  فييافييا  يعيذػف يعيذػف   التيالتي  البيئةالبيئة  وتشسيةوتشسية

  مغمغ  اليجخةاليجخة  ،،األميةاألمية  البصالة،البصالة،  الفقخ،الفقخ،  مثلمثل  التشسيةالتشسية  مدارمدار  تعػؽ تعػؽ   التيالتي  التحجياتالتحجيات  مػاجيةمػاجية  فيفي  بجورىابجورىا

  ..يفيفالخ الخ   فيفي  والبيئيوالبيئي  والرحيوالرحي  والثقافيوالثقافي  االجتساعياالجتساعي  السدتػى السدتػى   وتجنىوتجنى  ،،الخيفالخيف

  ::انمىيًانمىيًاالنتزاو االنتزاو   --
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  الجامعاتالجامعات  معمع  والتكاملوالتكامل  بالتشديق،بالتشديق،  السشياالسشيا  لجامعةلجامعة  الخسديةالخسديةاالستخاتيجية االستخاتيجية   الخصةالخصة  تمتـدتمتـد
  ، بغخض تحقيق، بغخض تحقيقوالبحثيةوالبحثية  والتجريدية،والتجريدية،  التعميسية،التعميسية،  الفخصالفخص  لمسػاشغ السرخي لمسػاشغ السرخي   تقجـتقجـ  ييكك  ؛ وذلظ؛ وذلظالسرخيةالسرخية

  بقيةبقية  معمع  بإمكانياتيابإمكانياتيا  امعةامعةالجالج  يعيعتدتد  وبحلظوبحلظ  محافطاتيع،محافطاتيع،  فيفي  الستاحةالستاحة  غيخغيخ  الجامعةالجامعةإمكانيات إمكانيات   مغمغاإلفادة اإلفادة 

في في ، وذلظ ، وذلظ عامةعامة  برفةبرفة  دوافعيعدوافعيع  تحقيقتحقيق  وفىوفى  السحمية،السحمية،  مجتسعاتيعمجتسعاتيع  وتشسيةوتشسية  خجمة،خجمة،  فيفي  مرخمرخ  جامعاتجامعات
  ستخاتيجية.ستخاتيجية.إشار ىحه الخصة االإشار ىحه الخصة اال

  ::انؼشثًانؼشثًاالنتزاو االنتزاو   --

  والتجريديةوالتجريدية  التعميسيةالتعميسية  الفخصالفخص  بتقجيعبتقجيع  السشياالسشيا  لجامعةلجامعة  الخسديةالخسديةاالستخاتيجية االستخاتيجية   الخصةالخصة  تمتـدتمتـد
  التعميعالتعميع  التالتمجامجا  فيفي  السشتطخالسشتطخ  بجورىعبجورىع  القياـالقياـ  مغمغ  ليتسكشػاليتسكشػا  ؛ وذلظ؛ وذلظالعخبالعخب  باحثيغباحثيغوالوال  ببلمصاللمصال  والبحثيةوالبحثية
  ااتحجيً تحجيً   تسثلتسثل  أصبحتأصبحت  التيالتي  السمحةالسمحة  القزاياالقزايا  مخاعاةمخاعاة  معمع  فييافييا  يعيذػف يعيذػف   التيالتي  البيئةالبيئة  وتشسيةوتشسية  ييالعمسالعمس  والبحثوالبحث

  البتخولية،البتخولية،  لمصاقةلمصاقة  بجائلبجائل  ابتكارابتكار  عمىعمى  الرخاعالرخاع  الساء،الساء،  عمىعمى  الرخاعالرخاع  التغيخات السشاخية،التغيخات السشاخية،  مثلمثل  ااصعبً صعبً 
  والدياسيةوالدياسية  واالقتراديةواالقترادية  والتعميسيةوالتعميسية  السجتسعيةالسجتسعية  وتحجياتياوتحجياتيا  والتكشػلػجياوالتكشػلػجيا  والصائفية،والصائفية،  العخقيةالعخقية  رخاعاترخاعاتوالوال

  ..والثقافيةوالثقافية
  

  ::انؼبنًًانؼبنًًاالنتزاو االنتزاو   --

  والسجاالتوالسجاالت  والتجريبيةوالتجريبية  والبحثيةوالبحثية  التعميسيةالتعميسية  الفخصالفخص  عغعغ  لمعالعلمعالع  باإلعالفباإلعالف  السشياالسشيا  جامعةجامعة  تمتـدتمتـد
  عمسائياعمسائيا  خالؿخالؿ  مغمغ  تمتـدتمتـد  كساكسا  ،،واآلدابواآلداب  الفشػف الفشػف و و   العمـػالعمـػ  مجاالتمجاالت  فيفي  السشياالسشيا  محافطةمحافطة  لخرػصيةلخرػصية  السسثمةالسسثمة

  العالسيةالعالسية  السذاكلالسذاكل  ومػاجيةومػاجية  اإلندانيةاإلندانية  السعخفةالسعخفة  تقجـتقجـ  فيفيباإلسياـ باإلسياـ   ييالعالسالعالس  السدتػى السدتػى   عمىعمى  الخوادالخواد

  ..الذخبالذخب  ومياهومياه  والرحيةوالرحية  العخقية،العخقية،  والرخاعاتوالرخاعات  والصاقة،والصاقة،  والسعمػماتية،والسعمػماتية،  بالبيئة،بالبيئة،  الخاصةالخاصة
  انًُغهمبد انفكشٌخ نهخغخ:انًُغهمبد انفكشٌخ نهخغخ:..22//88

    ::األولاألول  ـ انًُغهكـ انًُغهك

تسخ مرخ بسخحمة تاريخية حاسسة، وعريبة، تػاجو فييا تحجيات ِجداـ تتصمب أف تقػـ تسخ مرخ بسخحمة تاريخية حاسسة، وعريبة، تػاجو فييا تحجيات ِجداـ تتصمب أف تقػـ   
أف تقجـ لمسجتسع شباًبا قادًرا عمى تحقيق التشسية السجتسعية، وباحثيغ أف تقجـ لمسجتسع شباًبا قادًرا عمى تحقيق التشسية السجتسعية، وباحثيغ   فيفيالجامعة بجورىا الُسختجى الجامعة بجورىا الُسختجى 

السجتسع، وتصػيخ مؤسداتو وإعجاد شباب متحخر مغ القيػد السجتسع، وتصػيخ مؤسداتو وإعجاد شباب متحخر مغ القيػد اكل اكل حل مذحل مذ  فيفي  اإلسياـاإلسياـقادريغ عمى قادريغ عمى 
تقمل مغ شأف بعس السيغ ذات العائج السادي الكبيخ، والتسدظ ببعس تقمل مغ شأف بعس السيغ ذات العائج السادي الكبيخ، والتسدظ ببعس   التيالتيقافية العقيسة قافية العقيسة الثالث

  السيغ العامخة بالبصالة الُسقشعة.السيغ العامخة بالبصالة الُسقشعة.
  ::انثبًَانثبًَـ انًُغهك ـ انًُغهك 

تشامي دور الجامعة في السجاؿ الثقافي والتشػيخي في شتى السجاالت مثل: اآلداب، تشامي دور الجامعة في السجاؿ الثقافي والتشػيخي في شتى السجاالت مثل: اآلداب،   
  التيالتيواقتالعيا مغ جحورىا، تمظ السذكمة واقتالعيا مغ جحورىا، تمظ السذكمة   مػاجية مذكمة اأُلمية،مػاجية مذكمة اأُلمية،  والفشػف، فزاًل عغ جيػدىا فيوالفشػف، فزاًل عغ جيػدىا في

التصخؼ، التصخؼ،   ::ضيػر مذكالت كثيخة مثلضيػر مذكالت كثيخة مثل  فيفيتذكل الدبب الخئيذ تذكل الدبب الخئيذ   والتيوالتيتػاجيشا مشح زمغ شػيل، تػاجيشا مشح زمغ شػيل، 
واإلرىاب، وتعاشي السخجرات، واإلدماف، والبصالة، والدمبية، والفيمػة، ... وذلظ مغ خالؿ تبشي واإلرىاب، وتعاشي السخجرات، واإلدماف، والبصالة، والدمبية، والفيمػة، ... وذلظ مغ خالؿ تبشي 

  تػجو استخاتيجي غيخ تقميجي.تػجو استخاتيجي غيخ تقميجي.
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  ـ انًُغهك انثبنث:ـ انًُغهك انثبنث:

صمع الجامعة إلى تحقيق مدئػلياتيا األصيمة فى بشاء الكػادر الدياسية القادرة عمى صمع الجامعة إلى تحقيق مدئػلياتيا األصيمة فى بشاء الكػادر الدياسية القادرة عمى تتتت  
تزع ُنرب عيشييا مرمحة الػشغ، ونسػه، وازدىاره، ورفعتو( فى مجمذ تزع ُنرب عيشييا مرمحة الػشغ، ونسػه، وازدىاره، ورفعتو( فى مجمذ   التيالتيالسذاركة الػاعية )السذاركة الػاعية )

الشػاب، والسجالذ السحمية، والشقابات، والجسعيات األىمية، كسا تتصمع الجامعة إلى غخس ُحب الشػاب، والسجالذ السحمية، والشقابات، والجسعيات األىمية، كسا تتصمع الجامعة إلى غخس ُحب 
  نفػس شبابيا؛ لمقياـ بجورىع فى خجمة السجتسع وتشسية البيئة.نفػس شبابيا؛ لمقياـ بجورىع فى خجمة السجتسع وتشسية البيئة.  فيفيلتصػعي لتصػعي العسل االعسل ا

  ـ انًُغهك انشاثغ:ـ انًُغهك انشاثغ:

ُتجِرؾ الجامعة تساًما أف الدبيل األىع لحرػؿ الجامعة عمى االعتساد السؤسدي ىػ نذخ ُتجِرؾ الجامعة تساًما أف الدبيل األىع لحرػؿ الجامعة عمى االعتساد السؤسدي ىػ نذخ   
ثقافة الجػدة والتصػيخ السدتسخ بيغ جسيع العامميغ بالجامعة مغ قيادات، وأكاديسييغ، وشالب، ثقافة الجػدة والتصػيخ السدتسخ بيغ جسيع العامميغ بالجامعة مغ قيادات، وأكاديسييغ، وشالب، 

لمجامعة غايتيا تسكيغ الكميات مغ لمجامعة غايتيا تسكيغ الكميات مغ االستخاتيجية االستخاتيجية غ، وعساؿ، واإليساف بأف الخصة غ، وعساؿ، واإليساف بأف الخصة دارييغ، وفشييدارييغ، وفشييوإوإ
  الحرػؿ عمى االعتساد.الحرػؿ عمى االعتساد.

  ـ انًُغهك انخبيش:ـ انًُغهك انخبيش:

تػجو الجامعة شاقاتيا البذخية، والسادية لتجبيخ السػارد الحاتية الالزمة لمتسػيل الحاتي تػجو الجامعة شاقاتيا البذخية، والسادية لتجبيخ السػارد الحاتية الالزمة لمتسػيل الحاتي   
يق إنتاجيا البحثي، ومذاريعيا، وتفعيل قػانيغ يق إنتاجيا البحثي، ومذاريعيا، وتفعيل قػانيغ لتحقيق غاياتيا، ومتصمباتيا، وذلظ مغ خالؿ تدػ لتحقيق غاياتيا، ومتصمباتيا، وذلظ مغ خالؿ تدػ 

  السمكية الفكخية، وتفعيل مفيـػ الجامعة السشتجة برفة عامة.السمكية الفكخية، وتفعيل مفيـػ الجامعة السشتجة برفة عامة.
  ـ انًُغهك انضبدس:ـ انًُغهك انضبدس:

يدػد لجى الجامعة يقيغ أف إتاحة األنذصة الصالبية لجسيع الصالب ىػ الدبيل الفخيج يدػد لجى الجامعة يقيغ أف إتاحة األنذصة الصالبية لجسيع الصالب ىػ الدبيل الفخيج   
اعية، والثقافية، والػججانية، اعية، والثقافية، والػججانية، لبشاء الذخرية الستػازنة الستكاممة لمصالب مغ الجػانب االجتسلبشاء الذخرية الستػازنة الستكاممة لمصالب مغ الجػانب االجتس

واألخالقية، وغخس قيع التعاوف، والسذاركة وتحسل السدئػلية، والسػاششة، واالنتساء، وقبػؿ اآلخخ واألخالقية، وغخس قيع التعاوف، والسذاركة وتحسل السدئػلية، والسػاششة، واالنتساء، وقبػؿ اآلخخ 
تشريخ فييا تشريخ فييا   التيالتيواحتخامو، والعسل التصػعي، والعسل كفخيق؛ فالشذاط الصالبي ىػ البػتقة واحتخامو، والعسل التصػعي، والعسل كفخيق؛ فالشذاط الصالبي ىػ البػتقة 

  السجتسع.السجتسع.  يحتاجيعيحتاجيع  الحيغالحيغالخواد، والقادة الخواد، والقادة   شاقات الذباب، وتشتج عشوشاقات الذباب، وتشتج عشو
  ـ انًُغهك انضبثغ:ـ انًُغهك انضبثغ:

تحقيق تػجو الجولة لتصػيخ صعيج تحقيق تػجو الجولة لتصػيخ صعيج   فيفيالسذاركة السذاركة   فيفيتبادر الجامعة بالقياـ بجورىا األصيل تبادر الجامعة بالقياـ بجورىا األصيل             
إعادة تخسيع حجود السحافطات لالنصالؽ نحػ تعسيخ الرحخاء واستثسار إعادة تخسيع حجود السحافطات لالنصالؽ نحػ تعسيخ الرحخاء واستثسار   فيفيمرخ الستسثل مرخ الستسثل 

صمق عمييا مبجئًيا كمية صمق عمييا مبجئًيا كمية ىحا السجاؿ يسكغ أف نىحا السجاؿ يسكغ أف ن  فيفيثخواتيا، وذلظ مغ خالؿ إنذاء كمية متخررة ثخواتيا، وذلظ مغ خالؿ إنذاء كمية متخررة 
  ..تعسيخ الرحخاءتعسيخ الرحخاء

  ::ـ انًُغهك انثبيٍـ انًُغهك انثبيٍ
بالسدتذفيات الجامعية، بالسدتذفيات الجامعية،   لرحية مغ خالؿ دور الجامعة في العشايةلرحية مغ خالؿ دور الجامعة في العشايةتحديغ الخجمة اتحديغ الخجمة ا            

  والتعاوف مع وزارة الرحة لتدحيغ مدتػى الخجمة الرحية. والتعاوف مع وزارة الرحة لتدحيغ مدتػى الخجمة الرحية. 
  يُهج انخغخ:يُهج انخغخ:  ..22//88

أعزاء أعزاء   فيفيالسشيا مسثمة السشيا مسثمة   بشاء الخصة كػادر ميتسة برشاعة مدتقبل جامعةبشاء الخصة كػادر ميتسة برشاعة مدتقبل جامعة  فيفيشارؾ شارؾ   
ىيئة التجريذ، والييئة السعاونة، والصالب، والجياز اإلداري، ورواد السجتسع والسدتفيجيغ، ولقج ىيئة التجريذ، والييئة السعاونة، والصالب، والجياز اإلداري، ورواد السجتسع والسدتفيجيغ، ولقج 
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  BBoottttoomm--UUppتحجدت مشيجية بشاء الخصة مغ خالؿ التفاعل والتكامل بيغ السجخميغ )تحجدت مشيجية بشاء الخصة مغ خالؿ التفاعل والتكامل بيغ السجخميغ )

AApppprrooaacchh( ،)( ،)TToopp--DDoowwnn  AApppprrooaacchh ًييا عمى اآلتا عمى اآلت( اعتسادً ( اعتساد::  
، ، ييالتخصيط االستخاتيجالتخصيط االستخاتيج  فيفيت، والبحػث، والسقاالت الستخررة ت، والبحػث، والسقاالت الستخررة االشالع عمى الجراسااالشالع عمى الجراسا  ..00

  لمتعميع العالي والتجريب.لمتعميع العالي والتجريب.االستخاتيجية االستخاتيجية واإلدارة واإلدارة 

أوروبا، أوروبا،   ى ى لمجامعات عمى مدتػ لمجامعات عمى مدتػ الدابقة الدابقة االستخاتيجية االستخاتيجية االشالع عمى نساذج الخصط االشالع عمى نساذج الخصط   ..66
  ..والسحمىوالسحمى  العخبيالعخبيوأمخيكا، وآسيا، وأفخيقيا، وعمى السدتػى وأمخيكا، وآسيا، وأفخيقيا، وعمى السدتػى 

  ..لجامعة السشيا الدابقةلجامعة السشيا الدابقةجية جية االستخاتياالستخاتياالشالع عمى الخصط االشالع عمى الخصط   ..00
والسعمػمات والسعمػمات ، ، مغ الجامعةمغ الجامعة  جسع السعمػمات والبيانات الخاصة بالبيئة الجاخمية لمجامعةجسع السعمػمات والبيانات الخاصة بالبيئة الجاخمية لمجامعة  ..44

  سحافطة السشيا.سحافطة السشيا.الخاصة بالبيئة الخارجية مغ مخكد السعمػمات بالخاصة بالبيئة الخارجية مغ مخكد السعمػمات ب

  فيفيالجامعة الجامعة   إليوإليووما تتصمع وما تتصمع   الفعميالفعمي  األداءاألداءلتحجيج الفجػة بيغ واقع لتحجيج الفجػة بيغ واقع   البيئيالبيئيالتحميل التحميل   إجخاءإجخاء  ..55
  رؤيتيا.رؤيتيا.

قصاعات اإلدارة قصاعات اإلدارة : : فيفياألساسية لمخصة مسثمة األساسية لمخصة مسثمة   بالقصاعاتبالقصاعاتتحجيج االحتياجات الخاصة تحجيج االحتياجات الخاصة   ..66
البحث البحث والتجريب، الصالب والخخيجيغ، والتجريب، الصالب والخخيجيغ، ، التعميع والتعمع ، التعميع والتعمع ييالتخصيط االستخاتيجالتخصيط االستخاتيجالسؤسدية، السؤسدية، 

  السجتسع.السجتسع.  وتشسية البيئة وخجمةوتشسية البيئة وخجمة  أعزاء ىيئة التجريذ والجراسات العميا،أعزاء ىيئة التجريذ والجراسات العميا،  العمسي،العمسي،

  السشبثقة مشيا.السشبثقة مشيا.  واألىجاؼواألىجاؼ  ع والغاياتع والغاياتتحجيج الخؤية والخسالة والقيتحجيج الخؤية والخسالة والقي  ..77

  تكفل تحقيق رؤيتيا.تكفل تحقيق رؤيتيا.  والتيوالتيتحجيج االستخاتيجيات الالزمة لدج الفجػة تحجيج االستخاتيجيات الالزمة لدج الفجػة   ..88

  تحجيج التدامات الخصة.تحجيج التدامات الخصة.  ..99

  ..، واستسخاريتيا، واستسخاريتياتحجيج ضسانات نجاح وتحقيق أىجاؼ الخصةتحجيج ضسانات نجاح وتحقيق أىجاؼ الخصة  ..0101
  الخصة التشفيحية.الخصة التشفيحية.  ..0000

  اإلصتشاتٍجٍخاإلصتشاتٍجٍخ  . آنٍبد تفؼٍم انخغخ. آنٍبد تفؼٍم انخغخ22

  آنٍخ تحمٍك انخغخ:آنٍخ تحمٍك انخغخ:. . 88//22

  ::ًتبثؼخًتبثؼخانان. . 88//88//22

 يتع متابعة تشفيح الخصة الكتخونًيا مغ مػقع الجامعة، ومػقع السخكد. .8

 مخكد التخصيط االستخاتيجى بالكميات. ييتع متابعة تشفيح الخصة مغ خالؿ مشدق .2

يقػـ مجمذ إدارة السخكد بديارات ميجانية لمكميات لستابعة التشفيح، وتقجيع الجعع الفشى  .0
 الالـز لمتغمب عمى السعػقات.

  ::انتُفٍزانتُفٍز  ..22//88//22

يقـػ نػاب رئيذ الجامعة بستابعة تشفيح الخصة كل  فيسا يقع فى دائخة اختراصو، حيث  .8
يقػـ األستاذ الجكتػر نائب رئيذ الجامعة لذئػف التعميع والصالب بستابعة تحقيق الغاية 
 الثانية، ويقػـ األستاذ الجكتػر نائب رئيذ الجامعة لمجراسات العميا والبحػث بستابعة
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تحقيق الغاية الثالثة، ويقـػ األستاذ الجكتػر نائب رئيذ الجامعة لتشسية البيئة وخجمة 
 السجتسع بستابعة تحقيق الغايات الخابعة، والخامدة.

 يقػـ مجمذ إدارة السخكد بستابعة تشفيح الخصة فيسا يخز الغاية األولى والخامدة. .2
  اصتًشاسٌخ انخغخ:اصتًشاسٌخ انخغخ:  ..22//22

 خالؿ الزسانات اآلتية:استسخارية الخصة مغ  تتحقق 
 دعع قيادات الجامعة األكاديسية واإلدارية.  .8

 دعع وحجة إدارة السذخوعات لتشفيح أنذصة الخصة. .2

 دعع مخكد ضساف الجػدة واالعتساد بالسشيا. .0

 عمى ضػء السدتججات. ومخاجعتوالتقييع الجورى سشػًيا لسا تع تحقيقو عقب كل سشة،  .0

 لتشفيح الخصة. ليتخريز دعع ما .2

  آنٍخ َشش انخغخ:آنٍخ َشش انخغخ:. . 00//22

نذخ الخصة الكتخونًيا مغ خالؿ مػقع الجامعة، ومغ خالؿ مػقع خاص بسخكد التخصيط  .8
 االستخاتيجي بالجامعة.

يتع نذخ الخصة ورقًيا مغ خالؿ إرساؿ ندخة ورقية لمكميات، والسخاكد البحثية، والػحجات 
 ذات الصابع الخاص، كسا يتع تبادؿ الخصة مع الجامعات السرخية.

 . عقج احتفالية عمى مدتػى الجامعة لإلعالف والشذخ.  2
  .وصبئم انتىاطم يغ يشكز انتخغٍظ االصتشاتٍجً:.وصبئم انتىاطم يغ يشكز انتخغٍظ االصتشاتٍجً:00//22

  يسكغ التػاصل مع مخكد التخصيط االستخاتيجي بالجامعة مغ خالؿ:يسكغ التػاصل مع مخكد التخصيط االستخاتيجي بالجامعة مغ خالؿ:
  ـ ػُىاٌ انًشكز:ـ ػُىاٌ انًشكز:

  جبمعخ المنيب ـ مجنى التطىير ـ الدور الثبلث.جبمعخ المنيب ـ مجنى التطىير ـ الدور الثبلث.
  ـ يىلغ انجبيؼخ: ـ يىلغ انجبيؼخ: 

wwwwww..mmiinniiaa..eedduu..eegg  
  ـ انتىاطم يغ: ـ انتىاطم يغ: 

  انجشٌذ االنكتشوًَانجشٌذ االنكتشوًَ  انًضًى انىظٍفًانًضًى انىظٍفً  مم

  pprreessiiddeenntt@@mmuu..eedduu..eegg  رئيس الجبمعخرئيس الجبمعخ  88

gg__mmaaggdd@@mmuu..eedduu..eegg  

مدددير مر ددس الت طددير ايجددترا يج  مدددير مر ددس الت طددير ايجددترا يج    22

  ثبلجبمعخثبلجبمعخ
kkaalliiffaaaahhmmaadd@@yyaahhoooo..ccoomm  
  

  

  

http://www.minia.edu.eg/
http://www.minia.edu.eg/
mailto:president@mu.edu.eg
mailto:g_magd@mu.edu.eg
mailto:kalifaahmad@yahoo.com
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  . انتحهٍم انجٍئً نجبيؼخ انًٍُب. انتحهٍم انجٍئً نجبيؼخ انًٍُب33

  )أ(. انجٍئخ انذاخهٍخ:)أ(. انجٍئخ انذاخهٍخ:

  اإلتبحخ:اإلتبحخ:  88//00

 

 2182-2180عداد الطالة ثجبمعخ المنيب طجقبً للنىع ومىزعخ على حست الكليبد والفرق الدراجيخ للعبم الجبمع  ( ثيبن ثأ8جدول )
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 إناث-(: إجمالي عدد الطالب طبقاً للنوع ذكور2شكل )
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 2182-2180( ثيبن ثأعداد هيئخ التدريس والهيئخ المعبونخ ثجبمعخ المنيب طجقبً للنىع ومىزعخ على حست الكليبد  للعبم الجبمع  2جدول )
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 2514/2515عداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات جامعة المنيا للعام الجامعي أ(: 3شكل )
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 -ذكور موزعين  2514/2515عداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات جامعة المنيا للعام الجامعي أإجمالي (: 4شكل )

 إناث
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انخبطخ ثؤػذاد انغالة وأػضبء انخبطخ ثؤػذاد انغالة وأػضبء   اإلحظبئٍبداإلحظبئٍبدانتؼهٍك ػهى انتؼهٍك ػهى 

  هٍئخ انتذسٌش:هٍئخ انتذسٌش:

  ::ًًظ اَتظ اَتٌخض انغالة ٌُالحٌخض انغالة ٌُالح  يبيب  --أوالا أوالا 

%( مت %( مت 2121ذي  بلغت  دمتهم السةوية )ذي  بلغت  دمتهم السةوية )  اإل ا اإل ا الغالمية العيسى مت هو  الجامعة مت الغالمية العيسى مت هو  الجامعة مت   --
  : : ذا يعش ذا يعش         العد  الكلى للسوالعد  الكلى للسو

oo  مجاالت مجاالت   ((فى بخامج األنذصة الصالبية بالجامعة، والكمياتفى بخامج األنذصة الصالبية بالجامعة، والكميات))  ضخورة تخريزضخورة تخريز
فى الحياة فى الحياة   لجورىغلجورىغ  ىغىغإعجادإعجاد  تيجؼ الىتيجؼ الى، والتى ، والتى بالصالباتبالصالباتلألنذصة خاصة لألنذصة خاصة 

فى األعساؿ التصػعية الخاصة بالسخأة، والفتاة فى األعساؿ التصػعية الخاصة بالسخأة، والفتاة   اتات، وكسذارك، وكسذاركوجاتوجاتيات، وكد يات، وكد كأمكأم
  عسػًما فى السجاالت الثقافية، والرحية، واالجتساعية، واإلندانية.عسػًما فى السجاالت الثقافية، والرحية، واالجتساعية، واإلندانية.

oo   ضخورة اتخاذ التجابيخ الالزمة لحث، وتذجيع الصالبات عمى اإلقباؿ لمسذاركة ضخورة اتخاذ التجابيخ الالزمة لحث، وتذجيع الصالبات عمى اإلقباؿ لمسذاركة
ه ه ليحليح  ييالجراسالجراس  الججوؿالججوؿفى فى   اافى ىحه األنذصة عمى أف تخرز الجامعة وقتً فى ىحه األنذصة عمى أف تخرز الجامعة وقتً 

  األنذصة حتى ال تربح مسارسة األنذصة سبًبا فى التعصيل عغ الجراسة.األنذصة حتى ال تربح مسارسة األنذصة سبًبا فى التعصيل عغ الجراسة.

ذي  بلغت ذي  بلغت   ؛؛العلوم الشدمة األةمر مت هو  الجامعةالعلوم الشدمة األةمر مت هو  الجامعة ا   ا  يسثأ هو  كليتى اآل ا     يسثأ هو  كليتى اآل ا       --
%( مت العد  %( مت العد  8484%(   سا يسثو معلا )%(   سا يسثو معلا )2222%(   الثا ية )%(   الثا ية )1313الشدمة السةوية ل  لى )الشدمة السةوية ل  لى )

  لسو  الجامعة    ذا يتسلا:لسو  الجامعة    ذا يتسلا:    الكلالكل
oo  يياألدباألدبالقدع القدع الستيعاب شالب الستيعاب شالب   ؛ وذلظ؛ وذلظكميات ججيجة )كمية الحقػؽ(كميات ججيجة )كمية الحقػؽ(بب  جراسةجراسةبجء البجء ال  

  %(.%(.0000( )( )21822182الحيغ تبمغ ندبتيع فى الجامعة عاـ )الحيغ تبمغ ندبتيع فى الجامعة عاـ )

oo  دار دار   ييفتح السكتبة السخكدية ودعسيا بالسخاجع األولية التى تحتاجيا كميتفتح السكتبة السخكدية ودعسيا بالسخاجع األولية التى تحتاجيا كميتاإلسخاع باإلسخاع ب
  تيا الثقافية.تيا الثقافية.الصالب مغ امكانياتيا االلكتخونية، وامكانياالصالب مغ امكانياتيا االلكتخونية، وامكانيا  العمػـ، واآلداب، إلفادةالعمػـ، واآلداب، إلفادة

oo   االستسخار فى دعع مخكد السخصػشات بالجامعة وتفعيمو إلثخاء الجانب االستسخار فى دعع مخكد السخصػشات بالجامعة وتفعيمو إلثخاء الجانب
  بالجامعة.بالجامعة.  شالب الكميات األدبيةشالب الكميات األدبية  إعجادإعجادفى فى   األكاديسياألكاديسي

oo   االستسخار فى قياـ الكميات األدبية بتقجيع البخامج األكاديسية الحجيثة التى تتدق االستسخار فى قياـ الكميات األدبية بتقجيع البخامج األكاديسية الحجيثة التى تتدق
  مع متصمبات سػؽ العسل.مع متصمبات سػؽ العسل.

oo  ؿ، والتػاصل االلكتخونى بيغ الصالب ؿ، والتػاصل االلكتخونى بيغ الصالب االستسخار فى دعع وسائل االترااالستسخار فى دعع وسائل االترا
  وأساتحتيع لمتغمب عمى سمبيات التجريذ لألعجاد الكبيخة.وأساتحتيع لمتغمب عمى سمبيات التجريذ لألعجاد الكبيخة.

oo   تحػيمى الحى تحػيمى الحى ببخامج التجريب الببخامج التجريب ال  ––برفة خاصة برفة خاصة   ––دعع خخيجى ىاتيغ الكميتيغ دعع خخيجى ىاتيغ الكميتيغ
..السشاسبةالسشاسبة  عسلعسلالال  مغ إيجاد فخصمغ إيجاد فخصيسكشيع يسكشيع 
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  يب ٌخض أػضبء هٍئخ انتذسٌش:يب ٌخض أػضبء هٍئخ انتذسٌش:  --ثبٍَبا ثبٍَبا 

( بشدمة ( بشدمة 201201ت س  كليات الز ا ة )ت س  كليات الز ا ة )لتد يس الستفراليلتد يس الستفرالييوجد نةمر  د  مت ن زا   يةة ايوجد نةمر  د  مت ن زا   يةة ا  --
%(  %(  4141..4040( بشدمة )( بشدمة )1212%(   اآل ا  )%(   اآل ا  )5454..2121( بشدمة )( بشدمة )2323%(   السا )%(   السا )10.4310.43) ) 

  ::  %(    ذا يعش%(    ذا يعش81.581.5( بشدمة )( بشدمة )4545 الترةية ) الترةية )
oo  غ فى نقل خبخاتيع غ فى نقل خبخاتيع يي، والستفخغ، والستفخغيغيغضخورة استثسار شاقات، وخبخات األساتحة العاممضخورة استثسار شاقات، وخبخات األساتحة العامم

  السجتسع كل  السجتسع كل    خجمةخجمةيع، وفى تشسية البيئة و يع، وفى تشسية البيئة و نينيزاء ىيئة التجريذ ومعاو زاء ىيئة التجريذ ومعاو لذباب أعلذباب أع
يسكغ ألساتحة يسكغ ألساتحة يق ىحه الخبخات محمًيا وعالسًيا، و يق ىحه الخبخات محمًيا وعالسًيا، و حدب تخررو، كسا يسكغ تدػ حدب تخررو، كسا يسكغ تدػ 

غحائًيا غحائًيا بالتعاوف مع السحافطة أف يحققػا اكتفاء بالتعاوف مع السحافطة أف يحققػا اكتفاء   ––برفة خاصة برفة خاصة   ––كمية الدراعة كمية الدراعة 
  محافطة السشيا.محافطة السشيا.  ييلمعامميغ بجامعة السشيا والصالب، وألىاللمعامميغ بجامعة السشيا والصالب، وألىال  ذاتًياذاتًيا

ن العد  ن العد  إإذي  ذي    ؛؛ اخأ معيم الكليات اخأ معيم الكليات  ––إلى ذد ما إلى ذد ما   ––  اايل يل هميعهميع  ااشاك حو يعل شاك حو يعل ُيوذظ نن  ُيوذظ نن    --
ن زا   يةة ن زا   يةة   إجسال إجسال %( مت %( مت 8080الغالا  و مت الهيةة السعا  ة بسا يزيد  ت )الغالا  و مت الهيةة السعا  ة بسا يزيد  ت )

%( ب لية الحاتمات %( ب لية الحاتمات 5050%( ب لية التسريض  )%( ب لية التسريض  )4040بلغت  ذ  الشدمة )بلغت  ذ  الشدمة )  إقإق  ؛؛التد يسالتد يس
  %( ب لية السا الميسرى    ذا يحتم:%( ب لية السا الميسرى    ذا يحتم:243.1243.1)) السعلومات   السعلومات  

oo   ضخورة عسل خصة الستكساؿ أعزاء ىيئة التجريذ فى ىحه الكميات بحيث ضخورة عسل خصة الستكساؿ أعزاء ىيئة التجريذ فى ىحه الكميات بحيث
تزسغ الجامعة أف يمتدمػا بالعسل فى ىحه الكميات لسجة ال تقل عغ عذخ تزسغ الجامعة أف يمتدمػا بالعسل فى ىحه الكميات لسجة ال تقل عغ عذخ 

  سشػات.سشػات.

oo  أف يقػـ مخكد تشسية قجرات وميارات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة أف يقػـ مخكد تشسية قجرات وميارات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة   ضخورةضخورة
أعزاء ىيئة أعزاء ىيئة   ييبإجخاء دراسة لتحجيج االحتياجات السيشية الالزمة لسعاونبإجخاء دراسة لتحجيج االحتياجات السيشية الالزمة لسعاون

التجريذ، ومخاعاة تحقيقيا فى بخامج تجريبيع حتى يتسكشػا مغ القياـ بالجور التجريذ، ومخاعاة تحقيقيا فى بخامج تجريبيع حتى يتسكشػا مغ القياـ بالجور 
السشتطخ مشيع فى تقييع الصالب، والبحث العمسى، وتشسية البيئة، وخجمة السشتطخ مشيع فى تقييع الصالب، والبحث العمسى، وتشسية البيئة، وخجمة 

  السجتسع.السجتسع.
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  األَشغخ انؼهًٍخ واالتفبلٍبد انثمبفٍخ:األَشغخ انؼهًٍخ واالتفبلٍبد انثمبفٍخ:  ..22//88//00

  ـ االتفبلٍبد انؼهًٍخ وانثمبفٍخ انثُبئٍخ:ـ االتفبلٍبد انؼهًٍخ وانثمبفٍخ انثُبئٍخ:

  وثقافيةوثقافية  عمسيةعمسية  اتفاقياتاتفاقياتفي في   جشبيةجشبيةواألواأل  العخبيةالعخبية  الجامعاتالجامعات  مغمغ  العجيجالعجيج  معمع  ةةالجامعالجامع  تذتخؾتذتخؾ

  كسا بالججوؿ التالى:كسا بالججوؿ التالى:  ثشائية،ثشائية،

  وو

االتفبلٍبد انًىلؼخ االتفبلٍبد انًىلؼخ 

ثٍٍ جبيؼخ انًٍُب ثٍٍ جبيؼخ انًٍُب 

  وجبيؼخ....وجبيؼخ....

اصى اصى 

  انذونخانذونخ

تبسٌخ تبسٌخ 

  انتىلٍغانتىلٍغ
  يذح االتفبلٍخيذح االتفبلٍخ

  الير مطيدب السدبالير مطيدب السدب  25412541//55//22  نلسا يانلسا يا  جامعة كاتأجامعة كاتأ  22
  يدب السدبيدب السدبالير مطالير مط  25412541//22//2121  بريسا يابريسا يا  جامعة جوتجوجامعة جوتجو  11
  الير مطيدب السدبالير مطيدب السدب  25412541//44//11  نمري انمري ا  جامعة ميدو ى   الجامعة ميدو ى   ال  44
ا  44  25432543//2121//2222  نلسا يانلسا يا  جامعة  يلدتهيمجامعة  يلدتهيم  88   تشوات  حجد  حلطائيلاتشوات  حجد  حلطائيل
ا  11  25512551//2020//2424  ةا اخدتانةا اخدتان  جامعة الفا ابىجامعة الفا ابى  11   تشوات  حجد  حلطائيلاتشوات  حجد  حلطائيل

  جامعة الد اتات الد ليةجامعة الد اتات الد لية  22
  ––إلشغهاى إلشغهاى 
  الريتالريت

   اذدب حجد  حلطائيلا اذدب حجد  حلطائيلاتشة تشة   25512551//11//2828

  الير مطيدب السدبالير مطيدب السدب  25512551//44//88  ةا اخدتانةا اخدتان  جامعة التركدتان الح وميةجامعة التركدتان الح ومية  33
  الير مطيدب السدبالير مطيدب السدب  25522552//88//1414  نمري انمري ا  جامعة ميشدوحاجامعة ميشدوحا  44
  الير مطيدب السدبالير مطيدب السدب  25552555//55//1515  السغر السغر   جامعة دمحم الخامسجامعة دمحم الخامس  55
ا  44  10001000//33//1818  اليستاليست  الجامعة اليسشيةالجامعة اليسشية  2020   تشوات  حجد  حلطائيلاتشوات  حجد  حلطائيل
ا  88  10021002//33//1111  السغر السغر   السالم الدعدىالسالم الدعدىجامعة جامعة   2222   تشوات  حجد  حلطائيلاتشوات  حجد  حلطائيل

  10041004//22//44  ن كرا يان كرا يا  جامعة كييفجامعة كييف  2121
تشوات  حجد  حلطائيلا تشوات  حجد  حلطائيلا   11

  تشويلاتشويلا
ا  11  10081008//22//1010  الدو انالدو ان  جامعة  ا ى الشيأجامعة  ا ى الشيأ  2424   تشوات  حجد  حلطائيلاتشوات  حجد  حلطائيل

  10021002//33//1010  حو سحو س  جامعة توتةجامعة توتة  2828
تشوات وابلة للتجديد تشوات وابلة للتجديد 44

احلطائيلا   حلطائيل
  تشوات حجد  حلطائيلاتشوات حجد  حلطائيلا  11  10031003//44//4242  الريتالريت  ZZhheejjiiaanngg  NNoorrmmaallجامعة جامعة   2121

  10031003//55//4040  حو سحو س  جامعة السشدتيرجامعة السشدتير  2222
تشوات وابلة للتجديد تشوات وابلة للتجديد   44

  ضسشيلاضسشيلا
  تشوات حجد  حلطائيلاتشوات حجد  حلطائيلا  44  10041004//88//2121  األ  ناأل  ن  جامعة الز وا  الخاصةجامعة الز وا  الخاصة  2323

2424  
معهد كاالبريا العالى للدياتة معهد كاالبريا العالى للدياتة 

  الد ليةالد لية
  10201020//2121//44  ايسالياايساليا

تشوات يس ت حجديد ا تشوات يس ت حجديد ا   44
  و ب حلطائيةو ب حلطائيةبربر

  تشوات حجد  حلطائيلاتشوات حجد  حلطائيلا  11  10201020//2121//2828  ايسالياايساليا  جامعة ميديشاجامعة ميديشا  2525
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  وو

االتفبلٍبد انًىلؼخ االتفبلٍبد انًىلؼخ 

ثٍٍ جبيؼخ انًٍُب ثٍٍ جبيؼخ انًٍُب 

  وجبيؼخ....وجبيؼخ....

اصى اصى 

  انذونخانذونخ

تبسٌخ تبسٌخ 

  انتىلٍغانتىلٍغ
  يذح االتفبلٍخيذح االتفبلٍخ

1010  
للد اتات للد اتات   SSiicchhuuaannجامعة جامعة 

  الد ليةالد لية
  تشواتتشوات  11  10211021//11//2121  الريتالريت

1212  
جامعة العلوم الز ا ية  السا جامعة العلوم الز ا ية  السا 

  ياشياش  ––الميسرى الميسرى 
  تشوات حجد  حلطائيلاتشوات حجد  حلطائيلا  11  10211021//2020//1212    ما يا  ما يا

  10241024//11//1313  اتما يااتما يا  جامعة مرتي جامعة مرتي   1111
 يس ت حسديد ا  يس ت حسديد ا   تشواتتشوات44

  لسد  مسارلةلسد  مسارلة

1414  
جامعات تومشكا  الطا رب   يت جامعات تومشكا  الطا رب   يت 
  إلسس  األ  ر  اإلت شد ية  ذلوانإلسس  األ  ر  اإلت شد ية  ذلوان

  10241024//11//1414  نتما يا  مررنتما يا  مرر
تشوات  حجد  لسد  تشوات  حجد  لسد    44

  مسارلةمسارلة
  ::21822182--٠٢٠٢8080  انجبيؼىانجبيؼى  نهؼبونهؼبو  نهًئتًشادنهًئتًشاد  انجبيؼخانجبيؼخ  خغخخغخـ ـ 

  يذتهيذته  اصى انًئتًشاصى انًئتًش

انجهخ انجهخ 

انًُظًخ انًُظًخ 

  نهًئتًشنهًئتًش

يىافمخ يجهش يىافمخ يجهش 

  انجبيؼخانجبيؼخ
  يالحظبديالحظبد

مؤحسر كلية اآل ا  الدشوى مؤحسر كلية اآل ا  الدشوى   --22
بعشوان: الهوية سى  الم بعشوان: الهوية سى  الم 

  متغيرمتغير

ما أل ما أل 2424--2222
10211021  

  ةلية اآل ا ةلية اآل ا 
مجلس الجامعة مجلس الجامعة 

((4040//55//10281028))  
  

الثا ى الثا ى   السؤحسر الد لىالسؤحسر الد لى  --11
لد ل ذوض لد ل ذوض   للز ا ة  الرى للز ا ة  الرى 

  الشيأالشيأ

ما أل ما أل 1111--1414
10211021  

  ةلية الز ا ةةلية الز ا ة
مجلس الجامعة مجلس الجامعة 

((4040//33//10241024))  
  

مؤحسر االحجا ات مؤحسر االحجا ات   --44
حديثة سى حديثة سى  التكشولوجيا ال التكشولوجيا ال

السا الذر ى  الدسوم السا الذر ى  الدسوم 
  اإلةليشي يةاإلةليشي ية

  ةلية الساةلية السا  10211021ابريأ ابريأ   44--11
مجلس الجامعة مجلس الجامعة 

((1818//11//10211021))  
  

مؤحسر السوا  الحديثة سى مؤحسر السوا  الحديثة سى   --88
حرميم السما ى األررية حرميم السما ى األررية 
الحاملة للرو  الجدا ية  الحاملة للرو  الجدا ية  

  حو ة الجمأ  ذالة   اتيةحو ة الجمأ  ذالة   اتية

ابريأ ابريأ   1212--1010
10211021  

ةلية الفشون ةلية الفشون 
  الجسيلةالجسيلة

مجلس الجامعة مجلس الجامعة 
((4040//2121//10281028))  

  

  10211021ابريأ ابريأ   11--88  مؤحسر  ياض األهفالمؤحسر  ياض األهفال  --22
ةلية  ياض ةلية  ياض 
  األهفالاألهفال
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  يذتهيذته  اصى انًئتًشاصى انًئتًش

انجهخ انجهخ 

انًُظًخ انًُظًخ 

  نهًئتًشنهًئتًش

يىافمخ يجهش يىافمخ يجهش 

  انجبيؼخانجبيؼخ
  يالحظبديالحظبد

السؤحسر الد لى األ ل السؤحسر الد لى األ ل   --11
بعشوان: حسوير مشيومة بعشوان: حسوير مشيومة 
  التطويم كسدخأ لجو ب التعليمالتطويم كسدخأ لجو ب التعليم

نةتوةر نةتوةر   2828--2424
10211021  

مركز جامعة مركز جامعة 
السشيا لتسوير السشيا لتسوير 
 يم حطويم  يم حطويم 
  السو السو 

مجلس الجامعة مجلس الجامعة 
((1111//88//10281028 ) )  

  حم التاجيأحم التاجيأ
  

  تى تًُحهب انجبيؼخ:تى تًُحهب انجبيؼخ:انذسجبد انؼهًٍخ انانذسجبد انؼهًٍخ ان  ..00//88//00

  العمسيةالعمسية  لمكمياتلمكميات  البكالػريػسالبكالػريػس  درجةدرجة..    
  دبيةدبيةاألاأل  لمكمياتلمكميات  الميدانذالميدانذ  درجةدرجة..  

  سشةسشة  مجتيامجتيا  أكاديسية،أكاديسية،  أوأو  تصبيقيةتصبيقية  شبيعةشبيعة  ذاتذات  مقخراتمقخرات  تتشاوؿتتشاوؿ  دراساتدراسات  وىىوىى  ::الجبمـػالجبمـػ  درجةدرجة  

..ا لمػائح الجاخمية لمكميات(ا لمػائح الجاخمية لمكميات()شبقً )شبقً   ..سشتيغسشتيغ  تكػف تكػف   أفأف  ويجػزويجػز  قلقلاألاأل  عمىعمى  واحجةواحجة
  ودرجة ، ودرجة ػراه الفمدفةػراه الفمدفةودكتودكت  الساجدتيخالساجدتيخ  درجتادرجتا ،((DD..SSCC ) )بيسابيسا  الجراسةالجراسة  وتذسلوتذسل؛ ؛ فى العمػـفى العمػـ  

  رسالةرسالة  بإعجادبإعجاد  يشتيىيشتيى  الشتائجالشتائج  واستقخاءواستقخاء  البحثالبحث  وسائلوسائل  عمىعمى  ااوتجريبً وتجريبً   متقجمةمتقجمة  دراسيةدراسية  مقخراتمقخرات

  ..التخرزالتخرز  فخوعفخوع  لمكميةلمكمية  الجاخميةالجاخمية  المػائحالمػائح  تحجدتحجد، و ، و المتحافالمتحافاا  لجشةلجشة  تقبمياتقبميا

  يُشآد انجبيؼخ:يُشآد انجبيؼخ:..00//88//00

  .مخكد جامعة السشيا.مخكد جامعة السشيا

  ؼؼآالآال  عذخةعذخة  مغمغ  يقخبيقخب  ماما  ويقجـويقجـ  والخجمة،والخجمة،  الصييالصيي  معجاتمعجات  ثث  بأحجبأحج  مجيدمجيد    ::دى دى السخكالسخك  السصععالسصعع  
..لمصمبة والصالباتلمصمبة والصالبات  اايػميً يػميً   وجبةوجبة

  الجامعةالجامعة  إصجاراتإصجارات  كافةكافة  شباعةشباعة  بيابيا  ويتعويتع  الصباعةالصباعة  التالتآآ  بأحجثبأحجث  مجيدةمجيدة    ::السخكديةالسخكدية  السصابعالسصابع  

..السجتسعالسجتسع  إصجاراتإصجارات  وبعسوبعس

  ويزع ، ويزع بخمجياتبخمجياتالال  عسلعسل  أىسياأىسيا  خجماتخجمات  ويؤدىويؤدى  ٨ٮٮ٨٦ٮٮ٦  عاـعاـ  ئئذذننأُ أُ   ::  آلليآللياا  الحاسبالحاسب  مخكدمخكد ،
  البحػثالبحػث  السصمػبة،السصمػبة،  البياناتالبيانات  وقػاعجوقػاعج  ، والبػابة االلكتخونية،، والبػابة االلكتخونية،، ومخكد معمػمات الجامعة، ومخكد معمػمات الجامعةشبكةشبكة

  عمىعمى  والبحثوالبحث  والعامميغ،والعامميغ،  البالبوالصوالص  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  ألعزاءألعزاء  التجريبيةالتجريبية  والجوراتوالجورات  إلحرائيةإلحرائيةاا

..، وعقج السؤتسخات، وعقج السؤتسخاتالعمسيةالعمسية  الخسائلالخسائل  وكتابةوكتابة  النتخنتالنتخنتاا  شبكةشبكة

  عمىعمى  تحتػى تحتػى   شػابقشػابق  ثسانيةثسانية  وتزعوتزع  مخبع،مخبع،  متخمتخ  ألفألف  ٪٧٪٧  مداحةمداحة  ىىعمعم  تقعتقع    ::السخكديةالسخكدية  سكتبةسكتبةالال  

مغ مغ   السكتبةالسكتبة  ميكشةميكشة  تعتع  وقجوقج  لمشجوات،لمشجوات،  قاعةقاعة  إلىإلى  ضافةضافةباإلباإل  وعخض،وعخض،  وبحثوبحث  ععاشالاشال  تتصاالصاال
..نتخنتنتخنتاالاال  وشبكةوشبكة  لمسعمػماتلمسعمػمات  القػميةالقػمية  بالذبكةبالذبكة  ربصياربصياخالؿ خالؿ 

  ٧٢٢٢٧٢٢٢  تدعتدع  الكتخونيةالكتخونية  ولػحاتولػحات  صػتيةصػتية  بتجييداتبتجييدات  مكيفةمكيفة  مغصاةمغصاة  صالةصالة    ::السغصاةالسغصاة  الرالةالرالة  

..الخساسيةالخساسية  والكخةوالكخة  والصائخةوالصائخة  والدمةوالدمة  اليجاليج  لكخةلكخة  يدتخجـيدتخجـ  ألغخاضألغخاضاا  متعجدمتعجد  بسمعببسمعب  مدودةمدودة  تفخجتفخجمم

  التختافالتختاف  مغمغ  بسزساربسزسار  ومدودومدود  متفخج،متفخج،  الؼالؼآآ  لعذخةلعذخة  يتدعيتدع  أوليسبيأوليسبي  ستادستاداا  ::  الخياضيالخياضي  ستادستاداالاال  
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  ..القػى القػى   ألعابألعاب  لسدابقاتلسدابقات  حاراتحارات  ٮٮ  مغمغ  مكػف مكػف 
  الدباحةالدباحة  مدابقاتمدابقات  تقاـ بوتقاـ بوو و   والتدخيغوالتدخيغ  لمتعقيعلمتعقيع  بػحجاتبػحجاتمدود مدود   سبيسبيييأولأول  حساـحساـ    ::الدباحةالدباحة  حساـحساـ  

..سدابقاتسدابقاتالال  وتجييدوتجييد  البذالبذالسالس  خمعخمعلل  ااوغخفً وغخفً   مجرجاتمجرجات  يزعيزع  متكاملمتكامل  مبشىمبشى  بوبو  حقحقوممومم  ،،الستشػعةالستشػعة

  غخؼغخؼ  ثثوثالوثال  مقعجمقعج  ٧٢٢٢٧٢٢٢  مغمغ  كثخكثخألأل  يتدعيتدع  مكيفةمكيفة  كبخى كبخى   قاعةقاعة  يزعيزع  دابدابواآلواآل  لفشػف لفشػف اا  مخكدمخكد  

  عةعةالقاالقا  سعةسعة  فخعيةفخعية  قاعاتقاعات  ثثثالثال  زعزعيي  كساكسا  والرػتياتوالرػتيات  الديشسائىالديشسائى  سقاطسقاطواإلواإل  الفػريةالفػرية  لمتخجسةلمتخجسة

  ..الدوارالدوار  كباركبار  قاعةقاعة  إلىإلى  إلضافةإلضافةبابا  العمسيةالعمسية  والسشاقذاتوالسشاقذات  لمشجواتلمشجوات  مخررةمخررة  اامقعجً مقعجً   ٢٪٢٦٪٦

  إجساليةإجسالية  بسداحةبسداحة  عخضعخض  قاعاتقاعات  أربعأربع  مغمغ  يتكػف يتكػف   ::  الجسيمةالجسيمة  الفشػف الفشػف   بكميةبكمية..الحجيثالحجيث  الفغالفغ  متحفمتحف  

  الخوادالخواد  إبجاعاتإبجاعات  تسثلتسثل  العجيج مغ األعساؿ الفشية التىالعجيج مغ األعساؿ الفشية التى  الستحفالستحف  ويزعويزع  ،،مخبًعامخبًعا  متًخامتًخا  ٢٢٪٢٢٧٪٧

  ..العذخيغالعذخيغ  القخف القخف   فىفى  والفشييغوالفشييغ

  ىيئةىيئة  عزاءعزاءألأل  خجماتياخجماتيا  وتقجـوتقجـ  غخفةغخفة  ٫ٮ٫٦ٮ٦  عمىعمى  تحتػى تحتػى   أدوارأدوار  تدعةتدعة  مغمغ  تتكػف تتكػف   ::  الزيافةالزيافة  داردار  

  ..رمديةرمدية  بأجػربأجػر  التجريذالتجريذ

  السيكخوبيػلجى،السيكخوبيػلجى،  السخكدية،السخكدية،  الخعايةالخعاية  قدعقدع  مشيامشيا  أقداـأقداـ  عجةعجة  مغمغ  وتتكػف وتتكػف   ::الجامعيالجامعي  السدتذفىالسدتذفى  

  وحجةوحجة  ،،  EERRCCPPقدعقدع  الرشاعية،الرشاعية،  الكمىالكمى  وحجةوحجة  قدعقدع  الخقسى،الخقسى،  والتقديعوالتقديع  السقصعيةالسقصعية  شعةشعةاألاأل  قدعقدع
  السدتذفىالسدتذفى  ووحجةووحجة  السبدتخيغ،السبدتخيغ،  ألشفاؿألشفاؿاا  وحجةوحجة  وراـ،وراـ،واألواأل  مخاضمخاضلأللأل  السبكخالسبكخ  التذخيزالتذخيز

  ..والعيادات الخارجية لخجمة السػاششيغوالعيادات الخارجية لخجمة السػاششيغ  الستسيدالستسيد  التخررىالتخررى

  مخبعمخبع  متخمتخ  الؼالؼآآ  ثسانيةثسانية  إجساليةإجسالية  بسداحةبسداحة  ::  الجامعيالجامعي  الحـخالحـخ  داخلداخل  الكمىالكمىوحجة وحجة و و   الكبجالكبج  مخكدمخكد  

  ورعايةورعاية  خارجيةخارجية  عياداتعيادات  عمىعمى  مخكدمخكد  للكك  يحتػى يحتػى   أدوارأدوار  خسدةخسدة  مشيسامشيسا  كلكليزع يزع   مبشييغمبشييغ  عمىعمى

  ..((والتجييدوالتجييد  التذصيبالتذصيب  تحتتحت))  درسدرس  وقاعاتوقاعات  عسمياتعسميات  وأجشحةوأجشحة  مخكدةمخكدة
  وبياوبيا  مخبعمخبع  متخمتخ  ٧٢٢٢٧٢٢٢  مداحةمداحة  عمىعمى  شػابقشػابق  سبعةسبعة  مغمغ  وتتكػف وتتكػف   ::  ألسشافألسشافاا  شبشب  مدتذفىمدتذفى  

  العياداتالعيادات  إلىإلى  ضافةضافةباإلباإل  سخيًخا،سخيًخا،  ٦٫٦٫  وعجدوعجد  وإفاقة،وإفاقة،  رعايةرعاية  وغخؼوغخؼ  عسمياتعسميات  غخؼغخؼ  ثثثالثال

  ..السجتسعالسجتسع  لخجمةلخجمة  الخارجيةالخارجية

   العقعالعقع  الجالجعع  فىفى  متخرزمتخرز  مخكدمخكد  أوؿأوؿ  وىػوىػ    ::الجامعيالجامعي  الحـخالحـخ  داخلداخل  العقعالعقع  الجالجعع  كدكدمخ مخ  

  ..مخبعمخبع  متخمتخ  ٦٧٢٢٦٧٢٢  مداحةمداحة  عمىعمى  دوريغدوريغ  مغمغ  ويتكػف ويتكػف 

  حالًيا،حالًيا،  سخيًخاسخيًخا  ٧٬٨٧٬٨  وعجدوعجد  عسمياتعسميات  غخؼغخؼ  ٬٬  عجدعجد  وبياوبيا  ::  والتػليجوالتػليج  ألشفاؿألشفاؿواوا  ءءلشدالشدااا  مدتذفىمدتذفى  

  ..أجشحتوأجشحتو  باقىباقى  إنذاءإنذاء  استكساؿاستكساؿ  عمىعمى  العسلالعسل  جارى جارى 

  العمسىالعمسى  البحثالبحث  إثخاءإثخاء  عمىعمى  تداعجتداعج  التىالتى  السيسةالسيسة  جيدةجيدةألألاا  بعسبعس  يزعيزع  ::السخكدى السخكدى   السعسلالسعسل  

  وحجةوحجة  ويزعويزع  الجامعة،الجامعة،  وخارجوخارج  بالجامعةبالجامعة  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  ألعزاءألعزاء  الستقجمة،الستقجمة،  العمياالعميا  بالجراساتبالجراسات

  ..TTEEMMألشعةألشعةاا  وحجةوحجة  الساسح،الساسح،  االلكتخونيااللكتخوني  السيكخوسكػبالسيكخوسكػب
  عةعةبقبق  أجسلأجسل  عمىعمى  بيابيا  لعامميغلعامميغواواعزاء ىيئة التجريذ عزاء ىيئة التجريذ ألأل  نادًيانادًيا  الجامعةالجامعة  أقامتأقامت  ::الجامعةالجامعة  نادينادي  
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  بيابيا  والعامميغوالعامميغ  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  الدادةالدادة  عغعغ  لمتخفيولمتخفيو  السشياالسشيا  بسحافطةبسحافطة  الشيلالشيل  كػرنيركػرنير  مغمغ

  ..، والقياـ بخحالت لمسرايف، والحج، والعسخة، والقياـ بخحالت لمسرايف، والحج، والعسخةوعقج دورات التجريبوعقج دورات التجريب  وأسخىعوأسخىع

  ومذخوعاتومذخوعات  التصػيخالتصػيخ  مخاكدمخاكد  بجاخميابجاخميا  ويػججويػجج  ::  بالجامعةبالجامعة  التصػيخالتصػيخ  مذخوعاتمذخوعات  إدارةإدارة  وحجةوحجة  

  ..بالجامعةبالجامعة  تصػيختصػيخالال  مذخوعاتمذخوعات  جسيعجسيع  ععتُز تُز و و   التصػيخالتصػيخ

  .مخكد تقػيع الصالب واالمتحانات.مخكد تقػيع الصالب واالمتحانات  

  .مخكد التخصيط االستخاتيجى.مخكد التخصيط االستخاتيجى  

  .مخكد الخجمة العامة لشطع تكشػلػجيا السعمػمات.مخكد الخجمة العامة لشطع تكشػلػجيا السعمػمات  

  .السخكد الػششى لالبتكار وريادة األعساؿ.السخكد الػششى لالبتكار وريادة األعساؿ  

  .مخكد التعمع االلكتخونى.مخكد التعمع االلكتخونى  

  .مخكد تشسية ميارات وقجرات أعزاء ىيئة التجريذ.مخكد تشسية ميارات وقجرات أعزاء ىيئة التجريذ  

  .مخكد ضساف الجػدة.مخكد ضساف الجػدة  

   اإلدارية.اإلدارية.  عمػماتعمػماتالسالسمخكد نطع مخكد نطع  

  يششوػبد انتغىٌش:يششوػبد انتغىٌش:. . 22//88//00

مذخوعات مذخوعات   22))مغ السذاريع البحثية التشافدية مغ السذاريع البحثية التشافدية   مذخوًعامذخوًعا  ((8989فازت جامعة السشيا بعجد )فازت جامعة السشيا بعجد )  
HHEEEEPPFFمذخوعات مذخوعات   77، و، وFFOOUUPPمذخوعات شالبية لجعع التسيد، ومذخوع اعتساد معسل مذخوعات شالبية لجعع التسيد، ومذخوع اعتساد معسل   44، و، و

 ) ( كمية اليشجسة، ومذخوع تقػيع نطع الصالب بكمية العمـػ أحج أحج ككعة السذاريع البحثية عة السذاريع البحثية الجامالجام  وأخحتوأخحتكمية اليشجسة، ومذخوع تقػيع نطع الصالب بكمية العمـػ
  معاييخ مشح أعزاء ىيئة التجريذ جػائد الجامعة التقجيخية، والتذجيعية.معاييخ مشح أعزاء ىيئة التجريذ جػائد الجامعة التقجيخية، والتذجيعية.

   حسثأ العائد مت  ذ  السذا ية: حسثأ العائد مت  ذ  السذا ية:  
  بخاءات اختخاع ألعزاء ىيئة التجريذ.بخاءات اختخاع ألعزاء ىيئة التجريذ.  اجازة أربعاجازة أربع  

   بشاء كػادر مغ شباب الباحثيغ السجربيغ عمى السذاركة فى السذاريع واكتدابيع ميارات بشاء كػادر مغ شباب الباحثيغ السجربيغ عمى السذاركة فى السذاريع واكتدابيع ميارات
  والتػاصل، والعسل كفخيق والتػاصل، والعسل كفخيق   االتراؿ،االتراؿ،

   وجػد بعس الخبخاء مغ أعزاء ىيئة التجريذ بمجاف مخاجعة، وتقييع مذاريع التصػيخ وجػد بعس الخبخاء مغ أعزاء ىيئة التجريذ بمجاف مخاجعة، وتقييع مذاريع التصػيخ
  التشافدية عمى مدتػى الجامعات.التشافدية عمى مدتػى الجامعات.

يحه السذاريع مغ حيث انجازاتيا، قجرتيا عمى يحه السذاريع مغ حيث انجازاتيا، قجرتيا عمى للويبقى أف تػفخ الجامعة قاعجة بيانات ويبقى أف تػفخ الجامعة قاعجة بيانات 
  معػقات استثسارىا.معػقات استثسارىا.و و االستسخار، االستسخار، 
  ى حم حشفيذ ا   ححولت الى مراةز:ى حم حشفيذ ا   ححولت الى مراةز:سذا ية التسذا ية التبيان بالبيان بال     سيسا يل سيسا يل

  ::IICCTTPP  واالتظبالدواالتظبالد  انًؼهىيبدانًؼهىيبد  تكُىنىجٍبتكُىنىجٍب  يشبسٌغيشبسٌغ..

  إلداريةإلداريةاا  السعمػماتالسعمػمات  نطعنطع  مذخوعمذخوع  MMIISS  --  
  الثانيةالثانية  السخحمةالسخحمة  ––  الكمياتالكميات  مكتباتمكتبات  ميكشةميكشة  مذخوعمذخوع..  
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  الجامعيةالجامعية  الخسائلالخسائل  مدتػدعمدتػدع  بشاءبشاء  مذخوعمذخوع..  

  التعميعالتعميع  فىفى  السعمػماتالسعمػمات  تكشػلػجياتكشػلػجيا  استخجاـاستخجاـ  تفعيلتفعيل  مذخوعمذخوع..  

  لمجامعاتلمجامعات  إليكتخونيةإليكتخونية  بػابةبػابة  وتشفيحوتشفيح  إنذاءإنذاء  مذخوعمذخوع..  

  الجامعةالجامعة  معمػماتمعمػمات  لذبكةلذبكة  التحتيةالتحتية  البشيةالبشية  تصػيختصػيخ  مذخوعمذخوع..  

  التالتواالتراواالترا  السعمػماتالسعمػمات  تكشػلػجياتكشػلػجيا  عمىعمى  التجريبالتجريب  مذخوعمذخوع..  

  .مذخوع إنذاء وحجات الخجمات االلكتخونية بالكميات.مذخوع إنذاء وحجات الخجمات االلكتخونية بالكميات  
  وانتؤهٍموانتؤهٍم  انًضتًشانًضتًش  انتغىٌشانتغىٌش  ثشَبيجثشَبيج  يٍيٍ  يًىنخيًىنخ  يشبسٌغيشبسٌغ..

  ::CCIIQQAAPP  نالػتًبدنالػتًبد

  متحاناتمتحاناتواالواال  ببالصالالصال  تقػيعتقػيع  نطعنطع  لتصػيخلتصػيخ  السشياالسشيا  جامعةجامعة  مخكدمخكد  إنذاءإنذاء  مذخوعمذخوع..  

  ( مذخوعً ( مذخوعً 8282عجد )عجد )إلنذاء نطاـ داخمى لمجػدة واالعتساد بكميات الجامعة إلنذاء نطاـ داخمى لمجػدة واالعتساد بكميات الجامعة   ااQQAAAAPP11..  
   حرمت كمية الفشػف الجسيمة عمى مذخوع حرمت كمية الفشػف الجسيمة عمى مذخوعQQAAAAPP22..  
  ( وقج اعة(، وقج كمية الدر كمية الدر   ––كمية العمػـ كمية العمػـ   ––كمية الريجلة كمية الريجلة   ––( مذخوعات )كمية اليشجسة ( مذخوعات )كمية اليشجسة 44عجد )عجد ،)اعة

تقجمت تمظ الكميات لمييئة القػمية لزساف الجػدة واالعتساد، وتع اعتساد كميتى اليشجسة تقجمت تمظ الكميات لمييئة القػمية لزساف الجػدة واالعتساد، وتع اعتساد كميتى اليشجسة 
، وتقـػ كميتى الريجلة والدراعة بإعجاد التحديشات السصمػبة ، وتقـػ كميتى الريجلة والدراعة بإعجاد التحديشات السصمػبة 61046104//99//6666والعمػـ بتاريخ والعمػـ بتاريخ 

  لمتقجـ.لمتقجـ.
  ..يششوع لٍبس أثش يشبسٌغ انتغىٌشيششوع لٍبس أثش يشبسٌغ انتغىٌش..

  ..FFLLDDCCيشكز تًٍُخ لذساد أػضبء هٍئخ انتذسٌش يشكز تًٍُخ لذساد أػضبء هٍئخ انتذسٌش ..

ثكهٍخ ثكهٍخ   TTEEMMPPUUSS  األوسثًاألوسثًاالتحبد االتحبد   ثشَبيجثشَبيجيششوع يًىل يٍ يششوع يًىل يٍ ..

  انهُذصخ.انهُذصخ.

--  IInntteeggrraattiioonn  ooff  RRooaadd  EEnnggiinneeeerriinngg  IITT--  TTeecchhnnoollooggiieess  ((JJEEPP--3344003399--000066))  

  ..FFPP66,,  FFPP77يشبسٌغ يًىنخ يٍ يششوع يشبسٌغ يًىنخ يٍ يششوع   --

يشبسٌغ يًىنخ يٍ طُذوق انؼهىو وانتًٍُخ انتكُىنىجٍخ يشبسٌغ يًىنخ يٍ طُذوق انؼهىو وانتًٍُخ انتكُىنىجٍخ   --

SSTTDDFF . .  

  ::االصتشاتٍجىاالصتشاتٍجى  ، وانتخغٍظ، وانتخغٍظاإلداسح انًئصضٍخاإلداسح انًئصضٍخ..22//00

  انتخغٍظ االصتشاتٍجى:انتخغٍظ االصتشاتٍجى:..88//22//00

  ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 

  .إنذاء مخكد لمتخصيط االستخاتيجى بالجامعة.إنذاء مخكد لمتخصيط االستخاتيجى بالجامعة  
  عمى مدتػى قيادات الجامعةعمى مدتػى قيادات الجامعة  ستخاتيجيستخاتيجياإلاإل  الفكخالفكخ  تػافختػافخ..  

  وكيًفا.وكيًفا.  كًساكًسا  والخارجيةوالخارجية  الجاخميةالجاخمية  البيئةالبيئة  تحميلتحميل

   ييقيادات مؤسدات السجتسع السحمقيادات مؤسدات السجتسع السحماالستخاتيجية االستخاتيجية شارؾ فى بشاء التحميل البيئى لمخصة شارؾ فى بشاء التحميل البيئى لمخصة ، ،
  ..الفائقػف الفائقػف وعسجاء الكميات، والػكالء، ورؤساء وحجات الجػدة بالكميات، والصالب وعسجاء الكميات، والػكالء، ورؤساء وحجات الجػدة بالكميات، والصالب 

  الجامعةالجامعة  مؤسدةمؤسدة  وخارجوخارج  داخلداخل  السعشيةالسعشية  شخاؼشخاؼاألاأل  جسيعجسيع  الخصةالخصة  إعجادإعجاد  فىفى  شارؾشارؾ..  
  عمسيةعمسية  ممتقياتممتقيات  فىفىاالستخاتيجية االستخاتيجية   الخصةالخصة  عخضعخض..  
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  ةةييستخاتيجستخاتيجاإلاإل  الخصةالخصة  اعتساداعتساد..  
  ::انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

  البيئىالبيئى  التحميلالتحميل  فىفى  عميياعمييا  عتسادعتساداالاال  يسكغيسكغكافية كافية   بياناتبيانات  قػاعجقػاعج  وجػدوجػد  عجـعجـ..    
   الحتياجاتالحتياجاتواوا  العالسيةالعالسية  التجاىاتالتجاىاتاا  لسػاكبةلسػاكبة  دوريةدورية  برفةبرفة  الدياساتالدياسات  مخاجعة وتحجيثمخاجعة وتحجيث  يتعيتعال ال  

  ..التعميسيةالتعميسية

  فى بعس الكميات.فى بعس الكميات.  ييغياب ثقافة التخصيط االستخاتيجغياب ثقافة التخصيط االستخاتيج  

   لمحرػؿ عمى لمحرػؿ عمى   ييمجخد متصمب ورقمجخد متصمب ورقاالستخاتيجية االستخاتيجية اعتبار بعس الكميات أف الخصة اعتبار بعس الكميات أف الخصة
  ..االعتساداالعتساد

   لمجامعة.لمجامعة.  اإلداري اإلداري لمييكل لمييكل   إستخاتيجيةإستخاتيجيةخصة خصة   ججججال تػ ال تػ  

  عمى مدتػى بعس األقداـ العمسية بالكميات.عمى مدتػى بعس األقداـ العمسية بالكميات.  إستخاتيجيةإستخاتيجيةخصة خصة   ال تػججال تػجج  

  الصابع الخاص بالجامعة مثل الصابع الخاص بالجامعة مثل ذات ذات ػحجات ػحجات الاللبعس لبعس   إستخاتيجيةإستخاتيجيةخصة خصة   ال تػججال تػجج
  ، والسكتبة السخكدية.، والسكتبة السخكدية.ييالسدتذفيات الجامعية، ومخكد الحاسب اآللالسدتذفيات الجامعية، ومخكد الحاسب اآلل

  ::ًًانهٍكم انتُظًٍانهٍكم انتُظًٍ  ..22//22//00

  ::انمىحانمىح  َمبطَمبط  ــ

  مالئع، وُمعمغ، وُمعتسج.مالئع، وُمعمغ، وُمعتسج.  ييوجػد ىيكل تشطيسوجػد ىيكل تشطيس  

  .دعع القيادة الجامعية لمكميات وأعزاء ىيئة التجريذ لمحرػؿ عمى االعتساد.دعع القيادة الجامعية لمكميات وأعزاء ىيئة التجريذ لمحرػؿ عمى االعتساد  
  مذخوعمذخوع  ضسغضسغ  الخجماتالخجماتأغمب أغمب   ميكشةميكشة      MMIISS  
  ومعتسجومعتسج  الئعالئعمم  ييتشطيستشطيس  ىيكلىيكل  ذاتذات  بالجامعةبالجامعة  التصػيخالتصػيخ  مذخوعاتمذخوعات  دارةدارةإلإل  وحجةوحجة  وجػدوجػد..    

  عتسادعتساداالاالو و   الجػدةالجػدة  لزسافلزساف  مخكدمخكد  وجػدوجػد..  
  .وجػد تػصيف لمتخررات، والػضائف اإلدارية.وجػد تػصيف لمتخررات، والػضائف اإلدارية  

   نطع تقػيع الصالب.نطع تقػيع الصالب.وجػد مخكد لتصػيخ وجػد مخكد لتصػيخ  

  الخسسيةالخسسية  والسعمػماتوالسعمػمات  البياناتالبيانات  لبعسلبعس  تػثيقتػثيق  وجػدوجػد..    
  إلداراتإلداراتبابا  العسلالعسل  لصبيعةلصبيعة  ييالرحالرح  والسشاخوالسشاخ  التجييداتالتجييداتة ة ممالءالءمم..    
  لمبعس.لمبعس.  بعزيعبعزيع  والعامميغوالعامميغ  والخؤساءوالخؤساء  العامميغالعامميغ  بيغبيغ  الستبادؿالستبادؿ  حتخاـحتخاـاالاال    

  العامميغالعامميغ  بيغبيغ  تسايدتسايد  جػدجػدو و   عجـعجـ..    
  القخارالقخار  اتخاذاتخاذ  فىفى  والعمسيةوالعمسية  إلداريةإلداريةاا  السجالذالسجالذ  وتفعيلوتفعيل  مخكديةمخكديةالالالال  تشفيحتشفيح  فىفى  البجءالبجء..    
  ::انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

   مازاؿ بخنامج مازاؿ بخنامجMMIISS  بعس اإلدارات ولع يأت بالعائج السشتطخ مشو.بعس اإلدارات ولع يأت بالعائج السشتطخ مشو.ل فى ل فى ععغيخ ُمفغيخ ُمف  

  ييللاآلاآل  الحاسبالحاسب  استخجاـاستخجاـ  فىفى  رغبتيعرغبتيع  وعجـوعجـ  لمتصػيخلمتصػيخ  العامميغالعامميغ  بعسبعس  مػاكبةمػاكبة  عجـعجـ..  
  يذغميايذغميا  التىالتى  الػضيفةالػضيفة  متصمباتمتصمبات  معمع  العامميغالعامميغ  بعسبعس  تخرزتخرز  مةمةالءالءمم  عجـعجـ..    

  لبعسلبعس  بياناتبيانات  قاعجةقاعجة  ال تتػفخال تتػفخ      ..العسلالعسل  التالتمجامجا
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  إلدارى إلدارى اا  العسلالعسل  وإجخاءاتوإجخاءات  قػاعجقػاعج  يػضحيػضح  مبدطمبدط  دليلدليل  ال يػججال يػجج..    

  ألعساؿألعساؿاا  إلنجازإلنجاز  السدتغخؽ السدتغخؽ   الػقتالػقتشػؿ شػؿ و و   داريةداريةاإلاإل  جخاءاتجخاءاتاإلاإل  كثخةكثخة..    

  ت الخاصة بالثػاب واالنزباط فى العسل.ت الخاصة بالثػاب واالنزباط فى العسل.تفعيل القػانيغ والمػائح والقخاراتفعيل القػانيغ والمػائح والقخارا  ضعفضعف  

  وضيفةوضيفة  كلكل  ئعئعتالتال  التىالتى  التجريبيةالتجريبية  حتياجاتحتياجاتاالاال  تحجيجتحجيج  عجـعجـ..  

  إلداراتإلداراتواوا  ألقداـألقداـاا  بعسبعس  فىفى  السؤقتةالسؤقتة  العسالةالعسالة  عمىعمى  عتسادعتساداالاال..    

  وجػد بصالة مقشعة فى أغمب االدارات خاصة بعج تصبيق نطاـ السيكشةوجػد بصالة مقشعة فى أغمب االدارات خاصة بعج تصبيق نطاـ السيكشة..  
  العامميغالعامميغ  داءداءأأ  تقييعتقييع  آليةآلية  كفاءةكفاءة  ضعفضعف..    
  العامميغالعامميغ  ألداءألداء  والسخاجعةوالسخاجعة  ستابعةستابعةالالنطاـ نطاـ   ضعفضعف..    
  ولجىولجى  إلداراتإلداراتواوا  الكمياتالكميات  بعسبعس  فىفى  القخارالقخار  اتخاذاتخاذ  فىفى  الدمصةالدمصة  وتسخكدوتسخكد  السخكديةالسخكدية  استسخاريةاستسخارية  

  ..الػضيفيةالػضيفية  السػاقعالسػاقع  بعسبعس
  انمٍبدح وانحىكًخ:انمٍبدح وانحىكًخ:. . 00//22//00

  ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 

  حج كبيخ.حج كبيخ.  إلىإلى  ييُيعج نسط القيادة فى الجامعة ديسقخاشُيعج نسط القيادة فى الجامعة ديسقخاش  

  مفةمفةالسختالسخت  المجافالمجاف  بعسبعس  فىفى  ببالصالالصال  تسثيلتسثيل..    
  الػثائقالػثائق  وتجاوؿوتجاوؿ  لحفظلحفظ  والكتخونيوالكتخوني  ييققور ور   نطاـنطاـ  وجػدوجػد..    

  لمكمياتلمكميات  الحاتيةالحاتية  الساليةالسالية  السػاردالسػارد  وتشسيةوتشسية  لتحقيقلتحقيقواضحة ومعمشة واضحة ومعمشة   خصطخصط  وجػدوجػد..    
  بالجامعةبالجامعة  القياداتالقيادات  مغمغ  التصػيخالتصػيخ  مذخوعاتمذخوعات  الستسخاريةالستسخارية  ومتابعةومتابعة  دععدعع  وجػدوجػد..    

  .تفػيس بعس الرالحيات اإلدارية لعسجاء الكميات ورؤساء األقداـ.تفػيس بعس الرالحيات اإلدارية لعسجاء الكميات ورؤساء األقداـ  

   وسائل لزساف أمغ وسالمة العامميغ وأعزاء ىيئة التجريذ.وسائل لزساف أمغ وسالمة العامميغ وأعزاء ىيئة التجريذ.عس عس ببتػجج تػجج  

   ًا لمجامعة.ا لمجامعة.تشػع مرادر السػارد السالية الستاحة سشػيً تشػع مرادر السػارد السالية الستاحة سشػي  

  .جمب مذخوعات لتصػيخ الجامعة عغ شخيق القيادات األكاديسية.جمب مذخوعات لتصػيخ الجامعة عغ شخيق القيادات األكاديسية  

  .وجػد معاييخ معمشة الختيار وتعييغ وتخقية القيادات اإلدارية.وجػد معاييخ معمشة الختيار وتعييغ وتخقية القيادات اإلدارية  

  ميغ.ميغ.إتاحة خجمة االنتخنت بالجامعة لمعامإتاحة خجمة االنتخنت بالجامعة لمعام  

   فخ وسائل االتراالت الحجيثة بالجامعة )بخيج الكتخونى/فاكذ/تميفػف(فخ وسائل االتراالت الحجيثة بالجامعة )بخيج الكتخونى/فاكذ/تميفػف(تػ تػ  

   وجػػػػد عػػػجد مشاسػػػب مػػػغ الػػػجرجات القياديػػػة فػػػى الييكػػػل التشطيسػػػى كسػػػجيخ العسػػػـػ ووكػػػالء وجػػػػد عػػػجد مشاسػػػب مػػػغ الػػػجرجات القياديػػػة فػػػى الييكػػػل التشطيسػػػى كسػػػجيخ العسػػػـػ ووكػػػالء
  الػزارة.الػزارة.

  مسثمة فى اآلتى:مسثمة فى اآلتى:  ييوجػد خجمات تقجـ ألفخاد السجتسع الجامعوجػد خجمات تقجـ ألفخاد السجتسع الجامع  

oo   فػػخع لمبشػػظ فػػخع لمبشػػظ   ––سػػكاف سػػكاف إإعيػة عيػة جسجس  ––نقابػػة لمعػػامميغ نقابػػة لمعػػامميغ   ––حزػػانة الجامعػة حزػػانة الجامعػة   ––مكتػب بخيػػج مكتػب بخيػػج
وسػػػػائل مػاصػػػالت ألعزػػػػاء ىيئػػػة التػػػػجريذ والعػػػامميغ والسدتذػػػػفيات وسػػػػائل مػاصػػػالت ألعزػػػػاء ىيئػػػة التػػػػجريذ والعػػػامميغ والسدتذػػػػفيات   ––األىمػػػى األىمػػػى 
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  الجامعية، وفشجؽ الجامعة.الجامعية، وفشجؽ الجامعة.
  

  

  ::  انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

  القيادات شبقا لسعاييخ القيادات شبقا لسعاييخ   أداءأداءفي تقييع في تقييع   التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مغمغ  مذاركةمذاركة  وجػدوجػد  عجـعجـ
    ..أكاديسيةأكاديسية

  حيافحيافاألاأل  بعسبعس  فىفى  والجامعةوالجامعة  السجتسعيةالسجتسعية  الجياتالجيات  بيغبيغ  التػاصلالتػاصل  ضعفضعف..    

  خخيغخخيغاآلاآل  أراءأراء  واحتخاـواحتخاـ  الحػارالحػار  ثقافةثقافة  ضعفضعف..    

   بالجامعةبالجامعة  األكاديسيةاألكاديسيةاالفتقار لػجػد خصط وبخامج تجريبية ممدمة لمقيادات االفتقار لػجػد خصط وبخامج تجريبية ممدمة لمقيادات..    
  التجريبالتجريب  لتشفيحلتشفيح  زمةزمةالالالال  الساليةالسالية  السخرراتالسخررات  ضعفضعف..    

  عغعغ  والسشبثقةوالسشبثقة  الكمياتالكميات  معطعمعطع  فىفى  الحاتيةالحاتية  الساليةالسالية  السػاردالسػارد  وتشسيةوتشسية  تػفيختػفيخ  خصطخصط  تشفيحتشفيح  ضعفضعف  

  ..الجامعةالجامعة  تخاتيجيةتخاتيجيةإسإس

  .عجـ وجػد آلية الستسخارية بعس مذخوعات التصػيخ بالجامعة.عجـ وجػد آلية الستسخارية بعس مذخوعات التصػيخ بالجامعة  

  .ضعف آلية متابعة تشفيح نطع الجػدة باألقداـ العمسية، واإلدارة.ضعف آلية متابعة تشفيح نطع الجػدة باألقداـ العمسية، واإلدارة  

  .ضعف آلية تشسية السػارد الحاتية بالكميات.ضعف آلية تشسية السػارد الحاتية بالكميات  

  .عجـ وجػد خصة معمشة، ومعتسجة الستسخارية مذخوعات التصػيخ.عجـ وجػد خصة معمشة، ومعتسجة الستسخارية مذخوعات التصػيخ  

   ومخكػد ضػساف الجػػدة ومجػػالذ ومخكػد ضػساف الجػػدة ومجػػالذ   الجػػدة بالكميػاتالجػػدة بالكميػاتوحػجات وحػجات عػجـ وجػػد عالقػة واضػحة بػيغ عػجـ وجػػد عالقػة واضػحة بػيغ
  ..جمذ الجامعةجمذ الجامعةوموم  الكمياتالكميات

  لمسيارات والكفاءة التى يتدع بيا الرف األوؿ.لمسيارات والكفاءة التى يتدع بيا الرف األوؿ.  اإلدارييغاإلدارييغمغ مغ   ييافتقار الرف الثانافتقار الرف الثان  

   لشطاـ الحػافد والسكافػتت الساليػة والسعشػيػة تقػجيًخا لجيػػد العػامميغ فػى لشطاـ الحػافد والسكافػتت الساليػة والسعشػيػة تقػجيًخا لجيػػد العػامميغ فػى   تصبيق معاييختصبيق معاييخعجـ عجـ
  السؤسدة.السؤسدة.

  فى أداء الػاجبات.فى أداء الػاجبات.  بالخغع مغ تقريخىعبالخغع مغ تقريخىعرػؿ عمى حقػقيع رػؿ عمى حقػقيع مصالبة البعس لمحمصالبة البعس لمح  

   الخغع مػػغ وجػػػد الخغع مػػغ وجػػػد بػػبػػفػػى ادارة الجامعػػة والكميػػات فػػى ادارة الجامعػػة والكميػػات   السكاتبػػات الػرقيػػةالسكاتبػػات الػرقيػػةاسػػتسخار االعتسػػاد عمػػى اسػػتسخار االعتسػػاد عمػػى
  ..عمى اإلدارة االلكتخونيةعمى اإلدارة االلكتخونيةدورات تجريب دورات تجريب 

  األجخ.األجخ.العتساد عمى العسالة السؤقتة محجدة العتساد عمى العسالة السؤقتة محجدة اا  

  امميغ.امميغ.لتقييع أداء العلتقييع أداء الع  قمة الػسائل الحجيثة والسػضػعيةقمة الػسائل الحجيثة والسػضػعية  

  ييرقابرقابُمفعل ُمفعل نطاـ نطاـ   عجـ وجػدعجـ وجػد  ( دقيق( دقيقCCoonnttrrooll لتحقيق أعمى ) لتحقيق أعمى ) لعامميغ.لعامميغ.اا  ألداءألداءمدتػى مدتػى  

  والحػافد السادية.والحػافد السادية.)السحاسبة( )السحاسبة( لمثػاب والعقاب لمثػاب والعقاب   عجـ وجػد نطاـ ُمفعلعجـ وجػد نطاـ ُمفعل  

  أي ال ، أي ال بعػػػػس السػاقػػػػع اإلداريػػػػة بالجامعػػػػة يذػػػػغميا كػػػػػادر مػػػػؤىالتيع الجراسػػػػية متػسػػػػصةبعػػػػس السػاقػػػػع اإلداريػػػػة بالجامعػػػػة يذػػػػغميا كػػػػػادر مػػػػؤىالتيع الجراسػػػػية متػسػػػػصة ،
  مة إلييع.مة إلييع.ػضيفة السػكػضيفة السػكمع مياـ ومتصمبات المع مياـ ومتصمبات ال  تتشاسب مؤىالتيعتتشاسب مؤىالتيع

  



 2525/ 510-515/2516 المنيا لجامعةاالستراتيجية  الخطة

 بالجامعة االستراتيجي التخطيط مركز

 

- 00 - 

  خسدية لمتعييشات شبًقا لالحتياجات الفعمية.خسدية لمتعييشات شبًقا لالحتياجات الفعمية.  عجـ وجػد خصةعجـ وجػد خصة  
  انًظذالٍخ واألخاللٍبد:انًظذالٍخ واألخاللٍبد:. . 00//22//00

  ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 

  ستجابةستجابةباإلضافة إلى االباإلضافة إلى اال  والعامميغ،والعامميغ،  ببوالصالوالصال  دارةدارةاإلاإل  بيغبيغ  متعجدةمتعجدة  اتراؿاتراؿ  وسائلوسائل  ىشاؾىشاؾ  

  ..والسقتخحاتوالسقتخحات  لمذكاوى لمذكاوى 
  الفدادالفداد  عمىعمى  التدتخالتدتخ  وعجـوعجـ  العادلةالعادلة  يخيخغغ  السسارساتالسسارسات  لترحيحلترحيح  جخاءاتجخاءاتاإلاإل  بعسبعس  وجػدوجػد..    

  وضػابصياوضػابصيا  وشخوشياوشخوشيا  السقجمةالسقجمة  بالخجماتبالخجمات  أدلةأدلة  وإصجاروإصجار  إعجادإعجاد..    
  اادوريً دوريً   يثويثوججتحتح  معمع  السختمفةالسختمفة  الخجماتالخجمات  يييغصيغصوالكميات والكميات   لمجامعةلمجامعة  ييالكتخونالكتخون  مػقعمػقع  وجػدوجػد..    
   تػجج بعس اإلجخاءات التى تزسغ العجالة، والذفافية وعجـ التسييد تػجج بعس اإلجخاءات التى تزسغ العجالة، والذفافية وعجـ التسييد  
  ::  انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

  في بعس الكمياتفي بعس الكميات  الفكخيةالفكخية  السمكيةالسمكية  حقػؽ حقػؽ   لحسايةلحساية  واضح ومعمغواضح ومعمغ  للدليدلي  وجػدوجػد  عجـعجـ..    

  خخى خخى األاأل  السغخياتالسغخيات  بعسبعس  أماـأماـ  السيشةالسيشة  قياتقياتبأخالبأخال  ييالػعالػع  غيابغياب..    

  الفكخيةالفكخية  السمكيةالسمكية  حسايةحساية  ثقافةثقافة  لشذخلشذخ  مشطسةمشطسة  جيػدجيػد  تػججتػجج  الال..    
  بالجامعةبالجامعة  التعميعالتعميع  لسيشةلسيشة  معمغمعمغ  ييالقالقأخأخ  ميثاؽميثاؽ  يػججيػجج  الال..    

  ديسية لتصػيخ العسمية التعميسية والبحثية.ديسية لتصػيخ العسمية التعميسية والبحثية.الالـز الستثسار الحخية األكاالالـز الستثسار الحخية األكا  ييضعف الػعضعف الػع  

   السمكية الفكخية.السمكية الفكخية.  قانػف حسايةقانػف حسايةعجـ تفعيل عجـ تفعيل  
  ::: انتؼهٍى وانتؼهى وانتذسٌت: انتؼهٍى وانتؼهى وانتذسٌت00//00

  انًؼبٌٍش األكبدًٌٍخ وانجشايج وانًمشساد انذساصٍخ:انًؼبٌٍش األكبدًٌٍخ وانجشايج وانًمشساد انذساصٍخ:  ..88//00//00

  ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 

  .تشػع البخامج التعميسية بكميات الجامعة.تشػع البخامج التعميسية بكميات الجامعة  

  الال  الجامعةالجامعة  كمياتكميات  مغمغ  كبيخةكبيخة  ندبةندبة  ييتبشتبش( سعاييخ األكاديسية السخجعية( سعاييخ األكاديسية السخجعيةNNAARRSS))..    

  التعميسيةالتعميسية  البخامجالبخامج  ترسيعترسيع  فىفى  بالكمياتبالكميات  السعشيةالسعشية  شخاؼشخاؼاألاأل  مذاركةمذاركة..    
  الحجيثةالحجيثة  التصػراتالتصػرات  تػاكبتػاكب  ججيجةججيجة  وتخرراتوتخررات  تعميسيةتعميسية  بخامجبخامج  إضافةإضافة..  
   اسػػتسخار تحػػجيث المػػػائح والبػػخامج والسقػػخرات الجراسػػية فػػى بعػػس الكميػػات وفًقػػا لستصمبػػات اسػػتسخار تحػػجيث المػػػائح والبػػخامج والسقػػخرات الجراسػػية فػػى بعػػس الكميػػات وفًقػػا لستصمبػػات

  سػؽ العسل.سػؽ العسل.

  بكمية الريجلةبكمية الريجلة  اإلكميشيكيةاإلكميشيكيةالريجلة الريجلة بخنامج بخنامج ))الخاصة الخاصة لبخامج الستسيدة لبخامج الستسيدة وجػد بعس اوجػد بعس ا ، ،
  بكمية اليشجسة(.بكمية اليشجسة(.  اتخونيات والخوبػتات الرشاعيةاتخونيات والخوبػتات الرشاعيةككسيسيالالوبخنامج وبخنامج 

  

  اليشجسة والعمػـ عمى االعتساد.اليشجسة والعمػـ عمى االعتساد.  ييحرػؿ كميتحرػؿ كميت  

   21822182حرػؿ السعسل الستصػر لشطع القػى الكيخبائية بكمية اليشجسة عمى االعتساد عاـ حرػؿ السعسل الستصػر لشطع القػى الكيخبائية بكمية اليشجسة عمى االعتساد عاـ..  
   ورياض األشفاؿ والتخبيةورياض األشفاؿ والتخبية  الدارعة والريجلةالدارعة والريجلة  الجامعة مثل:الجامعة مثل:  تتااييكمكمبعس بعس تقجـ تقجـ..  
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  ييتقجـ كمية الدياحة والفشادؽ العتساد بخنامج اإلرشاد الدياحتقجـ كمية الدياحة والفشادؽ العتساد بخنامج اإلرشاد الدياح..  
  .تقػـ األقداـ العمسية بالكميات بأداء وضيفتيا فى التجريذ عمى مدتػى الجامعة.تقػـ األقداـ العمسية بالكميات بأداء وضيفتيا فى التجريذ عمى مدتػى الجامعة  

  بعس الكميات.بعس الكميات.ومقخراتو فى ومقخراتو فى   يييػجج اتداؽ بيغ مرفػفة نػاتج التعمع لكل بخنامج تعميسيػجج اتداؽ بيغ مرفػفة نػاتج التعمع لكل بخنامج تعميس  
    ::انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

  .عجـ تصبيق نطاـ الداعات السعتسجة فى العجيج مغ الكميات.عجـ تصبيق نطاـ الداعات السعتسجة فى العجيج مغ الكميات  

   لى التصػيخ والتحجيث لكى تتدق لى التصػيخ والتحجيث لكى تتدق إإافتقار العجيج مغ البخامج التعميسية فى معطع الكميات افتقار العجيج مغ البخامج التعميسية فى معطع الكميات
  مع السعاييخ األكاديسية ورسالة وأىجاؼ الكمية.مع السعاييخ األكاديسية ورسالة وأىجاؼ الكمية.

  التعميسية فى بعس الكميات.التعميسية فى بعس الكميات.  عجـ مخاعاة السعاييخ األكاديسية عشج ترسيع البخامجعجـ مخاعاة السعاييخ األكاديسية عشج ترسيع البخامج  

   عجـ وجػد تػافق بيغ السعاييخ األكاديسية التى تتبشاىا بعس الكميات مع رسالتيا وأىجافيا عجـ وجػد تػافق بيغ السعاييخ األكاديسية التى تتبشاىا بعس الكميات مع رسالتيا وأىجافيا
  االستخاتيجية.االستخاتيجية.

   بعس الكميات بتصبيق السعاييخ األكاديسية عشج التخصيط لمسخخجات التعميسية بعس الكميات بتصبيق السعاييخ األكاديسية عشج التخصيط لمسخخجات التعميسية عجـ التداـ عجـ التداـ
  السدتيجفة لمبخامج والسقخرات.السدتيجفة لمبخامج والسقخرات.

  س أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع بالسعاييخ األكاديسية س أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع بالسعاييخ األكاديسية الصالب وبعالصالب وبع  ييانخفاض وعانخفاض وع
  ..IILLOO''ssوالسخخجات التعميسية السدتيجفة والسخخجات التعميسية السدتيجفة 

  .ضعف تػصيف بعس البخامج والسقخرات الجراسية.ضعف تػصيف بعس البخامج والسقخرات الجراسية  

  .ضعف آليات تحقيق السخخجات التعميسية السدتيجفة والسقخرات الجراسية.ضعف آليات تحقيق السخخجات التعميسية السدتيجفة والسقخرات الجراسية  

  لتقػيع فى العجيج مغ لتقػيع فى العجيج مغ ضعف االلتداـ بالتػصيف السعمغ لمسقخرات الجراسية فى التجريذ واضعف االلتداـ بالتػصيف السعمغ لمسقخرات الجراسية فى التجريذ وا
  الكميات.الكميات.

   ال يتع مخاجعة البخامج التعميسية وتصػيخىا برػرة دورية بسذاركة السدتيجفيغ ال يتع مخاجعة البخامج التعميسية وتصػيخىا برػرة دورية بسذاركة السدتيجفيغ
  )السدتفيجيغ( فى العجيج مغ الكميات.)السدتفيجيغ( فى العجيج مغ الكميات.

   بعس البخامج التعميسية السقجمة فى بعس الكميات ال تداعج عمى تػفخ خخيجيغ بعس البخامج التعميسية السقجمة فى بعس الكميات ال تداعج عمى تػفخ خخيجيغ
  ..ومتصمبات سػؽ العسلومتصمبات سػؽ العسل  تتػافق تتػافق بسػاصفات بسػاصفات 

  لسخاجعيغ الخارجيغ لمبخامج التعميسية فى بعس الكميات لالستفادة مغ لسخاجعيغ الخارجيغ لمبخامج التعميسية فى بعس الكميات لالستفادة مغ بابا  قمة االستعانةقمة االستعانة
  خبخاتيع.خبخاتيع.

   مغ التقاريخ الدشػية لمبخامج والسقخرات الجراسية فى تحجيث وتصػيخ البخامج مغ التقاريخ الدشػية لمبخامج والسقخرات الجراسية فى تحجيث وتصػيخ البخامج اإلفادة اإلفادة عجـ عجـ
  والسقخرات فى بعس الكميات.والسقخرات فى بعس الكميات.

   عمسية فى عمسية فى مغ آراء الصالب فى تحديغ وتصػيخ السقخرات الجراسية برػرة مغ آراء الصالب فى تحديغ وتصػيخ السقخرات الجراسية برػرة اإلفادة  اإلفادة  ال تتع ال تتع
  بعس الكميات.بعس الكميات.

   مغ مؤشخات الفاعمية التعميسية فى تصػيخ البخامج التعميسية.مغ مؤشخات الفاعمية التعميسية فى تصػيخ البخامج التعميسية.اإلفادة  اإلفادة  عجـ عجـ  
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  .عجـ وجػد آلية لقياس رضا السدتفيجيغ مغ خخيجى الجامعة فى البخامج السختمفة.عجـ وجػد آلية لقياس رضا السدتفيجيغ مغ خخيجى الجامعة فى البخامج السختمفة  

   اقترار شخؽ التقػيع عمى قياس ميارات السعخفة والفيع عمى حداب السيارات العسمية اقترار شخؽ التقػيع عمى قياس ميارات السعخفة والفيع عمى حداب السيارات العسمية
  البخامج التعميسية.البخامج التعميسية.  والسيشية فى بعسوالسيشية فى بعس

  ضعف التدػيق واإلعالف عغ البخامج الجراسية لجحب الصالب الػافجيغ مغ دوؿ عخبيةضعف التدػيق واإلعالف عغ البخامج الجراسية لجحب الصالب الػافجيغ مغ دوؿ عخبية..  
   فى العجيج مغ الكميات.فى العجيج مغ الكميات.لمصالب لمصالب اإلرشاد األكاديسى اإلرشاد األكاديسى ضعف ضعف  

  يق بالجامعات كسعيار وحيج )فى أغمب األحػاؿ( لمقبػؿ يق بالجامعات كسعيار وحيج )فى أغمب األحػاؿ( لمقبػؿ ددعجـ مالئسة نطاـ القبػؿ والتشعجـ مالئسة نطاـ القبػؿ والتش
  بالجامعات.بالجامعات.

  بعس الكميات.بعس الكميات.  ىىفة الصالب السقبػليغ مع السػارد الستاحة حالًيا ففة الصالب السقبػليغ مع السػارد الستاحة حالًيا فال يتالءـ مدتػى كثاال يتالءـ مدتػى كثا  

   عةعةالجامالجام  فىفىقمة عجد الصالب الػافجيغ قمة عجد الصالب الػافجيغ..  
  .تكجس الكميات الشطخية بأعجاد كبيخة مغ الصالب.تكجس الكميات الشطخية بأعجاد كبيخة مغ الصالب  

   تجريذ فى بعس الكميات.تجريذ فى بعس الكميات.الالاختالؿ ندبة عجد الصالب لكل عزػ ىيئة اختالؿ ندبة عجد الصالب لكل عزػ ىيئة  

  .وجػد خمل فى أعجاد الصالب بالشدبة لمصالبات.وجػد خمل فى أعجاد الصالب بالشدبة لمصالبات  

  ػى مذاركة الصالب فى اجتساعات السجالذ األكاديسية والمجاف السشبثقة ػى مذاركة الصالب فى اجتساعات السجالذ األكاديسية والمجاف السشبثقة انخفاض مدتانخفاض مدت
  والسؤتسخات العمسية.والسؤتسخات العمسية.

   ضعف فاعمية الداعات السكتبية التى يخرريا أعزاء ىيئة التجريذ لسداعجة الصالب ضعف فاعمية الداعات السكتبية التى يخرريا أعزاء ىيئة التجريذ لسداعجة الصالب
  فى معطع الكميات.فى معطع الكميات.

  فى الكميات السصبقة فى الكميات السصبقة   ييعجـ وجػد قػاعج معمشة ومػثقة الختيار وتعييغ السخشج األكاديسعجـ وجػد قػاعج معمشة ومػثقة الختيار وتعييغ السخشج األكاديس
  يحا الشطاـ.يحا الشطاـ.لل

  

  

   عجـ تفعيل نطاـ الخيادة العمسية، وعجـ تحجيج القػاعج التى يتع عمى أساسيا اختيار الخائج عجـ تفعيل نطاـ الخيادة العمسية، وعجـ تحجيج القػاعج التى يتع عمى أساسيا اختيار الخائج
  ..ييالعمسالعمس

   وفًقا لسخخجات التعميع السدتيجفة.وفًقا لسخخجات التعميع السدتيجفة.  ييالجقة فى تػصيف بخامج التجريب السيجانالجقة فى تػصيف بخامج التجريب السيجان  ي ي عجـ تحخ عجـ تحخ  

  .وجػد العجيج مغ الدمبيات فى نطاـ التعميع السفتػح.وجػد العجيج مغ الدمبيات فى نطاـ التعميع السفتػح  

  الحجيثة فى تشفيح البخامج التعميسية فى بعس الكميات.الحجيثة فى تشفيح البخامج التعميسية فى بعس الكميات.  قمة استخجاـ التقشياتقمة استخجاـ التقشيات  

  .قمة عجد السقخرات االلكتخونية داخل البخامج التعميسية بالجامعة.قمة عجد السقخرات االلكتخونية داخل البخامج التعميسية بالجامعة  
  ::يظبدس انتؼهٍى وانتؼهىيظبدس انتؼهٍى وانتؼهى  ..22//00//00

  ::ًًانكتبة انجبيؼانكتبة انجبيؼـ ـ 

  انمىح:انمىح:  َمبطَمبطـ ـ 

  الكمياتالكمياتبب  الجامعىالجامعى  الكتابالكتاب  لتػزيعلتػزيع  مخاكدمخاكد  وجػدوجػد..    
  وعجدوعجد  السقخرالسقخر  ساعاتساعات  لعجدلعجد  تبًعاتبًعا  ييالجامعالجامع  ببالكتاالكتا  ومػاصفاتومػاصفات  سعخسعخ  لتحجيجلتحجيج  ضػابطضػابط  وجػدوجػد  
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  ..ببالصالالصال
  العسميةالعسمية  خاصةخاصة  الكمياتالكميات  بعسبعس  فىفى  ساسيةساسيةاألاأل  لمسخاجعلمسخاجع  ييالجساعالجساع  لمتأليفلمتأليف  تتمحاوالمحاوال  وجػدوجػد..    

  .تػافخ أعجاد كافية مغ السخاجع فى بعس الكميات.تػافخ أعجاد كافية مغ السخاجع فى بعس الكميات  
  انضؼف:انضؼف:  َمبطَمبطـ ـ 

  الكمياتالكميات  بأغمببأغمب  ئعئعالسالالسال  الػقتالػقت  فىفى  ببلمصاللمصال  ييالجامعالجامع  الكتابالكتاب  تػفيختػفيخ  تأخختأخخ..    
  مباشخة بعيًجا عغ مخكد تػزيع الكتاب مباشخة بعيًجا عغ مخكد تػزيع الكتاب لمصالب لمصالب   ييلى بيع الكتاب الجامعلى بيع الكتاب الجامعإإعس عس لجػء البلجػء الب

  الكتابالكتاب  وتػزيعوتػزيع  يخيخوتدعوتدع  صجارصجارإلإل  السعتسجةالسعتسجة  الزػابطالزػابط  تصبيقتصبيق  رعبرعبيُ يُ   اابالكميات مسبالكميات مس  ييالجامعالجامع

  ..والكمياتوالكميات  قداـقداـاألاأل  بعسبعس  فىفى  العمسيالعمسي  القدعالقدع  مغمغ  واعتسادهواعتساده  ييالجامعالجامع

   السخجعيةالسخجعية  الكتبالكتب  وليذوليذ  ،،ييامعامعالجالج  والكتابوالكتاب  السحكخاتالسحكخات  عمىعمى  الجراسيةالجراسية  السقخراتالسقخرات  بعسبعستعتسج تعتسج  

  ..العالسيةالعالسية
  نػعيةنػعية  واستخجاـواستخجاـ  الػاضحةالػاضحة  التػضيحيةالتػضيحية  والخسػماتوالخسػمات  الجيجةالجيجة  لمصباعةلمصباعة  ييالجامعالجامع  الكتابالكتاب  افتقارافتقار  

  ..والكمياتوالكميات  قداـقداـاألاأل  بعسبعس  فىفى  رديئةرديئة  ورؽ ورؽ 

  حل مذكالتو.حل مذكالتو.في في   يياخفاؽ سياسة دعع الكتاب الجامعاخفاؽ سياسة دعع الكتاب الجامع  

  
  
  

  ::انًكتجبدانًكتجبدـ ـ 

  انمىح:انمىح:  َمبطَمبطـ ـ 

  سفارة السعخفة ية ية اتفاقية مع مكتبة االسكشجر اتفاقية مع مكتبة االسكشجر   وجػدوجػد( سفارة السعخفة(EEmmbbaassssyy  ooff  KKnnoowwlleeddggee)) إلتاحة إلتاحة
    ..البحث مغ داخل الجامعةالبحث مغ داخل الجامعة

  اإللكتخونيةاإللكتخونية  لمسكتباتلمسكتبات  السػحجالسػحج  الفيخسالفيخس  مذخوعمذخوع""  السكتباتالسكتبات  لتصػيخلتصػيخ  مذخوعاتمذخوعات  وجػدوجػد  

  ..""الجامعيةالجامعية

  ضسغضسغ  عمسيةعمسية  ورسائلورسائل  متخررةمتخررة  ودورياتودوريات  حجيثةحجيثة  مخاجعمخاجع  مغمغ  تحتاجوتحتاجو  بسابسا  السكتباتالسكتبات  دععدعع  

  ..العمسيةالعمسية  الخسائلالخسائل  ومدتػدعومدتػدع  الخقسيةالخقسية  السكتباتالسكتبات  مذخوعاتمذخوعات

  وإلكتخونًياوإلكتخونًيا  ورقًياورقًيا  العمسيةالعمسية  والجورياتوالجوريات  الستخررةالستخررة  والسجالتوالسجالت  الحجيثةالحجيثة  بالسخاجعبالسخاجع  السكتباتالسكتبات  دععدعع  

  القػميةالقػمية  بالذبكةبالذبكة  السكتباتالسكتبات  جسيعجسيع  وربطوربط  بالبخمجيات،بالبخمجيات،  وكحلظوكحلظ  الخقسية،الخقسية،  السكتباتالسكتبات  مذخوعمذخوع  ضسغضسغ
  شيخًياشيخًيا  الجورياتالجوريات  لسػاقعلسػاقع  السترفحيغالسترفحيغ  بالجامعةبالجامعة  ومعاونييعومعاونييع  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  عجدعجد  زيادةزيادة..  

   .وجػد السكتبة الخقسية والسكتبات السسيكشة في جسيع الكميات. وجػد السكتبة الخقسية والسكتبات السسيكشة في جسيع الكميات  
  ::انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

   كدية، وتأثيثيا لعرخ كدية، وتأثيثيا لعرخ ال تػجج خصة واضحة وُمعمشة إلعادة ىيكمة السكتبة السخ ال تػجج خصة واضحة وُمعمشة إلعادة ىيكمة السكتبة السخ
  . . إمكاناتياإمكاناتياالسعمػماتية، وعجـ استغالؿ السعمػماتية، وعجـ استغالؿ 
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  ببلمصاللمصال  احةاحةوالستوالست  بالسكتباتبالسكتبات  ستحكارستحكاراالاال  وقاعاتوقاعات  نتخنتنتخنتباالباال  السترمةالسترمة  السعاملالسعامل  عجدعجد  قمةقمة..    
  السكتبية في بعس الكميات.السكتبية في بعس الكميات.  خجماتخجماتالال  مغمغ  السدتفيجيغالسدتفيجيغ  رضارضا  مدتػى مدتػى   قياسقياس  يتعيتع  الال    
  محجودة.محجودة.  الػرقيةالػرقية  والجورياتوالجوريات  والسخاجعوالسخاجع  التخرريةالتخررية  الكتبالكتب  

  .افتقار العامميغ بالسكتبات لسيارات العسل، والتعامل مع الصالب.افتقار العامميغ بالسكتبات لسيارات العسل، والتعامل مع الصالب  

   الكميات بالشدبة ألعجاد الصالب.الكميات بالشدبة ألعجاد الصالب.فى أغمب فى أغمب ضيق مداحة السكتبات ضيق مداحة السكتبات  

   السكتبة أبػابيا لمصالب.السكتبة أبػابيا لمصالب.فييا فييا ساعات العسل التى تفتح ساعات العسل التى تفتح قمة قمة  

  وعجـ االلتداـ بالجخد االلكتخونىوعجـ االلتداـ بالجخد االلكتخونى  استيالؾ وقت شػيل فى أعساؿ الجخداستيالؾ وقت شػيل فى أعساؿ الجخد..  
  .ال يػجج تجريب لمصالب الكتداب ميارات وأخالقيات استخجاـ السكتبات.ال يػجج تجريب لمصالب الكتداب ميارات وأخالقيات استخجاـ السكتبات  

  وال يدسح لمصالب بالتعخؼوال يدسح لمصالب بالتعخؼفى مكتبات الكميات فى مكتبات الكميات   نطاـ السيكشة االلكتخونيةنطاـ السيكشة االلكتخونية  عجـ تفعيلعجـ تفعيل  
  عمى محتػيات السكتبة.عمى محتػيات السكتبة.

  

  .عجـ وجػد دورات مياه بالسكتبات.عجـ وجػد دورات مياه بالسكتبات  

   السكتبات وعجـ وجػد بخامج لتجريبيع.السكتبات وعجـ وجػد بخامج لتجريبيع.بب  اإلداري اإلداري لمجياز لمجياز ضعف مدتػى األداء ضعف مدتػى األداء  
  لبػبد انذساصخ وانًؼبيم:لبػبد انذساصخ وانًؼبيم:ـ ـ 

  ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 

  السختمفةالسختمفة  التخرراتالتخررات  تخجـتخجـ  التىالتى  الستشػعةالستشػعة  السعاملالسعامل  مغمغ  العجيجالعجيج  وجػدوجػد..    
  السعجاتالسعجات  بأحجثبأحجث  مجيدةمجيدة  جشبيةجشبيةاألاأل  لمغاتلمغات  معاملمعامل  وجػدوجػد..    
  دورًيادورًيا  الكمياتالكميات  بأغمببأغمب  السعاملالسعامل  وتصػيخوتصػيخ  تحجيثتحجيث  يتعيتع..    
  الستذابيةالستذابية  والتجييداتوالتجييدات  جيدةجيدةاألاأل  تزعتزع  مخكديةمخكدية  معاملمعامل  واستخجاـواستخجاـ  إنذاءإنذاء  فىفى  البجءالبجء..    

  .وجػد معسل مخكدي بالجامعة.وجػد معسل مخكدي بالجامعة  

   معسل السيكاتخونيظ السعتسج بكمية اليشجسة. معسل السيكاتخونيظ السعتسج بكمية اليشجسة. وجػد وجػد  
  ::انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

  لمػسائل السعيشة الكتخونًيا.لمػسائل السعيشة الكتخونًيا.  افتقار قاعات الجرس فى بعس الكمياتافتقار قاعات الجرس فى بعس الكميات  

  تجريبتجريب  فىفى  السدتخجمةالسدتخجمة  السعاملالسعامل  مغمغ  كبيخكبيخ  عجدعجد  فىفى  والحجيثةوالحجيثة  السصػرةالسصػرة  العمسيةالعمسية  جيدةجيدةاألاأل  نقزنقز  

  ..الكمياتالكميات  فىفى  ببالصالالصال

  .معاناة بعس الكميات مغ قمة قاعات لمتجريذ.معاناة بعس الكميات مغ قمة قاعات لمتجريذ  

  الكبيخةالكبيخة  عجادعجاداألاأل  كمياتكميات  فىفى  وخاصةوخاصة  ب،ب،صالصالالال  أعجادأعجاد  معمع  الجراسيةالجراسية  السعاملالسعامل  تشاسبتشاسب  عجـعجـ..    

   عمى استخجاـ وصيانة األجيدةعمى استخجاـ وصيانة األجيدة  امج لتجريب أمشاء السعاملامج لتجريب أمشاء السعاملعجـ وجػد بخ عجـ وجػد بخ..  
  لمسحاكاةلمسحاكاة  معاملمعامل  وجػدوجػد  عجـعجـ..    
  وصيانة أجيدتيا.وصيانة أجيدتيا.  السعاملالسعامل  دارةدارةإلإل  السجربيغالسجربيغ  الفشييغالفشييغ  قمةقمة  
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  وتحجيثياوتحجيثيا  السعاملالسعامل  لتجييدلتجييد  السخررةالسخررة  السيدانيةالسيدانية  ضعفضعف..    

  .غياب الريانة الجورية لمسعامل واألجيدة.غياب الريانة الجورية لمسعامل واألجيدة  

  لسعسمية بالجامعة.لسعسمية بالجامعة.االفتقار لػجػد دليل لمسعامل واألجيدة ااالفتقار لػجػد دليل لمسعامل واألجيدة ا  
  انتذسٌت:انتذسٌت:ـ ـ 

    ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 

   ميستو التشديق بيغ مخاكد التجريب ، ميستو التشديق بيغ مخاكد التجريب أعمى لمتجريب عمى مدتػى الجامعةأعمى لمتجريب عمى مدتػى الجامعة  مجمذمجمذوجػد وجػد ،
  والستابعة.والستابعة.

  .وجػد وحجات لمتجريب ذات شابع خاص فى بعس الكميات.وجػد وحجات لمتجريب ذات شابع خاص فى بعس الكميات  

  

  .قياـ أعزاء ىيئة التجريذ باإلشخاؼ عمى التجريب فى بعس الكميات.قياـ أعزاء ىيئة التجريذ باإلشخاؼ عمى التجريب فى بعس الكميات  

  سعشية فى تقييع التجريذ فى بعس أماكغ التجريب.سعشية فى تقييع التجريذ فى بعس أماكغ التجريب.مذاركة األشخاؼ المذاركة األشخاؼ ال  

   مذاركة العجيج مغ السؤسدات مع الجامعة فى تشفيح العجيج مغ البخامج التجريبية )مشطسة مذاركة العجيج مغ السؤسدات مع الجامعة فى تشفيح العجيج مغ البخامج التجريبية )مشطسة
  العسل الجولية، مشطسة اليػمتيخو، مؤسدة مرخ الخيخ، السعيج البخيصانى....الخ(.العسل الجولية، مشطسة اليػمتيخو، مؤسدة مرخ الخيخ، السعيج البخيصانى....الخ(.

  مالًيا.مالًيا.مجعػمة مجعػمة   ببوجػد دورات تجريب عمى تكشػلػجيا السعمػمات لمصالوجػد دورات تجريب عمى تكشػلػجيا السعمػمات لمصال  

  ( وجػد مذخوع الصخؽ السؤدية إلى التعميع العالي( وجػد مذخوع الصخؽ السؤدية إلى التعميع العاليPPaatthhwwaayyss .) .)  

    ::انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

  ع السدتيجفة فى ع السدتيجفة فى جريب، بسا يتػافق مع نػاتج التعمجريب، بسا يتػافق مع نػاتج التعمضعف أساليب تقػيع الصالب فى التضعف أساليب تقػيع الصالب فى الت
  بعس الكميات.بعس الكميات.

  .ال تتػافخ آليات ومػارد لتشفيح البخامج التجريبية لمصالب فى بعس الكميات.ال تتػافخ آليات ومػارد لتشفيح البخامج التجريبية لمصالب فى بعس الكميات  

  ريب لمصالب مرسسة ومػصفة وفًقا لشػاتج التعمع السدتيجفة فى بعس ريب لمصالب مرسسة ومػصفة وفًقا لشػاتج التعمع السدتيجفة فى بعس ال تػجج بخامج تجال تػجج بخامج تج
  الكميات.الكميات.

  .ضعف فاعمية تقػيع البخامج التجريبية فى بعس الكميات.ضعف فاعمية تقػيع البخامج التجريبية فى بعس الكميات  

  ع السدتيجفة.ع السدتيجفة.س أساليب التجريذ مع نػاتج التعمس أساليب التجريذ مع نػاتج التعمال تتالءـ بعال تتالءـ بع  

  ياتو ياتو عجـ استخجاـ نتائج تقييع البخامج التجريبية والتغحية الخاجعة فى تصػيخ التجريب وآلعجـ استخجاـ نتائج تقييع البخامج التجريبية والتغحية الخاجعة فى تصػيخ التجريب وآل
  وأدواتو فى بعس الكميات.وأدواتو فى بعس الكميات.

  الصالب فى بخامج تجريبيع، وأساليب تشفيحىا، وأساليب التقػيع.الصالب فى بخامج تجريبيع، وأساليب تشفيحىا، وأساليب التقػيع.  ييال تػجج آلية لسعخفة رأال تػجج آلية لسعخفة رأ  

  .وجػد فجػة بيغ بخامج التجريب فى الكميات، ومتصمبات سػؽ العسل.وجػد فجػة بيغ بخامج التجريب فى الكميات، ومتصمبات سػؽ العسل  

  جازة الريفية فى تػجيو الصالب نحػ مػاقع العسل جازة الريفية فى تػجيو الصالب نحػ مػاقع العسل ال تفيج أغمب الكميات بجدء مغ األال تفيج أغمب الكميات بجدء مغ األ
  كدابيع ميارات سػؽ العسل فى تخرراتيع.كدابيع ميارات سػؽ العسل فى تخرراتيع.إإوفًقا لخصة ُمعمشة تزسغ وفًقا لخصة ُمعمشة تزسغ   لمتجريبلمتجريب

  ::انغالة وانخشٌجىٌانغالة وانخشٌجىٌ  ..00//00

  شئىٌ انتؼهٍى وانمجىل وانتحىٌم:شئىٌ انتؼهٍى وانمجىل وانتحىٌم:  ..88//00//00
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    ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 

  مختمفةمختمفة  بػسائلبػسائل  معمشةمعمشة  والتحػيلوالتحػيل  القبػؿالقبػؿ  سياساتسياسات..    

  الفخصالفخص  وتكافؤوتكافؤ  بالذفافيةبالذفافية  تتدعتتدع  التعميسيةالتعميسية  بالبخامجبالبخامج  القبػؿالقبػؿ  إجخاءاتإجخاءات..    

  

  الكمياتالكميات  وإلىوإلى  مغمغ  لمتحػيللمتحػيل  محجدةمحجدة  بةبةندند  تحجيجتحجيج..    
  لمستفػقيغلمستفػقيغ  وتحفيدوتحفيد  دععدعع  وجػدوجػد..    
  .وجػد آلية واضحة لمتعامل مع تطمسات الصالب مغ الشتائج.وجػد آلية واضحة لمتعامل مع تطمسات الصالب مغ الشتائج  

  كميةكمية  بكلبكل  ااسشػيً سشػيً   تحجيثوتحجيثو  يتعيتع  لمصالبلمصالب  دليلدليل  وجػدوجػد..    
  السعتسجةالسعتسجة  الداعاتالداعات  نطاـنطاـالتى تصبق التى تصبق   الكمياتالكميات  فىفى  ييكاديسكاديساألاأل  رشادرشادلإللإل  نطاـنطاـ  وجػدوجػد..  
  والميدانذوالميدانذ  البكالػريػسالبكالػريػس  مخحمةمخحمة  ببلصاللصال  بالشدبةبالشدبة  يةيةالجراسالجراس  السشحالسشح  نطاـنطاـ  وجػدوجػد..    

  .ندبة أعزاء ىيئة التجريذ إلى الصالب مقبػلة فى معطع الكميات.ندبة أعزاء ىيئة التجريذ إلى الصالب مقبػلة فى معطع الكميات  

  لمصالب.لمصالب.  ييوجػد سياسات واضحة لمجعع السالوجػد سياسات واضحة لمجعع السال  

  .وجػد عيادات لمخعاية الصبية بكل كمية واإلدارة السخكدية الصبية بالجامعة.وجػد عيادات لمخعاية الصبية بكل كمية واإلدارة السخكدية الصبية بالجامعة  

   ت الخاصة مغ الصالب.ت الخاصة مغ الصالب.االحتياجااالحتياجا  ي ي تقجيع إعانات مادية وعيشية لحو تقجيع إعانات مادية وعيشية لحو  

  .وجػد بخامج تجريبية لمصالب لتشسية ميارات التفكيخ وإدارة األعساؿ.وجػد بخامج تجريبية لمصالب لتشسية ميارات التفكيخ وإدارة األعساؿ  

  .وجػد مشذتت رياضية ومخاكد وقاعات ثقافية لسسارسة األنذصة.وجػد مشذتت رياضية ومخاكد وقاعات ثقافية لسسارسة األنذصة  

   حـخ الجامعيحـخ الجامعيداخل الداخل الوجػد معطع الكميات وجػد معطع الكميات  ((CCaammppuuss.).)  

   إنذاء مجف جامعية الستيعاب الصالب والصالبات.إنذاء مجف جامعية الستيعاب الصالب والصالبات.التػسع فى التػسع فى  

  ات عمى مذاريع التصػيخ.ات عمى مذاريع التصػيخ.حرػؿ معطع الكميحرػؿ معطع الكمي  
    ::انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

  .عجـ وجػد استخاتيجيات التعميع والتعمع مػثقة ومعمشة فى العجيج مغ الكميات.عجـ وجػد استخاتيجيات التعميع والتعمع مػثقة ومعمشة فى العجيج مغ الكميات  

   عجـ مذاركة األشخاؼ السعشية )السدتفيجيغ( فى إعجاد وصياغة استخاتيجيات التعميع عجـ مذاركة األشخاؼ السعشية )السدتفيجيغ( فى إعجاد وصياغة استخاتيجيات التعميع
  والتعمع فى العجيج مغ الكميات.والتعمع فى العجيج مغ الكميات.

  يع والتعمع فى ضػء نتائج االمتحانات ونتائج يع والتعمع فى ضػء نتائج االمتحانات ونتائج عجـ وجػد مخاجعة دورية الستخاتيجيات التعمعجـ وجػد مخاجعة دورية الستخاتيجيات التعم
  استقراء الصالب وأعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع.استقراء الصالب وأعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع.

   مغ نتائج مخاجعة استخاتيجيات التعميع والتعمع.مغ نتائج مخاجعة استخاتيجيات التعميع والتعمع.اإلفادة اإلفادة عجـ عجـ  

   ال تتدق استخاتيجيات التعميع والتعمع فى بعس الكميات مع السعاييخ األكاديسية السخجعية ال تتدق استخاتيجيات التعميع والتعمع فى بعس الكميات مع السعاييخ األكاديسية السخجعية
  الكميات.الكميات.  وال تداىع فى تحقيق رسالة ىحهوال تداىع فى تحقيق رسالة ىحه

  .عجـ وجػد نطاـ لمتعميع عغ ُبعج.عجـ وجػد نطاـ لمتعميع عغ ُبعج  

   فى بعس الكميات.فى بعس الكميات.  ييع الحاتع الحاتلمتعملمتعم  استخاتيجيةاستخاتيجيةعجـ وجػد عجـ وجػد  
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  ة )الدسعية والبرخية( ألعجاد الصالب.ة )الدسعية والبرخية( ألعجاد الصالب.ششييعجـ كفاية الػسائل السععجـ كفاية الػسائل السع  

   صعػبة استخجاـ أساليب التجريب الحجيثة فى ضل األعجاد الكبيخة مغ الصالب فى بعس صعػبة استخجاـ أساليب التجريب الحجيثة فى ضل األعجاد الكبيخة مغ الصالب فى بعس
  الكميات.الكميات.

  ب مع أعجاد أعزاء ىيئة التجريذ في بعس الكميات، مثل: ب مع أعجاد أعزاء ىيئة التجريذ في بعس الكميات، مثل: ال تتشاسب أعجاد الصالال تتشاسب أعجاد الصال
  اآلداب، ودار العمػـ. اآلداب، ودار العمػـ. 

  لمصالب.لمصالب.  ييضعف بخامج التجريب السيجانضعف بخامج التجريب السيجان  
  ::انغالةانغالةدػى دػى ..22//00//00

    ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 

  ييجتساعجتساعاالاال  التكافلالتكافل  صشجوؽ صشجوؽ   ؿؿخالخال  مغمغ  ببالاللمصلمص  ييالسالالسال  لمجععلمجعع  واضحةواضحة  سياساتسياسات  وجػدوجػد..    

  لمصالب والصالبات.لمصالب والصالبات.  ييالجامعالجامع  الحـخالحـخ  وخارجوخارج  داخلداخل  جامعيةجامعية  مجيشةمجيشة  وجػدوجػد    
  وغيخوغيخ  السقيسيغالسقيسيغ  ببلمصاللمصال  بالجامعةبالجامعة  السصععالسصعع  داخلداخل  الداخشةالداخشة  الػجباتالػجبات  لتقجيعلتقجيع  خجماتخجمات  وجػدوجػد  

  ..السقيسيغالسقيسيغ
  السحتاجيغالسحتاجيغ  ببالصالالصال  لسداعجةلسداعجة  الخيخيةالخيخية  السعارضالسعارض  مغمغ  العجيجالعجيج  إقامةإقامة..    
  الخاصةالخاصة  حتياجاتحتياجاتاالاال  ذوى ذوى   ببصالصالمملل  وعيشيةوعيشية  ماديةمادية  إعاناتإعانات  تقجيعتقجيع..  
  مذخوعمذخوع))  ببالصالالصال  لجىلجى  وريادة األعساؿوريادة األعساؿ  تفكيختفكيخالال  مياراتميارات  لتشسيةلتشسية  يةيةتجريبتجريب  بخامجبخامج  وجػدوجػد  

PPaatthhwwaayyss))..  
  .وجػد السخكد الػششى لالبتكار، وريادة األعساؿ.وجػد السخكد الػششى لالبتكار، وريادة األعساؿ  

  .مذخوع نقل التكشػلػجيا.مذخوع نقل التكشػلػجيا  

   اليشجسةاليشجسةوجػد مصعع بكمية وجػد مصعع بكمية..  
  انضؼف:انضؼف:  َمبطَمبطـ ـ 

  .تدايج عجد الصالب السدتحقيغ لمتكافل االجتساعي عغ السبالغ السقخرة لحلظ.تدايج عجد الصالب السدتحقيغ لمتكافل االجتساعي عغ السبالغ السقخرة لحلظ  

  واألماكغ الُستاحة محجودة.، واألماكغ الُستاحة محجودة.الجامعيةالجامعية  بالسجيشةبالسجيشة  امتيغامتيغإقإقالسصمػب السصمػب   صالباتصالباتالال  عجدعجد  زيادةزيادة ،  

  الصػارئ الصػارئ   تتلحااللحاال  مجيدةمجيدة  غيخغيخ  الجامعيةالجامعية  بالسجفبالسجف  الصبيةالصبية  العياداتالعيادات..  

  دراسًيادراسًيا  الستعثخيغالستعثخيغ  لخعايةلخعاية  مػثقةمػثقة  بخامجبخامج  وجػدوجػد  عجـعجـ..    
  الخاصةالخاصة  حتياجاتحتياجاتاالاال  ي ي لحو لحو   الجععالجعع  خجماتخجمات  لتقجيعلتقجيع  البخامجالبخامج  عجدعجد  قمةقمة..    
  جيغ.جيغ.عجـ وجػد بخامج متسيدة لجحب الصالب الػافعجـ وجػد بخامج متسيدة لجحب الصالب الػاف  

   العامميغ بالسجف الجامعية.العامميغ بالسجف الجامعية.بعس بعس ضعف أداء ضعف أداء  

  سػثقة الكتذاؼ الُسبجعيغ ورعايتيع.سػثقة الكتذاؼ الُسبجعيغ ورعايتيع.الالبخامج بخامج الال  غيابغياب  

  

  ::انُشبط انغالثىانُشبط انغالثى. . 00//00//00

  ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 
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  سشػًياسشػًيا  ومعمشةومعمشة  معتسجةمعتسجة  بيةبيةالصالالصال  نذصةنذصةلأللأل  خصةخصة  وجػدوجػد..    
  حهحهليلي  ختاـختاـ  حفلحفل  إقامةإقامة  معمع  بية،بية،الصالالصال  نذصةنذصةاألاأل  فىفى  بالسذتخكيغبالسذتخكيغ  خاصةخاصة  لمسكافتتلمسكافتت  نطاـنطاـ  وجػدوجػد  

  ..عمى مدتػى الكميات والجامعةعمى مدتػى الكميات والجامعة  لتكخيسيعلتكخيسيع  نذصةنذصةاألاأل
  وتحكيع ، وتحكيع بيةبيةالصالالصال  نذصةنذصةاألاأل  عمىعمى  شخاؼشخاؼاإلاإل  فىفى  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مغمغ  عجدعجد  مذاركةمذاركة ،

  السدابقات.السدابقات.
  مخكدمخكد  ::مثلمثل  بيةبيةالصالالصال  نذصةنذصةاألاأل  لسسارسةلسسارسة  وثقافيةوثقافية  فشيةفشية  وقاعاتوقاعات  ومخاكدومخاكد  رياضيةرياضية  مشذتتمشذتت  وجػدوجػد  

  ..وغيخىاوغيخىا  ..........ستاد الخياضى،ستاد الخياضى،االاال  ،،السغصاةالسغصاة  الرالةالرالة  الدباحة،الدباحة،  حساـحساـ  والفشػف،والفشػف،  اآلداباآلداب

  .قياـ الصالب بإعجاد وتشفيح السذخوعات الصالبية وزيادة إقباليع لمسذاركة.قياـ الصالب بإعجاد وتشفيح السذخوعات الصالبية وزيادة إقباليع لمسذاركة  

  .وجػد مدئػؿ لمتػاصل الصالبي داخل كل كمية.وجػد مدئػؿ لمتػاصل الصالبي داخل كل كمية  

    ::انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

  نذصةنذصةاألاأل  فىفى  السذاركةالسذاركة  فىفى  الصالباتالصالبات  اشتخاؾاشتخاؾ  ضعفضعف..    
  نذصةنذصةاألاأل  فىفى    العسميةالعسمية  الكمياتالكميات  ببشالشال  مذاركة مذاركة   ضعفضعف..    
  التخويحيةالتخويحية  نذصةنذصةاألاأل  فىفى  السذاركةالسذاركة  وقمةوقمة  التشافديةالتشافدية  السدابقاتالسدابقات  عمىعمى  بيبيالصالالصال  الشذاطالشذاط  اقتراراقترار..    
  نذصةنذصةاألاأل  فىفى  سذاركتيعسذاركتيعلل  ببالصالالصال  تذجيعتذجيعفي في   التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مذاركةمذاركة  ضعفضعف  

  ..بيةبيةالصالالصال

  .عجـ وجػد سياسات لتذجيع الصالب عمى مسارسة األنذصة.عجـ وجػد سياسات لتذجيع الصالب عمى مسارسة األنذصة  

   الصالبية.الصالبية.  الخاصة باألنذصةالخاصة باألنذصةلبيانات لبيانات كفاية قاعجة اكفاية قاعجة اعجـ عجـ  

  جـ كفاية السػارد السالية السخررة لألنذصة الصالبية.جـ كفاية السػارد السالية السخررة لألنذصة الصالبية.عع  

  .ال يػجج وقت مخرز لسسارسة األنذصة فى الججاوؿ الجراسية.ال يػجج وقت مخرز لسسارسة األنذصة فى الججاوؿ الجراسية  

  ::انخشٌجىٌانخشٌجىٌ  ..00//00//00

  انمىح:انمىح:  َمبطَمبطـ ـ 

  كميةكمية  بكلبكل  الخخيجيغالخخيجيغ  لذئػف لذئػف   وحجةوحجة  وجػدوجػد..    
    انضؼف:انضؼف:  َمبطَمبطـ ـ 

  الجامعةالجامعة  كمياتكميات  ييلخخيجلخخيج  رابصةرابصة  وجػدوجػد  عجـعجـ..    
  لمخخيجيغلمخخيجيغ  ييالػضيفالػضيف  لمتػجيولمتػجيو  مقياسمقياس  وجػدوجػد  عجـعجـ..    

  
  لمخخيجيغلمخخيجيغ  ي ي دور دور   ممتقىممتقى  تشطيعتشطيع  عجـعجـ..    
  لمخخيجيغلمخخيجيغ  التحػيميالتحػيميتجريب تجريب مملل  بخامجبخامج  وجػدوجػد  عجـعجـ..    

  بيغ الجامعة والخخيجيغ.بيغ الجامعة والخخيجيغ.  وإعالميوإعالمي  ييعجـ وجػد تػاصل الكتخونعجـ وجػد تػاصل الكتخون  
  بالكمياتبالكميات  لمخخيجيغلمخخيجيغ  بياناتبيانات  قاعجةقاعجة  تػججتػجج  الال..    

عمى عمى   الخخيجيغالخخيجيغ  لتجريبلتجريب  بخامجبخامج  تػججتػجج  الال    ..متصمبات سػؽ العسل الستججدةمتصمبات سػؽ العسل الستججدة
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  س سضب انغالة:س سضب انغالة:لٍبلٍب. . 22//00//00  
  انمىح:انمىح:  َمبطَمبطـ ـ 

  وفى بعس السقخرات، وفى بعس السقخراتالكمياتالكميات  بعسبعس  مدتػى مدتػى   عمىعمى  الصالبالصالب  رضارضا  قياسقياس  يتعيتع ،..    

  .يتع قياس رضا الصالب عغ بخامج إعجادىع.يتع قياس رضا الصالب عغ بخامج إعجادىع  

  مػثقةمػثقة  برػرةبرػرة  ييببالصالالصال  الشذاطالشذاط  عغعغ  ببالصالالصال  رضارضا  قياسقياس  يتعيتع..    
  مػثقةمػثقة  برػرةبرػرة  تقجمياتقجميا  التىالتى  والػجباتوالػجبات  الجامعيةالجامعية  السجفالسجف  عغعغ  ببالصالالصال  رضارضا  قياسقياس  يتعيتع..    
  انضؼف:انضؼف:  مبطمبطََـ ـ 

  ييالسالالسال  والجععوالجعع  والتحػيلوالتحػيل  القبػؿالقبػؿ  سياساتسياسات  عغعغ  ببالصالالصال  بعسبعس  رضارضا  قياسقياس  يتعيتع  الال..    
  مػثقةمػثقة  برػرةبرػرة  الجراسيةالجراسية  البخامجالبخامج  تشفيحتشفيح  آليةآلية  عغعغ  ببالصالالصالبعس بعس   رضارضا  قياسقياس  يتعيتع  الال..    
   الصالب فى نطع التقػيع واالمتحانات.الصالب فى نطع التقػيع واالمتحانات.بعس بعس ال يتع قياس رضا ال يتع قياس رضا  

  َظبو تمىٌى انغالة:َظبو تمىٌى انغالة:. . 22//00//00

  انمىح:انمىح:  َمبطَمبطـ ـ 

  مغمغ  الجامعةالجامعة  داخلداخل  ببالصالالصال  تقػيعتقػيع  نطعنطع  لتصػيخلتصػيخ  مخكدمخكد  إنذاءإنذاء  مذخوعمذخوع  عمىعمى  معةمعةالجاالجا  حرػؿحرػؿ  

  ..عتسادعتسادلاللال  والتأىيلوالتأىيل  السدتسخالسدتسخ  التصػيخالتصػيخ  بخنامجبخنامج

  تجريبيةتجريبية  ومذاريعومذاريع  وعسميةوعسمية  شفييةشفييةو و   تحخيخيةتحخيخية  بيغبيغ  ماما  التقػيعالتقػيع  نطعنطع  تشػعتشػع..    
  الكمياتالكميات  بعسبعس  فىفى  ببالصالالصال  تقػيعتقػيع  نتائجنتائج  وتحميلوتحميل  مخاجعةمخاجعة..    
  الكمياتالكميات  بعسبعس  فىفى  الخارجييغالخارجييغ  السستحشيغالسستحشيغ  لجافلجاف  نطاـنطاـ  تصبيقتصبيق..    
  الكمياتالكميات  كلكل  فىفى  الكتخونياالكتخونيا  الشتائجالشتائج  ففوإعالوإعال  الخصجالخصج  أعساؿأعساؿ  تتعتتع..    

  .تػجج مػاصفات معتسجة لمػرقة االمتحانية فى العجيج مغ الكميات.تػجج مػاصفات معتسجة لمػرقة االمتحانية فى العجيج مغ الكميات  

  .تػجج ضػابط مػثقة لمعسل بالكشتخوالت تزسغ عجالة الترحيح، ودقة رصج الجرجات.تػجج ضػابط مػثقة لمعسل بالكشتخوالت تزسغ عجالة الترحيح، ودقة رصج الجرجات  

  .تػجج معاييخ الختيار لجاف السستحشيغ.تػجج معاييخ الختيار لجاف السستحشيغ  

  
  

  ؼف:ؼف:انضانض  َمبطَمبطـ ـ 

  السدتيجفةالسدتيجفة  التعميسيةالتعميسية  السخخجاتالسخخجات  تقيذتقيذ  الال  متحاناتمتحاناتاالاال  معطعمعطع..    
  فىفى  ونتائج الفرػؿ الجراسيةونتائج الفرػؿ الجراسية  الجوريةالجورية  التقػيعالتقػيع  نتائجنتائج  عغعغ  ببلمصاللمصال  راجعةراجعة  تغحيةتغحية  وجػدوجػد  عجـعجـ  

    ..الكمياتالكميات  أغمبأغمب
  وترحيحياوترحيحيا  متحاناتمتحاناتاالاال  لػضعلػضع  معمشةمعمشة  معاييخمعاييخ  وجػدوجػد  عجـعجـ..    
  لكتخونيةلكتخونيةاإلاإل  واالمتحاناتواالمتحانات  نىنىلكتخو لكتخو اإلاإل  الترحيحالترحيح  مثلمثل  متحاناتمتحاناتاالاال  فىفى  حجيثةحجيثة  نطعنطع  تصبيقتصبيق  قمةقمة  

  ..الجامعةالجامعة  كمياتكميات  معطعمعطع  فىفى

  والعسميةوالعسمية  الذفييةالذفيية  متحاناتمتحاناتلاللال  ييمػضػعمػضػع  نطاـنطاـ  وجػدوجػد  عجـعجـ..    
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   مغ تحميل نتائج تقػيع الصالب فى البخامج التعميسية، واستخاتيجيات التعميع مغ تحميل نتائج تقػيع الصالب فى البخامج التعميسية، واستخاتيجيات التعميع اإلفادة  اإلفادة  ضعف ضعف
  والتعمع.والتعمع.

  مدتسخمدتسخ  تقػيعتقػيع  وجػدوجػد  عجـعجـ..    

   رقة االمتحانيةرقة االمتحانيةالسػثق عمسًيا لمػ السػثق عمسًيا لمػ عجـ االلتداـ بالشسػذج عجـ االلتداـ بالشسػذج..  
شئىٌ أػضبء هٍئخ انتذسٌش، شئىٌ أػضبء هٍئخ انتذسٌش، وو، ، انذساصبد انؼهٍبانذساصبد انؼهٍب  ..22//00

  ً:ً:وانجحث انؼهًوانجحث انؼهً

  انذساصبد انؼهٍب:انذساصبد انؼهٍب:. . 88//22//00

  َمبط انمىح:َمبط انمىح:ـ ـ 

  التدجيلالتدجيل  القيج،القيج،((  العمياالعميا  بالجراساتبالجراسات  مقبػؿمقبػؿُمعمشة لُمعمشة ل  سياسةسياسة  تػحيجتػحيج  ..((    

  ققيتػافيتػاف  بسابسا  العمسيةالعمسية  التخرراتالتخررات  بعسبعس  فىفى  العمياالعميا  الجراساتالجراسات  ومقخراتومقخرات  بخامجبخامج  وتحجيثوتحجيث  تصػيختصػيخ  
  ..ييوالعالسوالعالس  ييإلقميسإلقميساا  السدتػى السدتػى   عمىعمى  الجػدةالجػدة  متصمباتمتصمبات  معمع

   العمياالعميا  لمجراساتلمجراسات  لمتدجيللمتدجيل  الخارجالخارج  ومغومغ  مرخمرخ  جامعاتجامعات  مختمفمختمف  مغمغ  لمخخيجيغلمخخيجيغ  فخصفخص  فخفختػ تػ  

  ..الجامعةالجامعة  كمياتكميات  بأغمببأغمب
  السختمفةالسختمفة  قداـقداـباألباأل  ييالعمسالعمس  شخاؼشخاؼلإللإل  متابعةمتابعة  نطاـنطاـ  وضعوضع..    

   العمسية العمسية   الجرجاتالجرجات  لسشحلسشح  طسةطسةالسشالسش  القػاعجالقػاعج  تذسلتذسل  العمياالعميا  لمجراساتلمجراسات  بالجامعةبالجامعة  معتسجةمعتسجة  ئحةئحةالال  فخفختػ تػ
  وجػائد الجامعة.وجػائد الجامعة.

  والجكتػراه والجكتػراه   الساجدتيخالساجدتيخ  لجراسةلجراسة  مشحمشح  تػفيختػفيخ..    

  مع جامعات أخخى ومخاكد بحثية مع جامعات أخخى ومخاكد بحثية   والجوليوالجولي  ييوجػد عجد كبيخ مغ اتفاقيات التعاوف القػموجػد عجد كبيخ مغ اتفاقيات التعاوف القػم
  إقميسية ودولية.إقميسية ودولية.

  عقج مؤتسخات عمسية محمية ودوليةعقج مؤتسخات عمسية محمية ودولية..  
  

  .تدايج عجد البعثات الخارجية الستاحة بالجامعة.تدايج عجد البعثات الخارجية الستاحة بالجامعة  

   اؾ الجامعة فى الذبكة القػمية.اؾ الجامعة فى الذبكة القػمية.اشتخ اشتخ  

  .وجػد نطاـ اإلشخاؼ السذتخؾ.وجػد نطاـ اإلشخاؼ السذتخؾ  

  جشبيةجشبيةاألاأل  الجامعاتالجامعات  وبعسوبعس  الجامعةالجامعة  بيغبيغ  ثشائيةثشائية  ثقافيةثقافية  اتفاقياتاتفاقيات  وجػدوجػد..    

  السحمية،السحمية،  بالسؤتسخاتبالسؤتسخات  الخاصةالخاصة  والشجواتوالشجوات  العمسية،العمسية،  الجمداتالجمدات  دارةدارةإلإل  مجيدةمجيدة  قاعاتقاعات  وجػدوجػد  

  ..كمياتكمياتوبالوبال  ((لىلىاآلاآل  الحاسبالحاسب  قاعاتقاعات  ––  الفشػف الفشػف   قاعةقاعة))  بالجامعةبالجامعة  والجوليةوالجولية

  ضؼف:ضؼف:انان  َمبطَمبطـ ـ 

   عمسًيا.عمسًيا.  والفائقيغوالفائقيغعجـ وجػد آلية الكتذاؼ ورعاية ومتابعة الصالب الستسيديغ عجـ وجػد آلية الكتذاؼ ورعاية ومتابعة الصالب الستسيديغ  

  .السؤتسخات العمسية عمى مدتػى األقداـ شكمية فى أغمب الكميات.السؤتسخات العمسية عمى مدتػى األقداـ شكمية فى أغمب الكميات  

  .قمة االىتساـ بتفعيل تػصيات السؤتسخات العمسية عمى مدتػى الكميات.قمة االىتساـ بتفعيل تػصيات السؤتسخات العمسية عمى مدتػى الكميات  
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   ميات واألقداـ وكميات وأقداـ الجامعات ميات واألقداـ وكميات وأقداـ الجامعات الخبخات مع الكالخبخات مع الك  الجيػد الالزمة لتبادؿالجيػد الالزمة لتبادؿقمة قمة
  األخخى عمى السدتػى القػمى والعخبى والعالسى.األخخى عمى السدتػى القػمى والعخبى والعالسى.

  فى مجاالت الدارعة، الرشاعة، الرحة، فى مجاالت الدارعة، الرشاعة، الرحة،   ييضعف الرمة بيغ مؤسدات السجتسع السحمضعف الرمة بيغ مؤسدات السجتسع السحم
  البيئة، التعميع، .... والكميات.البيئة، التعميع، .... والكميات.

   بخامج الجراسات العميا فى بعس كميات الجامعة.بخامج الجراسات العميا فى بعس كميات الجامعة.قمة الكػادر البحثية في قمة الكػادر البحثية في  

  لالتجاىات العالسية لالتجاىات العالسية   تصػيخ بعس المػائح الخاصة ببخامج الجراسات العمياتصػيخ بعس المػائح الخاصة ببخامج الجراسات العمياػاكبة ػاكبة عجـ معجـ م
  ..الحجيثةالحجيثة

  سقخرات الكتخونية فى بخامج الجراسات العميا.سقخرات الكتخونية فى بخامج الجراسات العميا.الال  قمةقمة  

  .اتباع شخؽ تقميجية فى التجريذ والتقييع لسقخرات الجراسات العميا.اتباع شخؽ تقميجية فى التجريذ والتقييع لسقخرات الجراسات العميا  

  قاشية البحثية قاشية البحثية الحمقات الشالحمقات الش  تجريذ بعس السقخرات الجراسية وقمةتجريذ بعس السقخرات الجراسية وقمةفى فى   ييالتشاوؿ الدصحالتشاوؿ الدصح
  ..ييبالذكل الكافبالذكل الكاف

  مسكتبة السخكدية.مسكتبة السخكدية.عجـ وجػد خصة استخاتيجية لعجـ وجػد خصة استخاتيجية ل  

  .ال يذارؾ شالب الجراسات العميا فى تقييع البخامج والسقخرات.ال يذارؾ شالب الجراسات العميا فى تقييع البخامج والسقخرات  

  .عجـ وجػد قاعجة بيانات لمجراسات العميا.عجـ وجػد قاعجة بيانات لمجراسات العميا  

  .ضعف مدتػى المغة اإلنجميدية لجى الييئة السعاونة، وشالب الجراسات العميا.ضعف مدتػى المغة اإلنجميدية لجى الييئة السعاونة، وشالب الجراسات العميا  

  ح لتػفيخ مشح داخمية ومشح اإلشخاؼ السذتخؾ لمحرػؿ عمى درجتى ح لتػفيخ مشح داخمية ومشح اإلشخاؼ السذتخؾ لمحرػؿ عمى درجتى قمة التسػيل الستاقمة التسػيل الستا
  الساجدتيخ والجكتػراه.الساجدتيخ والجكتػراه.

  اآللياآلليالحاسب الحاسب التعامل مع التعامل مع بعس شالب الجراسات العميا ميارات بعس شالب الجراسات العميا ميارات   ال تتػافخ لجىال تتػافخ لجى..  
  ::انتذسٌشانتذسٌش  هٍئخهٍئخ  أػضبءأػضبء  شئىٌشئىٌ. . 22//22//00

  َمبط انمىح:َمبط انمىح:ـ ـ 

  مغمغ  عاليةعالية  كفاءةكفاءة  ي ي ذو ذو   الجامعةالجامعة  كمياتكميات  بسعطعبسعطع  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مغمغ  متسيدةمتسيدة  عشاصخعشاصخ  وجػدوجػد  

  ..والسيشيةوالسيشية  العمسيةالعمسية  الشاحيتيغالشاحيتيغ

  العمسيةالعمسية  التخرراتالتخررات  كلكل  فىفى  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  وفخةوفخة..    

  مداعجيغمداعجيغ  ومجرسيغومجرسيغ  مقيسيغمقيسيغ  وأشباءوأشباء  معيجيغمعيجيغ  تكميفتكميف//لتعييغلتعييغ  خسدية معمشةخسدية معمشة  خصطخصط  وجػدوجػد  

  ..الفعميةالفعمية  حتياجاتحتياجاتلاللال  شبًقاشبًقا  قداـقداـباألباأل

  د.د.التداـ بعس أعزاء ىيئة التجريذ بسعاييخ الجػدة واالعتساالتداـ بعس أعزاء ىيئة التجريذ بسعاييخ الجػدة واالعتسا  

   مذاركة بعس أعزاء ىيئة التجريذ فى إعجاد وثيقة السعاييخ القػمية لمتعميع فى مرخ مذاركة بعس أعزاء ىيئة التجريذ فى إعجاد وثيقة السعاييخ القػمية لمتعميع فى مرخ
  ( وفى إعجاد السعاييخ التخررية.( وفى إعجاد السعاييخ التخررية.21802180، ، 21812181، ، 21102110))

  مغ خالؿ مغ خالؿ   يياشتخاؾ عجد مغ السجالت العمسية لكميات الجامعة بسحػر الشذخ االلكتخوناشتخاؾ عجد مغ السجالت العمسية لكميات الجامعة بسحػر الشذخ االلكتخون
  السجمذ األعمى لمجامعات.السجمذ األعمى لمجامعات.
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  الفعميةالفعمية  حتياجاتحتياجاتلاللال  شبًقاشبًقا  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  عييغعييغلتلت  معمشةمعمشة  وإجخاءاتوإجخاءات  قػاعجقػاعج  وجػدوجػد..  

  التعميسيةالتعميسية  القصاعاتالقصاعات  فىفى  بيعبيع  دتعافدتعافيُ يُ   التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مغمغ  وخبخاءوخبخاء  استذارييغاستذارييغ  وجػدوجػد  
  ..ييقميسقميسواإلواإل  ييالسحمالسحم  السدتػى السدتػى   عمىعمى  والخجميةوالخجمية  نتاجيةنتاجيةواإلواإل

  ددعتساعتساواالواال  جػدة التعميعجػدة التعميع  لزسافلزساف  القػميةالقػمية  الييئةالييئة  فىفى  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مغمغ  خبخاءخبخاء  وجػدوجػد..  
  .وجػد خبخاء مغ أعزاء ىيئة التجريذ في لجاف القصاع الستخررة.وجػد خبخاء مغ أعزاء ىيئة التجريذ في لجاف القصاع الستخررة  

  التذجيعيةالتذجيعية  الجولةالجولة  جػائدجػائد  وعمىوعمى  اختخاعاختخاع  بخاءاتبخاءات  عمىعمى  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مغمغ  عجدعجد  حرػؿحرػؿ  

  ..والتفػؽ والتفػؽ   والتقجيخيةوالتقجيخية

  وتقجيخيةوتقجيخية  تذجيعيةتذجيعية  جػائدجػائد  بتقجيعبتقجيع  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مغمغ  لمستسيديغلمستسيديغ  الجامعةالجامعة  مدانجةمدانجة  
  ..لكل كمية، وعمى مدتػى الجامعةلكل كمية، وعمى مدتػى الجامعة  سشػًياسشػًيا  السثالىالسثالى  ستاذستاذلأللأل  جػائدجػائد  وكحلظوكحلظ  سشػية،سشػية،

  والصبية،والصبية،  ساسية،ساسية،األاأل  العمـػالعمـػ  فىفى  السقجمةالسقجمة  لمبحػث السشذػرة دولًيالمبحػث السشذػرة دولًيا  جػائدجػائد  ااسشػيً سشػيً   الجامعةالجامعة  تقجـتقجـ  
  ..والتخبػيةوالتخبػية  جتساعية،جتساعية،واالواال  ندانية،ندانية،واإلواإل  واليشجسية،واليشجسية،  والدراعية،والدراعية،

  عتسادعتسادلاللال  لتأىيللتأىيلواوا  السدتسخالسدتسخ  التصػيخالتصػيخ  بخنامجبخنامج  فىفى  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مغمغ  خبخاءخبخاء  وجػدوجػد..  

  

  

   ية الجائسة لمتخقية عمى مدتػى ية الجائسة لمتخقية عمى مدتػى سسممعزاء ىيئة التجريذ فى المجاف الععزاء ىيئة التجريذ فى المجاف الععجد كبيخ مغ أ عجد كبيخ مغ أ وجػد وجػد
  مرخ، والػشغ العخبى.مرخ، والػشغ العخبى.

  ييمذاركة العجيج مغ أعزاء ىيئة التجريذ فى أنذصة البحث العمسمذاركة العجيج مغ أعزاء ىيئة التجريذ فى أنذصة البحث العمس..  
  .زيادة السشح الجراسية لمخارج.زيادة السشح الجراسية لمخارج  

   السذتخؾ.السذتخؾ.  اإلشخاؼاإلشخاؼتصبيق نطاـ تصبيق نطاـ  

   يذ والييئة السعاونة لمدفخ لمخارج.يذ والييئة السعاونة لمدفخ لمخارج.شسػح أعزاء ىيئة التجر شسػح أعزاء ىيئة التجر  

   مغ العمساء السرخييغ السقيسيغ بالخارج.مغ العمساء السرخييغ السقيسيغ بالخارج.اإلفادة اإلفادة  

   بكميات الجامعة.بكميات الجامعة.  حمقات البحثحمقات البحثمغ مغ اإلفادة اإلفادة  

   مغ بعس البخامج الخاصة بالجامعة.مغ بعس البخامج الخاصة بالجامعة.اإلفادة اإلفادة  

   مغ االتفاقيات الثقافية مع الجوؿ األجشبية.مغ االتفاقيات الثقافية مع الجوؿ األجشبية.اإلفادة اإلفادة  

  عالسيةعالسية  تتالالمجمج  فىفى  ومحكسيغومحكسيغ  كسحخريغكسحخريغ  الجامعةالجامعة  أساتحةأساتحة  بعسبعس  مذاركةمذاركة..    

   مذاركة العجيج مغ أعزاء ىيئة التجريذ فى مجالذ إدارات الجسعيات العمسية مذاركة العجيج مغ أعزاء ىيئة التجريذ فى مجالذ إدارات الجسعيات العمسية
  الستخررة.الستخررة.

  َمبط انضؼف:َمبط انضؼف:ـ ـ 

  .ىجخة بعس العقػؿ العمسية الستسيدة الى الجامعات الخاصة.ىجخة بعس العقػؿ العمسية الستسيدة الى الجامعات الخاصة  

  .االعارات السستجة لبعس أعزاء ىيئة التجريذ خارج الػشغ.االعارات السستجة لبعس أعزاء ىيئة التجريذ خارج الػشغ  
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  س فى أعزاء ىيئة التجريذس فى أعزاء ىيئة التجريذال تػجج خصة واضحة لمتعامل مع العجد أو الفائال تػجج خصة واضحة لمتعامل مع العجد أو الفائ..  
   نجرة أعزاء ىيئة التجريذ فى بعس التخررات بالكميات وبأغمب التخررات نجرة أعزاء ىيئة التجريذ فى بعس التخررات بالكميات وبأغمب التخررات

  ..بكميات أخخى مثل )األلدغ، الحاسبات والسعمػمات، التسخيس، والتخبية الشػعية(بكميات أخخى مثل )األلدغ، الحاسبات والسعمػمات، التسخيس، والتخبية الشػعية(
   .عجـ تػاجج بعس أعزاء ىيئة التجريذ أربعة أياـ أسبػعًيا. عجـ تػاجج بعس أعزاء ىيئة التجريذ أربعة أياـ أسبػعًيا  

  ت والسعاىج العميا بجوف الحرػؿ عمى ت والسعاىج العميا بجوف الحرػؿ عمى انتجاب بعس أعزاء ىيئة التجريذ لمجامعاانتجاب بعس أعزاء ىيئة التجريذ لمجامعا
  مػافقة األقداـ أو إبالغيع.مػافقة األقداـ أو إبالغيع.

  يع أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة.يع أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة.عجـ وجػد آلية لتصبيق معاييخ تقيعجـ وجػد آلية لتصبيق معاييخ تقي  

   ألعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييعألعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييعال يتع تقييع مدتػى الخضا الػضيفى ال يتع تقييع مدتػى الخضا الػضيفى..  
   أعزاء ىيئة التجريذ فى تشسية البيئة وخجمة السجتسع.أعزاء ىيئة التجريذ فى تشسية البيئة وخجمة السجتسع.مذاركة مذاركة ضعف ضعف  

  نقل نقل   ييعجـ استثسار شاقات وخبخات وميارات األساتحة فى تشسية البيئة وخجمة السجتسع وفعجـ استثسار شاقات وخبخات وميارات األساتحة فى تشسية البيئة وخجمة السجتسع وف
  يع.يع.اب مغ أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونياب مغ أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونيخبخاتيع )مغ خالؿ العسل كفخيق( لمذبخبخاتيع )مغ خالؿ العسل كفخيق( لمذب

  
  ::ًًانؼهًانؼهً  انجحثانجحث  ..00//22//00

  َمبط انمىح:َمبط انمىح:ـ ـ 

  بحػثبحػث  فىفى  بيابيا  لتداـلتداـاالاال  ويتعويتع  الجامعةالجامعة  كمياتكميات  ببعسببعس  قداـقداـاألاأل  لسعطعلسعطع  بحثيةبحثية  خصطخصط  وجػدوجػد  

  ..والجارسيغ بالخارجوالجارسيغ بالخارج  السشحالسشح  ببوشالوشال  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  ييلسعاونلسعاون  والجكتػراه والجكتػراه   الساجدتيخالساجدتيخ
  والسجتسعوالسجتسع  البيئةالبيئة  لسذاكللسذاكل  حمػؿحمػؿ  وإيجادوإيجاد  التصبيقيةالتصبيقية  البحػثالبحػث  نحػنحػ  البحثيةالبحثية  الخصطالخصط  معطعمعطع  تػجوتػجو..  
  العالسيةالعالسية  العمسيةالعمسية  الجورياتالجوريات  فىفى  لمباحثيغلمباحثيغ  العمسيةالعمسية  بحاثبحاثاألاأل  لشذخلشذخ  مادًيامادًيا  الجامعةالجامعة  دععدعع..    

  كل سشتيغ كل سشتيغ و و   سشػات،سشػات،  ثثثالثال  كلكل  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  لعزػلعزػ  ييخارجخارج  مؤتسخمؤتسخ  تكاليفتكاليف  عةعةالجامالجام  تتحسلتتحسل
  ..كاممةكاممة  الجاخميةالجاخمية  السؤتسخاتالسؤتسخات  فىفى  الشتخاؾالشتخاؾاا  رسـػرسـػ  تتحسلتتحسللمكميات السعتسجة، و لمكميات السعتسجة، و 

  الستسيدةالستسيدة  العالسيةالعالسية  الجورياتالجوريات  بعسبعس  فىفى  بالشذخبالشذخ  والباحثيغوالباحثيغ  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  بعسبعس  قياـقياـ..  
  مرخمرخ  جامعاتجامعات  مغمغ  الباحثيغالباحثيغ  دتقصبدتقصبتت  الجامعةالجامعة  بكمياتبكميات  سشػيةسشػية  ربعربع  عمسيةعمسية  تتمجالمجال  وجػدوجػد  

  ..العخبيةالعخبية  والجوؿوالجوؿ
  َمبط انضؼف:َمبط انضؼف:ـ ـ 

  .عجـ وجػد خصة بحثية معتسجة لمجامعة.عجـ وجػد خصة بحثية معتسجة لمجامعة  

  .عجـ وجػد خصط بحثية معتسجة لبعس الكميات.عجـ وجػد خصط بحثية معتسجة لبعس الكميات  

  عجـ وجػد كػادر بحثية كافية لبخامج الجراسات العميا فى بعس كميات الجامعةعجـ وجػد كػادر بحثية كافية لبخامج الجراسات العميا فى بعس كميات الجامعة  

   التى تعالج مذاكل السجتسعالتى تعالج مذاكل السجتسعقمة األبحاث التصبيقية قمة األبحاث التصبيقية  

   ييالتسػيل الستاح لتػفيخ مشح داخمية ومشح اإلشخاؼ السذتخؾ لمحرػؿ عمى درجتالتسػيل الستاح لتػفيخ مشح داخمية ومشح اإلشخاؼ السذتخؾ لمحرػؿ عمى درجتقمة قمة  
  الساجدتيخ والجكتػراه الساجدتيخ والجكتػراه 
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  .ضعف بشج تسػيل شخاء الخامات الخاصة بإجخاء البحاث العمسية.ضعف بشج تسػيل شخاء الخامات الخاصة بإجخاء البحاث العمسية  

  فخ متخرريغ فى صيانة أجيدة فخ متخرريغ فى صيانة أجيدة العمسية والبحثية وعجـ تػ العمسية والبحثية وعجـ تػ   ضعف تسػيل شخاء األجيدةضعف تسػيل شخاء األجيدة
  السعامل البحثية.السعامل البحثية.

  ػيق البحث العمسى.ػيق البحث العمسى.عجـ وجػد آلية لتدعجـ وجػد آلية لتد  

   ًااا، ودوليً ا، ودوليً عجـ وجػد قاعجة بيانات لمسذاريع البحثية محميً عجـ وجػد قاعجة بيانات لمسذاريع البحثية محمي..  
  

  
  
  

  ::تًٍُخ انجٍئختًٍُخ انجٍئخوو  خذيخ انًجتًغخذيخ انًجتًغ  ..22//00

  ::انمىحانمىح  َمبطَمبطـ ـ 

  إدارةإدارة  ووجػدووجػد  بالجامعة،بالجامعة،  ومخكدًياومخكدًيا  بالكمياتبالكميات  الخاصالخاص  الصابعالصابع  ذاتذات  الػحجاتالػحجات  مغمغ  عجدعجد  وجػدوجػد  

  ..الػحجاتالػحجات  ىحهىحه  أداءأداء  لتقييعلتقييع  متابعةمتابعة
  العامةالعامة  الخجمةالخجمة  ومخاكدومخاكد  الخاصالخاص  الصابعالصابع  ذاتذات  لمػحجاتلمػحجات  معتسجةمعتسجة  يةيةوإدار وإدار   ماليةمالية  الئحةالئحة  وجػدوجػد..    

  محػمحػ  مثلمثل  الداعةالداعة  بسػضػعاتبسػضػعات  والتػعيةوالتػعية  السجتسعالسجتسع  قزاياقزايا  بسشاقذةبسشاقذة  الخاصةالخاصة  الشجواتالشجوات  إقامةإقامة  

السخمفات السخمفات   تجويختجويخ  اإلدماف،اإلدماف،  ضجضج  الذبابالذباب  تػعيةتػعية  الخشازيخ،الخشازيخ،  أنفمػنداأنفمػندا  الصيػر،الصيػر،  أنفمػنداأنفمػندا  األمية،األمية،
  ..الدراعيةالدراعية

  الذبابالذباب  قجراتقجرات  تشسيةتشسية  مخاكدمخاكد  ؿؿخالخال  مغمغ  لمذبابلمذباب  الحخالحخ  العسلالعسل  فكخفكخ  تعسيقتعسيق  بخنامجبخنامج  وجػدوجػد..    
  بكميةبكمية  التراؿالتراؿاا  ومياراتوميارات  الػضيفىالػضيفى  والتأىيلوالتأىيل  العسلالعسل  سػؽ سػؽ   بسياراتبسيارات  الذبابالذباب  لتأىيللتأىيل  مخكدمخكد  وجػدوجػد  

  ..الدراعةالدراعة
  الدراعةالدراعة  بكميةبكمية  والبيئيوالبيئي  ،،ييالدراعالدراع  القصاعالقصاع  بقزايابقزايا  والتػعيةوالتػعية  رشادرشادلإللإل  مخكدمخكد  وجػدوجػد..    

   تقجـ تقجـ   ييالتابعة لسخكد سسالػط والتالتابعة لسخكد سسالػط والتبقخية شػشة بقخية شػشة   واسعة السداحةواسعة السداحةتستمظ الجامعة مدرعة تستمظ الجامعة مدرعة
  ، وتدويج السجتسع بسشتجاتيا الستسيدة.، وتدويج السجتسع بسشتجاتيا الستسيدة.الدراعيالدراعي  باإلرشادباإلرشادالجامعة مغ خالليا خجمات تتعمق الجامعة مغ خالليا خجمات تتعمق 

  فىفى  البحثيةالبحثية  مذخوعاتيامذخوعاتيا  بتدػيقبتدػيق  الخاصالخاص  الصابعالصابع  ذاتذات  الػحجاتالػحجات  الؿالؿخخ  مغمغ  الجامعةالجامعة  قياـقياـ  بجءبجء  

  ..السختمفةالسختمفة  تتالسجاالالسجاال  بعسبعس
  السمحة مغ خالؿ بػابة السمحة مغ خالؿ بػابة   والفشيةوالفشية  والعمسيةوالعمسية  فيةفيةالثقاالثقا  السجتسعالسجتسع  قزاياقزايا  بعسبعس  معمع  الجامعةالجامعة  تفاعلتفاعل

  الجامعة.الجامعة.
  وجػد بخوتػكػؿ لمتعاوف بيغ الجامعة، وىيئة محػ األميةوجػد بخوتػكػؿ لمتعاوف بيغ الجامعة، وىيئة محػ األمية..  
   السدمشةالسدمشة  الخصيخةالخصيخة  مخاضمخاضاألاأل  ضجضجالسػاششيغ السػاششيغ   تػعيةتػعيةبب  الصبيةالصبية  القػافلالقػافلتقـػ تقـػ  ..    

   الجمجالجمجو و   الساشية،الساشية،  فىفى  عيةعيةالقالالقال  الحسىالحسى  ضجضجالسػاششيغ السػاششيغ   تػعيةتػعيةبب  البيصخيةالبيصخية  الصبيةالصبية  القػافلالقػافلتقػـ تقػـ  
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  ..الخشازيخالخشازيخ  أنفمػنداأنفمػنداو و   الصيػر،الصيػر،  أنفمػنداأنفمػنداو و   السترجع،السترجع،  الػاديالػادي  حسىحسىو و   ،،ييعقجعقجالال

   مذاركة الجامعة فى تجريب السعمسيغ أثشاء الخجمة بالتعاوف مع أكاديسية تجريب مذاركة الجامعة فى تجريب السعمسيغ أثشاء الخجمة بالتعاوف مع أكاديسية تجريب
  السعمسيغ.السعمسيغ.

  السجتسعيةالسجتسعية  والسجالذوالسجالذ  المجافالمجاف  بعسبعس  فىفى  التجريذالتجريذ  ىيئةىيئة  أعزاءأعزاء  مذاركةمذاركة..    
   الجامعةالجامعة  تقجمياتقجميا  لتىلتىاا  السجتسعيةالسجتسعية  بالخجماتبالخجماتالسػاششيغ السػاششيغ   لتػعيةلتػعية  جيػدجيػدوجػد وجػد..  

  
  العامةالعامة  والرحةوالرحة  البيئةالبيئة  تتمذكالمذكال  عغعغ  خخى خخى واألواأل  القػميةالقػمية  الرحفالرحف  فىفى  الشذخالشذخ..    
  ::انضؼفانضؼف  َمبطَمبطـ ـ 

  البيئةالبيئة  وتشسيةوتشسية  السجتسعالسجتسع  لخجمةلخجمة  معمشة ومعتسجةمعمشة ومعتسجة  خصةخصة  وجػدوجػد  عجـعجـ..    

  الخاصالخاص  الصابعالصابع  ذاتذات  الػحجاتالػحجات  بعسبعسلل  ييالسادالساد  العائجالعائج  ضعفضعف..    

  ومذاكموومذاكمو  السجتسعالسجتسع  ععمم  الخجمةالخجمة  ومخاكدومخاكد  الخاصالخاص  الصابعالصابع  ذاتذات  الػحجاتالػحجات  تعاوف تعاوف   ضعفضعف..    
  الجامعةالجامعة  كمياتكميات  بأغمببأغمب  الخاصالخاص  الصابعالصابع  ذاتذات  لمػحجاتلمػحجات  بياناتبيانات  قاعجةقاعجة  وجػدوجػد  عجـعجـ..    
  ومؤسداتومؤسدات  الجامعةالجامعة  بيغبيغ  عسلعسل  ورشورش  مؤتسخاتمؤتسخات  نجوات،نجوات،  وتشطيعوتشطيع  لمتشديقلمتشديق  آليةآلية  وجػدوجػد  عجـعجـ  

    ي.ي.السجتسع السجنالسجتسع السجن

  .ضعف جػدة أداء الخجمات بالسدتذفيات الجامعية.ضعف جػدة أداء الخجمات بالسدتذفيات الجامعية  

  جييا فى بعس الكميات.جييا فى بعس الكميات.ضعف قشػات االتراؿ بيغ الجامعة وخخيضعف قشػات االتراؿ بيغ الجامعة وخخي  

  .ضعف وسائل اإلعالف عغ الخجمات التى تقجميا الجامعة لخجمة السجتسع.ضعف وسائل اإلعالف عغ الخجمات التى تقجميا الجامعة لخجمة السجتسع  

   ضعف التشديق مع الخبخاء بسؤسدات السجتسع السجنى لالستفادة مغ خبخاتيع فى ضعف التشديق مع الخبخاء بسؤسدات السجتسع السجنى لالستفادة مغ خبخاتيع فى
  التجريب.التجريب.

  تغىٌش وطٍبَخ انجٍُخ األصبصٍخ نهجبيؼخ:تغىٌش وطٍبَخ انجٍُخ األصبصٍخ نهجبيؼخ:  ..88//22//00

  َمبط انمىح:َمبط انمىح:ـ ـ 

  جامعيةجامعيةالال  والسشذتتوالسشذتت  ييلمسبانلمسبان  متسيدمتسيد  استخجاـاستخجاـ..  

  السمحةالسمحة  لمسذخوعاتلمسذخوعات  الستاحالستاح  التسػيلالتسػيل  وتػجيووتػجيو  الستاحةالستاحة  ستثساريةستثساريةاالاال  السػاردالسػارد  استخجاـاستخجاـ  حدغحدغ  

  ..التعميسيةالتعميسية  العسميةالعسمية  عمىعمى  الستسيدالستسيد  السخدودالسخدود  وذاتوذات

  السعاملالسعامل  وأغمبوأغمب  الكبيخةالكبيخة  التعميسيةالتعميسية  والسشذتتوالسشذتت  السجرجاتالسجرجات  استخجاـاستخجاـ  مخكديةمخكدية..  

  بعس أعساؿ الريانة.بعس أعساؿ الريانة.  إلنياءإلنياء  الخاصالخاص  القصاعالقصاع  التعاقج معالتعاقج مع  

  بكل كمية بالجامعةبكل كمية بالجامعة  لمريانةلمريانة  ةةإدار إدار   وجػدوجػد..  

   إسشاد بعس العسميات اإلنذائية بالجامعة لجياز الخجمة الػششية والييئة اليشجسية لمقػات إسشاد بعس العسميات اإلنذائية بالجامعة لجياز الخجمة الػششية والييئة اليشجسية لمقػات
  السدمحة. السدمحة. 

  َمبط انضؼف:َمبط انضؼف:ـ ـ 
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  مخكد لمتأىيل والتجريب لتػفيخ الكػادر الالزمة لريانة البشية األساسية مخكد لمتأىيل والتجريب لتػفيخ الكػادر الالزمة لريانة البشية األساسية   عجـ وجػدعجـ وجػد
  لمجامعة.لمجامعة.

  
  

  لإلحالؿ والتججيج والريانة الجورية لسشذتت لإلحالؿ والتججيج والريانة الجورية لسشذتت ة ة ومعتسجومعتسجخصة واضحة ومعمشة خصة واضحة ومعمشة   عجـ وجػدعجـ وجػد
  الجامعة.الجامعة.

  الستاحةالستاحة  ستثساريةستثساريةاالاال  السػازنةالسػازنة  قمةقمة..  

  ػجيا السعمػمات فى إدارة الجامعة، والكميات.ػجيا السعمػمات فى إدارة الجامعة، والكميات.تكشػلتكشػل  تفعيلتفعيل  ضعفضعف  

  تصػيخ مػقع الجامعة االلكتخونى ليربح أكثخ قجرة عمى تحقيق الغاية مغ وجػدهتصػيخ مػقع الجامعة االلكتخونى ليربح أكثخ قجرة عمى تحقيق الغاية مغ وجػده  ضخورةضخورة  

  االحتياجات االحتياجات   ي ي ذو ذو ضخوؼ ضخوؼ ة، بحيث يتع مخاعاة ة، بحيث يتع مخاعاة البشية األساسية لمجامعالبشية األساسية لمجامع  ضخورة تصػيخضخورة تصػيخ
  الججيجة.الججيجة.  ييالخاصة، ويخاعى ذلظ فى السبانالخاصة، ويخاعى ذلظ فى السبان

  انجٍئخ انخبسجٍخ:انجٍئخ انخبسجٍخ:  --ةة

  انفشص انًتبحخ:انفشص انًتبحخ:  ..22//00

  الجامعةالجامعة  ومجمذومجمذ  الكمياتالكميات  مجالذمجالذ  فىفى  ييالسحمالسحم  والسجتسعوالسجتسع  السشياالسشيا  محافطةمحافطة  بعس قياداتبعس قيادات  تسثيلتسثيل  

..ييالسجنالسجن  والسجتسعوالسجتسع  الجامعة،الجامعة،  بيغبيغ  التػاصلالتػاصل  لتحقيقلتحقيق
  اإلسكافاإلسكاف  مذاكلمذاكل  وحلوحل  وأنذصتيا،وأنذصتيا،  السشياالسشيا  جامعةجامعة  امتجادامتجاد  فىفى  يداعجيداعج  الججيجةالججيجة  ياياالسشالسش  مجيشةمجيشة  وجػدوجػد  

..واستقخارىعواستقخارىع  التجريذ،التجريذ،  ىيئةىيئة  ألعزاءألعزاء

  والشقل،والشقل،  والدراعية،والدراعية،  الدسكية،الدسكية،  الثخوةالثخوة  تحديغتحديغ  فىفى  يعيعيديد  السشياالسشيا  محافطةمحافطة  بصػؿبصػؿ  الشيلالشيل  نيخنيخ  وجػدوجػد  

..الخخيجيغالخخيجيغ  لذبابلذباب  عسلعسل  فخصفخص  يػفخيػفخ  مسامسا  وتخفيييةوتخفييية  سياحية،سياحية،  أماكغأماكغ  وخمقوخمق

  ثمثثمث  السشياالسشيا  محافطةمحافطة  تسمظتسمظ  حيثحيث))  السشياالسشيا  محافطةمحافطة  فىفى  جاذبةجاذبة  وأثخيةوأثخية  سياحية،سياحية،  مشاشقمشاشق  وجػدوجػد  

  وقدعوقدع  والفشادؽ والفشػف والفشادؽ والفشػف   الدياحةالدياحة  كمياتكميات  ييلخخيجلخخيج  عسلعسل  سػؽ سػؽ   يذكليذكل  وىحاوىحا  ((مرخمرخ  فىفى  اآلثاراآلثار

..اآلثاراآلثار

   نذاء كمية نذاء كمية إإالتػسع السقتخح لحجود محافطة السشيا والحى يستج شخًقا وغخًبا والحى يتصمب التػسع السقتخح لحجود محافطة السشيا والحى يستج شخًقا وغخًبا والحى يتصمب
الرحخاء.الرحخاء.  لتعسيخلتعسيخزمة زمة ججيجة إلعجاد الكػادر الالججيجة إلعجاد الكػادر الال

   (.(.41024102زيادة مػازنة التعميع العالى والبحث العمسى )شبًقا لجستػر زيادة مػازنة التعميع العالى والبحث العمسى )شبًقا لجستػر
  بالسحافطةبالسحافطة  الجولة لبعس السذخوعات االقترادية الكبخى الجولة لبعس السذخوعات االقترادية الكبخى   ييتبشتبش..
  وااللتحاؽ بالجامعاتوااللتحاؽ بالجامعات  ييعمى التعميع العالعمى التعميع العال  ييوجػد شمب متشاموجػد شمب متشام

  فخًصافخًصا  يسثليسثل  بسابسا  السحافطةالسحافطة  مداحةمداحة  مغمغ  %%٧٭٧٭  الخيفالخيف  يسثليسثل  حيثحيث  كبيخةكبيخة  زراعيةزراعية  مداحةمداحة  وجػدوجػد  

..الدراعةالدراعة  كميةكمية  ييلخخيجلخخيج  عسلعسل  وفخصوفخص  البحػثالبحػث  إلجخاءإلجخاء
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  الريجلةالريجلة  كميةكمية  ييخخيجخخيج  لتذغيللتذغيل  وعصخيةوعصخية  شبية،شبية،  نباتاتنباتات  إلنتاجإلنتاج  والسشاخوالسشاخ  األرض،األرض،  صالحيةصالحية  

  ..البحػثالبحػث  وإجخاءوإجخاء

  إنتاج محاصيل زراعية معيشة مثل العشب، والبرل، والثػـ، إنتاج محاصيل زراعية معيشة مثل العشب، والبرل، والثػـ، تتسيد محافطة السشيا بتتسيد محافطة السشيا ب
  والكسػف، والكدبخة.والكسػف، والكدبخة.

  وكمياتوكميات  والفشادؽوالفشادؽ  الدياحةالدياحة  كميةكمية  ييلخخيجلخخيج  عسلعسل  فخصفخص  تتيحتتيح  السدتػياتالسدتػيات  عجدةعجدةمتمت  فشادؽفشادؽ  وجػدوجػد  

..أخخى أخخى 

  مغ العجيج مغ العجيج ، ، والثقافيوالثقافي، ، والتعميسيوالتعميسي، ، والرحيوالرحي، ، والبيئيوالبيئي، ، والدراعيوالدراعي، ، ييمعاناة القصاع الرشاعمعاناة القصاع الرشاع
مغ السذكالت التى تتصمب قياـ الجامعة بجورىا فى معالجتيا.مغ السذكالت التى تتصمب قياـ الجامعة بجورىا فى معالجتيا.

  يحتع يحتع   ، مسا، مساالدياسية السحمية الذابةالدياسية السحمية الذابةبيغ الذباب، ونجرة القيادات بيغ الذباب، ونجرة القيادات   وفكخي وفكخي   ييوجػد فخاغ ثقافوجػد فخاغ ثقاف
قياـ الجامعة بجورىا فى بشاء الذباب بسا يسكشيع مغ تخجسة االنتساء لمػشغ الى قياـ الجامعة بجورىا فى بشاء الذباب بسا يسكشيع مغ تخجسة االنتساء لمػشغ الى 

سمػكيات.سمػكيات.

   جامعة. جامعة. الالإنذاء كمية لمبشات تابعة لجامعة األزىخ بالسشيا الججيجة كشػاة إلنذاء إنذاء كمية لمبشات تابعة لجامعة األزىخ بالسشيا الججيجة كشػاة إلنذاء

  واأللدغ.، واأللدغ.واآلدابواآلداب  التخبيةالتخبية  كمياتكميات  ييلخخيجلخخيج  عسلعسل  فخصفخص  تتيحتتيح  ولغاتولغات  خاصةخاصة  مجارسمجارس  جػدجػد ،

   تػجو الحكػمة الى إعادة تخسيع حجود محافطات الرعيج يتيح الفخصة لمجامعة الى قيادة تػجو الحكػمة الى إعادة تخسيع حجود محافطات الرعيج يتيح الفخصة لمجامعة الى قيادة
عجمة التشسية فى السشاشق الججيجة.عجمة التشسية فى السشاشق الججيجة.

   وجػد الييئة القػمية لزساف جػدة التعميع واالعتساد وما ترجر مغ مصبػعات وتقجمو مغ وجػد الييئة القػمية لزساف جػدة التعميع واالعتساد وما ترجر مغ مصبػعات وتقجمو مغ
دعع فشى وتجريب.دعع فشى وتجريب.

  االصتثًبس فى يحبفظخ انًٍُب:االصتثًبس فى يحبفظخ انًٍُب:  فشصفشص  ..88//22//00

يججوا مغ خالليا لُتذكل مجاالت االستثسار فى محافطة السشيا فخًصا ُمتاحة لمخخيجيغ  
، ولتدػيق يمؤىالتيع الجراسية، كسا ُتذكل مػاقع ميجانية لمبحث العمسو  تتشاسبلمعسل،  افخًص 

 :ياألبحاث، ومغ أمثمة ىحه السجاالت ما يم
 :ًاالصتثًبس انظُبػـ 

( لمرشاعات الثقيمة 02ة )قصالسش صشاعية ىى: ( مشاشق0تستمظ السحافطة عجد ) .8
خية، والسشصقة بالدخي مدار، والسشصقة الرشاعية يوالسمػثة لمبيئة بالذيخ فزل بسخكد بش

 الرشاعية بالسصاىخة شخؽ الشيل، والسشصقة الرشاعية بالسشيا الججيجة.

ية الرشاعية ثالث مشاشق صشاعية بالتشديق مع الييئة العامة لمتشس ىشاؾ اقتخاح بإقامة .2
 :يالجولة مػزعة كاآلت يلتخصيط استخجامات أراض يوالسخكد الػشش

  ي أماـ قخية تػنة الجبل بسخكد ممػ  الغخبي ي السشصقة الرشاعية بالصخيق الرحخاو 
 ومخررة لمرشاعات الدراعية.

  مشصقة صشاعية،  ي أماـ مخكد ممػ  الذخقي ي السشصقة الرشاعية بالصخيق الرحخاو(
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 خفية(.ومشصقة صشاعات ح

 ( فجاف مخررة 011) رشاعية بالذيخ فزل: وىى عمى مداحةالسشصقة ال
أسػة بسشصقة شق  ي وتقصيع الخخاـ وشحغ الحجخ الجيخ  يلمرشاعات التعجيشية وجم

 رأس غارب(. –)الذيخ فزل  الذخقي ي الثعباف الرشاعية عمى الصخيق الرحخاو 
 :ًاالصتثًبس انزساػـ 

الرحخاوية القابمة لالسترالح، حيث  يجنة مغ األراضسحافطة السشيا آالؼ األفب تػجج .8
ي فخ مياه الخ بسعخفة ىيئة الصاقة الشػوية، تػ  إعجادىاأكجت الخخائط السائية التى تع 

 ،غخب وشخؽ الشيل يعمى أبعاد متفاوتة بيحه السشاشق، وتشتذخ ىحه األراض ي االرتػاز 
 ي ية الغخبية لمصخيق الرحخاو الػاقعة غخب الشيل عمى الشاح يمداحات األراضجج كسا تػ 
حتى ديخمػاس جشػًبا، أما أراضى االسترالح  بصػؿ السحافطة مغ مغاغة شساالً  الغخبي

 ية والسشخفزات الصبيعية.دو مشتذخة داخل مجسػعة مغ األ يل فيالػاقعة شخؽ الشي

دة بسحافطة السشيا غخب وشخؽ الشيل حػالى ػ جالسػ االسترالح  يمداحة أراض إجسالي .2
الرحخاوية قابمة لمديادة فى حالة  يىحه السداحة مغ األراضوتعج  ،فجاف 129111

 الصخفة. بػاديا والتػسع شخقً  الغخبي الرحخاوي الصخيق مغ خالؿ ا التػسع غخبً 

 :ًاالصتثًبس انضٍبحـ 

تذسل جسيع  يتتستع محافطة السشيا بالعجيج مغ السقػمات الصبيعية والدياحية األثخية الت 
ج مغ ىحه السػاقع لو شيخة ( وأف العجيواإلسالمي، القبصي، الفخعػني) ي السرخ  عرػر التاريخ

ثخية أعالسية، وقج بمغت شيختيا الدياحية مكانة عطيسة، ويؤكج ذلظ السدارات الدياحية ومشاشق 
 تجسع خسدة عرػر.

 إسصبلحدغ،  ي: مشصقة تػنا الجبل، مشصقة تل العسارنة، مشصقة بشالفر و ية اآلرا  
 فتتسثل فى مشصقة البيشدا، ديخ الديجة العحراء، مشصقة الديشية  اآلرا ، مقبخة ازادورا، عشتخ

 
فسشصقة األشسػنيغ،  الر ما ية  اآلرا الذيخ عبادة، زاوية األمػات، مداجج أثخية، وأديخة أثخية،  

 مشصقة ىيخمػبػليذ، مقبخة بيتػسخيذ، تػنة الجبل، مقابخ بشى حدغ، مقبخة ماىػ.
مشصقة  يوالسغامخات وى ي تتػفخ فى محافطة السشيا سياحة الدفار : ق الدفا   تياذة 

الشيل، وتحيط بيا مشاشق صحخاوية شاسعة، كسا  يكع( عمى جانب821شاسعة مستجة بصػؿ )
 يػجج بالقخب مشيا مػاقع الجحب األثخية مغ مختمف عرػر التاريخ.

 يحفزاد االصتثًبس:ـ 

رخ فى عرخ اخشاتػف التى شيجت نذأة مجرسة الػاقعية مشصقة تل العسارنة عاصسة م -ن ال
ثخ القجيع، وعُ  ي الفشية )مجرسة العسارنة(، كسا شيجت أشيخ دعػة لمتػحيج فى التاريخ السرخ 
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 أحج أشيخ قصع اآلثار السرخية فى الستاحف العالسية. يفييا عمى تسثاؿ نفختيت
 خجع لعرخ الجولة الفخعػنية الػسصى.ميج الخياضة وت تعجحدغ األثخية التى  يمشصقة بش -را يا
مشصقة تػنا الجبل التى شيجت امتداج الحزارة السرخية القجيسة بالحزارة اليػنانية  -رالثا

 والخومانية
 العجيج مغ اآلثار الفخعػنية واليػنانية ي تحػ  يمشصقة األشسػنيغ الت - ابعا

، وتعتبخ يلقخف الخابع السيالدديخ الديجة العحراء مغ ا ي مشصقة جبل الصيخ التى تحػ  -خامدا
 ىحه السشصقة أحج مدارات العائمة السقجسة.

لسرخ، ويػجج بيا أضخحة لمعجيج  اإلسالميمشصقة البيشدا مجيشة الذيجاء عشج الفتح  -اتا تل 
مغ صحابة رسػؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( الحيغ شيجوا معخكة بجر الكبخى، كسا أنيا أيزا أحج مدارات 

 السقجسة.العائمة 
 هإعجاد ي أسػاف الجار  –القاىخة  يأىع محصات الخط السالح إحجىمحافطة السشيا ىى  -اتابعل 

 .لفتخة شػيمة ولتدييخه بعج تػقف
تصل عمى الشيل وبيا مجسػعة  يتتستع السشيا بسقػمات سياحية شبيعية أخخى عجيجة، في -ارامشل 

ة يسكغ تػضيفيا لخجمة صشاعة بسثابة محسيات شبيعي يمغ الجدر الشيمية الكبيخة وى
يسكغ  والذخقي يا بػجػد الطييخيغ الرحخاوييغ الغخبالدياحة بالسحافطة كسا تتستع أيًز 

 والسعدكخات. الدفاري وسياحة  ياستغالليسا فى عسل سباقات الخال
 
 

ة تتجو السشيا الى تعديد مقػماتيا الدياحية، وذلظ بخبصيا بسػاقع الجحب الدياحية اليام -احاتعل 
 .رأس غارب( –فى محافطة البحخ األحسخ عغ شخيق )الذيخ فزل 

تزع محافطة السشيا العجيج مغ الفشادؽ الدياحية متعجدة الجرجات السصمة كميا عمى  - اإلرلا
الشيل، كسا خررت السحافطة عجة مػاقع متسيدة عمى الشيل إلنذاء السديج مغ الفشادؽ 

 الدياحية.
عمى شكل ىـخ عمى الشيل  اآلتػنيؿ التذصيبات لمستحف اإلعجاد ألعسا ي جار   ذر: ذا ق

ثار والتحف دياحية بالسشيا وسػؼ يزع جسيع اآلضافة كبيخة لمسقػمات الإوالحى يعتبخ 
أعساؿ  ي ، كسا أنو جار يعرخ السمظ اخشاتػف وزوجتو الذييخة نفختيت إلىتخجع  يالفشية الت

 نة الدياحية.بسشصقة تل العسار  يالتذصيبات لسخكد الدوار الدياح
، ومتحف كمية الفشػف الجسيمة، وكحلظ متحف الفشاف ي إعادة تخميع متحف ممػ  ي جار   ذر: را  

 .حدغ الذخؽ بقخية زاوية سمصاف
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 :ًاالصتثًبس انغجـ 

اإلنداف أىع وأعطع مقػمات التشسية واالستثسار، ولحلظ فإف صحة الفخد تحتل مػقعا  يعج 
الرحية أىسية كبخى لمشيػض بسدتػى الخجمة  ييعص ييا الحا ضسغ أولػيات محافطة السشمتقجمً 

 يالعالج عمى كافة مدتػياتيا، ولقج شيجت السحافطة نيزة صحية الستكساؿ خجمات الصب
 لكل مػاشغ. والػقائي

نجازات الرحية اليامة )السدتذفيات العامة والسخكدية بالسخاكد والسدتذفى مغ اإل 
ومعيج األوراـ ومدتذفى  ي والشفدية ومخاكد الغديل الكمػ الجامعى والحسيات والرجر والخمج 

، ومخاكد الصفػلة واألمػمة والسخاكد يجخاحات اليػـ الػاحج، وبشظ الجـ ومدتذفى التأميغ الرح
لى أكثخ مغ عذخيغ مدتذفى خاص وصيجليات إالصبية والسجسػعات الرحية بالقخى، باإلضافة 

 .اإلسعاؼة الى وحجات الخجمة الميمية بجسيع السخاكد، باإلضاف
 :ًاالصتثًبس انجٍئـ 

االستثسار فى مجاؿ إدارة السخمفات الرمبة فى مجاالت الجسع والشقل والتخمز الشيائى  
ثخوة ىائمة تيجر سشػيا يسكغ  ت الدراعية، وىىواستخجاع الخامات وصشاعات التجويخ، والسخمفا

حلظ فخص االستثسار فى مجاؿ انتاج مشيا فى صشاعات األسسجة والبشاء وغيخىا، وكاإلفادة  
 الصاقة الججيجة والستججدة، حيث تدخخ السشيا بسرادر الصاقة الذسدية والخياح.

 
 

 :يوانًحجش انتؼذًٌُاالصتثًبس ـ 

  تعجد نػعيات السػاد السحجخية مسا يتيح لمسدتثسخ فخص اختيار السادة السحجخية التى
 يخغب االستثسار فييا.

 يات كبيخة تزسغ لمسدتثسخ استسخارية السذخوع الحى يقيسو عمييا.ىحه السػاد بكس وجػد 

 الجػدة والدلط والخماؿ  يعال مسػاد السحجخية وخاصة الحجخ الصبذػرى الجػدة العالية ل
 البيزاء والبازلت والخخاـ.

  العاممة الساىخة وبأجػر مشاسبة مسا يقمل مغ تكمفة االستخخاج. األيجيفخ تػ 

  القاىخة  الذخقي الرحخاوي الصخيق  يالسػاد السحجخية عمى جانبوقػع معطع مػاقع ىحه(
رأس  –أسيػط( وشخيق )الذيخ فزل  –)القاىخة  الغخبي ي أسيػط( والصخيق الرحخاو  –

شخيق  يالبحخ األحسخ، وأيزا عمى جانب ئنغارب( الحى يخبط بيغ محافطة السشيا ومػا
الشيل مسا يداعج عمى سيػلة نقل  عبخ نيخ الشيخي الشقل  إمكانيةا الجير الججيج وأيًز 

 ىحه السػاد السحجخية.

  ا السذػرة الفشية جخاءات التخخيز وأيًز إقجمت السحافطة كافة التدييالت إلنياء
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لى تػافخ السداحات الالزمة إلقامة مرانع الستغالؿ ىحه السػاد بالسشاشق إباإلضافة 
بالسجاف  يز فييا األراضتخر يشخؽ الشيل بسحافطة السشيا والت السػجػدةالرشاعية 

 شاممة السخافق.
  انتهذٌذاد:انتهذٌذاد:..11//00

  الخخيج.يسمكيا  يالسيارات التاتداع الفجػة بيغ متصمبات سػؽ العسل و 

 مػضفيغ مػاششييا أغمب ويعسل الجخل، مدتػى  فى السحافطات أفقخ مغ السشيا محافطة تعج 

 .الحكػمى القصاع فى

 السشيا محافطة فى البصالة معجالت زيادة.  

 الرحخاوى  الطييخ استغالؿ وعجـ ،يالػاد حػؿ ضيق شخيط فى الدكاف كثافة دتخك.  

 الجامعة يخخيج عسل فخص يزعف مسا بالسحافطة اإلنتاجية ذخكاتالو  سرانعال نجرة. 

 واليجوية الحخفية والرشاعات الرشاعية السذاريع فى االستثسار نقز.  

 طةبالسحاف الصبيعية لمثخوات األمثل االستغالؿ ضعف.  

 الدراعية الحاصالت بعس نقل أو االنتقاؿ فى السشيا مصار استغالؿ عجـ 

 الحزخ لىإ الخيف مغ الشدوح. 

 السشيا بسحافطة األمية ندبة ارتفاع.  

 سػيف بشى - أسيػط مثل لمسشيا قخيبة أخخى  جامعات فى مشاضخة كميات وجػد.  

  السشيابسحافطة  (2182) فتحت أبػابيا ىحا العاـجامعة خاصة وجػد. 

 ثقافة الفيمػة، والالمباالة، وضعف الثقة. انتذار 

  مسا يعػؽ انصالؽ الجامعة نحػ تحقيق  السيدانية السخررة لمجامعةعجـ كفاية
 ، والتعمع، وخجمة السجتسع.يشسػحاتيا فى البحث العمس

 يلمسقبػليغ مغ التعميع ما قبل الجامع يضعف السدتػى العمس. 

 عات الخاصة.وجػد بخامج ججيجة فى الجام 

 .قمة عقػد الذخاكة بيغ القصاع الخاص والجامعة 

  ًأماـ تصبيق مبجأ الثػاب،  االتياوف فى تصبيق قػانيغ العامميغ بالجولة مسا يذكل عائق
 والعقاب.

 .جحب الجامعات الخاصة ألعزاء ىيئة التجريذ الستسيديغ 

 عالجة مذكالتيا.عمى م الجامعية ضعف ثقة السؤسدات االستثسارية فى قجرة األبحاث 

  قج يؤثخ سمًبا عمى السػارد البذخية بالجامعة.الحي الجسػد فى القػانيغ والمػائح 

  تدخب الكفاءات مغ العسالة السؤقتة والستعاقجة لمعسل خارج الجامعة بعج تجريبيا وصقل
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 مػاىبيا.

 تعجد الجيات الخقابية وتجاخل اختراصاتيا. 

  مسا يقيج استقالؿ السحافطات والتسكغ مغ  يع السحمدارة، والحكاستسخار السخكدية فى اإل
  .خاصةاالنصالؽ نحػ التشسية برفة عامة وتشسية السجتسعات العسخانية الججيجة برفة 

  
  
  
  
  
  

خ،  انشصبنخ، انمٍى، وانغبٌبد خ،  انشصبنخ، انمٍى، وانغبٌبد .انشإٌ.انشإ00ٌ

  صتشاتٍجٍخصتشاتٍجٍخاالاال

  انشإٌخ:انشإٌخ:  ..88//00

حيث تقجـ  ،اا ودوليً أف تكػف ليا مكانتيا العمسية الستسيدة محميً إلى  السشيا جامعة تدعى
، غ مغ التشافذ دولًياسكّ يُ  يأفزل الفخص إلنتاج بحث عمسبباحثييا تسج الجػدة، و  يتعميًسا عال

وجحب رجاؿ وتعسيخ الطييخ الرحخاوي، ، والسشاشق العذػائية ي كسا تدعى لتشسية الخيف السرخ 
وعخبًيا، فدة محمًيا، األعساؿ، والرشاعة ليتخحوا مغ الجامعة شخيًكا يسكشيع مغ تحقيق السشا

 ودولًيا.
  انشصبنخ:انشصبنخ:. . 22//00

متصمبات العرخ، يػاكب تمتـد جامعة السشيا بتحقيق رؤيتيا، مغ خالؿ تقجيع تعميع فعاؿ 
إلعجاد أجياؿ متسيدة قادرة عمى السشافدة فى أسػاؽ العسل محمًيا، وعخبًيا، وعالسًيا، فى وذلظ 

 ي، والتكشػلػجيا، وتشفيح السذاريع البحثية التيعمسمجاالت محجدة، كسا تمتـد بالتفػؽ فى البحث ال
 تػاجو محافطة السشيا، وصعيج مرخ. ييع فى مػاجية التحجيات التتد
  انمٍى:انمٍى:  ..00//00

 السيشي.االلتداـ  -

 .الحخية األكاديسية -

 .التسيد وعجـ التسييد -

 واإلتقاف.الجػدة  -

 .السرجاقية والذفافية -

  ..السحاسبية  --



 2525/ 510-515/2516 المنيا لجامعةاالستراتيجية  الخطة

 بالجامعة االستراتيجي التخطيط مركز

 

- 56 - 

ألهذاف انًُجثمخ وااالصتشاتٍجٍخ غبٌبد . ان0/0

 يُهب:

 ـ انغبٌخ األونى:

 السراةز  الوذدات. ا ق كف  يد م الكليات  مدتذفيات الجامعة  الير ا مت إجها   
 األهذاف:

 ميكشة الخجمات اإلدارية، وتفعيل اإلدارة االلكتخونية بالجامعة. -8
 ة وفًقا لسعاييخ تشافدية.اإلعجاد لسػارد بذخية ذات كفاءة إدارية متسيدة لتػلي السشاصب القيادي -2
 جسيع أنذصة الجامعة. فيبشاء ىيكل تشطيسي محجث لالرتقاء بسدتػى األداء  -0
 بخنامج شامل لمتجريب، والتخقي بالسذاركة مع الجياز السخكدي لمتشطيع واإلدارة. -0

 ـ انغبٌخ انثبٍَخ:

 خريج متسيز وا    لى السشاسدة   حشسية الميةة  خدمة السجتسة. 
 ذاف:األه

 تقجيع بخامج أكاديسية ججيجة يحتاجيا سػؽ العسل. -8
 سياسات لتحجيث البخامج الحالية، وإضافة تخررات حجيثة. -2
 تػصيف البخامج التعميسية لمكميات عمى ضػء السعاييخ األكاديسية. -0
 .والتعمع استخاتيجيات حجيثة لمتعميع تباعا -0
 تيجيات التعمع السحجثة.تعػؽ تحقيق استخا التيمػاجية السذاكل  -2
 بخامج فاعمة لمتجريب السيجاني لمصالب )التجريب بالسحاكاة السيشية(. -2
 تحقيق نطاـ مػضػعي لتقػيع الصالب، وإدارة االمتحانات. -2
بشاء شخرية الصالب التي تتجدج فييا قيع السػاششة،  خصة لألنذصة الصالبية تكفلإعجاد  -1

فخيق، وحب العسل  فيميارات القيادة، والحػار، والعسل واالنتساء، واألخالؽ، ويسمظ 
 التصػعي.

 .تصػيخ مرادر التعميع والتعمع -9
 تػثيق الرمة بالخخيجيغ. -81

 ـ انغبٌخ انثبنثخ:

 خدمة السجتسة  حشسية الميةة. س  اإلتهام 
 األهذاف:

 ية.مجاؿ محػ األم فيشامل لقصاع خجمة السجتسع بالجامعة  يوضع نطاـ معمػمات -8
 .تصػيخ وتحديغ الخجمة شبًقا لمسعاييخ القػمية -2
لسحافطة السشيا لسػاجية  بيغ الجامعة ومؤسدات السجتسع السجنيعالقات الذخاكة  تفعيل -0

 مذاكل البيئة.
 .خجمة السجتسع وتشسية البيئةتشسية السػارد السالية لقصاع  -0
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 ـ انغبٌخ انشاثؼخ:

 يت الطسا ات الح ومية  مشيسات السجتسة السد  .حكويت  ووات إلراةة ب         
 األهذاف:

 إجخاء أبحاث عمسية مع قصاع الرشاعة. -0
 تشسية البيئة وخجمة السجتسع. فيالصالب، واألساتحة  إسياـتعديد  -6
 دعع الػحجات ذات الصابع الخاص لتقجيع خجمات مجتسعية متسيدة. -0
 ريذ، والصالب، والعامميغ بالجامعة.أعزاء ىيئة التج بيغنذخ ثقافة التصػع  -4
مجالذ الكميات لتشسية البيئة وخجمة  فيتفعيل مسثمي السؤسدات، والييئات الحكػمية  -5

 السجتسع.
 ـ انغبٌخ انخبيضخ:

سها ات التد يس   التطويم   وا    لى إ تاج بح  ل الس تدا زو  يةة التد يس   
 هم سى حشسية الميةة  خدمة السجتسة.ية   يدضاسة إلى السعرسة اإل دا  لس   الس  يسثأ إ

 األهذاف:

خ متصمبات اإلنتاجية البحثية عالسية السدتػى مغ خالؿ اتفاقات الذخاكة مع الجامعات يتػف -0
 العالسية.

 تقػـ كل كمية ببشاء خصة بحثية تخجـ خرػصية محافطة السشيا، وصعيج مرخ. -6
 تذجيع الباحثيغ عمى الشذخ الجولي. -0
 دػيق اإلنتاجية البحثية.ت -4
 يع.قجرات أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونيتشسية ميارات و  فياالستسخار  -5
 تصػيخ بخامج الجراسات العميا. -6
 تػفيخ العجد الالـز مغ أعزاء ىيئة التجريذ لتحقيق السخخجات السدتيجفة. -7

 ـ انغبٌخ انضبدصخ:

 سراةز   الوذدات  لى اال تسا .الجامعة   ةعض السعامأ   ال ةرامج ذرول كليات  
 األهذاف:

 إعادة ىيكمة مخكد ضساف الجػدة واالعتساد عمى مدتػى الجامعة، وعمى مدتػى الكميات. -8
 التغمب عمى مقاومة التغييخ لمحرػؿ عمى االعتساد. -2
 
لمكميات، والسعامل، والػحجات، والسخاكد، والسدتذفيات لبشاء خصة  الفشيتقجيع الجعع  -0

 تكفل الحرػؿ عمى االعتساد. خاتيجيةإست
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تذكيل لجاف مخاجعة مغ الخبخاء بالجامعة، والجامعات السرخية لتقجيع الجعع الفشي الالـز  -0
 لحرػؿ الكميات وغيخىا مغ الػحجات عمى االعتساد.

إنذاء جسعية صجاقة تجسع الكميات، والػحجات التي حرمت عمى االعتساد عمى مدتػى  -2
 ت العخبية، والعالسية.مرخ، والجامعا

 ـ انغبٌخ انضبثؼخ:

 ححطيا م ا ة   لية للجامعة. 
 األهذاف:

 دعع القجرة السؤسدية لمجامعة عمى التجويل. -8
 ية التعميسية لتجويل الجامعة.اعمدعع الف -2
 تحجيج السعاييخ التي تكفل تحقيق مكانة دولية لمجامعة. - 0
صتشاتٍجٍخ بنهجبيؼخ ثاالصتشاتٍجٍخ . سثظ انخغخ 00/2

 - 2182انحكىيخ نتغىٌش يُظىيخ انتؼهٍى انؼبنً فً يظش 

2121  . 

بػػخاء قامػػت وزارة التعمػػيع العػػالي بسذػػاركة الكثيػػخ مػػغ السعشيػػيغ بيػػحا القصػػاع مػػغ أسػػاتحة وخ
فػػي مرػػخ  سػػتخاتيجية لتصػػػيخ التعمػػيع العػػاليفػػي الجامعػػات السرػػخية وإداريػػيغ وشػػالب، بإعػػجاد ا

(، والتػي جػاءت لتتشػاغع مػع 6101-6105تصػيخ التعميع العالي في مرخ ستخاتيجية الحكػمة ل)ا
لجامعػػة السشيػػا االسػػتخاتيجية (،  كػػحلظ تػػأتي الخصػػة 6101خصػػة الجولػػة لمتشسيػػة السدػػتجامة )مرػػخ 

اإلشػارة،  ةلتتدق مع إسػتخاتيجية الحكػمػة لتصػػيخ التعمػيع العػالي سػالف 105/6106-109/6161
 وذلظ مغ حيث:
 تتراحيجية: العام للخسة اال ن الل: الدياق

عػالي سػتخاتيجية الحكػمػة لتصػػيخ التعمػيع اللجامعة السشيػا مػع ااالستخاتيجية اتدقت الخصة  
ستخاتيجية؛ حيث اشتسمتا عمى محػر لمتحميل البيئي، ثع الخػخوج مشػو في اإلشار العاـ لسكػنات اال

ئة الخارجية )الفخص والتحػجيات(، ومػغ ثػع بأبعاد البيئة الجاخمية )نقاط القػة والزعف(، وأبعاد البي
ء بػضػع سػتخاتيجية، ثػع االنتيػاة، والقيع، والغايػات واألىػجاؼ االاالنتقاؿ إلى تحجيج الخؤية، والخسال

سػػػتخاتيجية، كسػػػا اختتستػػػا بسمحقػػػيغ؛ األوؿ تزػػػسغ أسػػػساء فخيػػػق عسػػػل الخصػػػة التشفيحيػػػة لمخصػػػة اال
عسػػل، وعميػػو فثسػػة اتفػػاؽ ممحػػػا حػػػؿ الدػػياؽ اإلسػػتخاتيجية، واآلخػػخ اشػػتسل عمػػى صػػػر ورش ال

 لمجامعة. االستخاتيجية العاـ لكل مغ إستخاتيجية وزارة التعميع العالي والخصة 
 را يلا: الرةية   الرتالة   الطيم:

 ؛ حيث التأكيج عمى بعج التشافدية عمى السدتػى السحمي، واإلقميسي، والجولي.الخؤيةػ 
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 ى ضخورة تقجيع تعميع فعاؿ، يتشاسب وشبيعة تغيخات العرخ.التأكيج عمتع ؛ حيث الخسالةػ 
لمجامعػػة فػػي بعػػس القػػيع، وىػػي: االسػػتخاتيجية سػػتخاتيجية الػػػزارة مػػع الخصػػة ؛ وقػػج التقػػت االقػػيعػػػ 

 السدئػلية والسحاسبية، السرجاقية والذفافية، التسيد، والعجالة.
سػػػتخاتيجية الػػػػزارة، لػػػجى كػػػل  مػػػغ االمػػػح التػجػػػو االسػػػتخاتيجي األمػػػخ الػػػحي يؤكػػػج االتفػػػاؽ حػػػػؿ م 

 لمجامعة.االستخاتيجية والخصة 
 رالثلا: السدا ات الرئيدة:

سػػتخاتيجية، ومشيػػا: اإلتاحػػة، أعزػػاء ىيئػػة التػػجريذ ة اتفػػاؽ حػػػؿ السدػػارات الخئيدػػة لالثسػػ      
 ػكسة.والقيادات الجامعية، اإلداريػف والقيادات اإلدارية، الصالب، البحث العمسي، القيادة والح

 تتراحيجية:  ابعلا: الغايات  األ داف اال
سػػػتخاتجية تصػػػػيخ التعمػػػيع الستزػػػسشة فػػػي ااالسػػػتخاتيجية بػػػالخجػع إلػػػى الغايػػػات واألىػػػجاؼ 

االستخاتيجية لمخصة االستخاتيجية العالي سالف اإلشارة إلييا، وكحلظ بالشطخ في الغايات واألىجاؼ 
 شيسا، ويتأكج ذلظ مغ خالؿ التالي:لجامعة السشيا، ُيالحظ ثسة اتفاؽ ممحػا بي

 لجامعة السشيااالستخاتيجية الخصة  ستخاتيجية وزارة التعميع العاليا ـ

فػي   عزػػ االسػتخاتيجية تسثمت الغايػة الخامدػة لمخصػة  - دعع وتصػيخ قجرات ىيئة التجريذ والقيادات. - 0
سيػارات التػجريذ، والتقػػيع، وقػػادر ل ىيئػة التػجريذ، مكتدػب

ضػػافة إلػػى السعخفػػة تػػاج بحػػث عمسػػي عػػالسي يسثػػل إعمػػى إن
يع فػػى تشسيػػة البيئػػة وخجمػػة السجتسػػع ، وقػػج اإلندػػانية، ويدػػ

 ستخاتيجية.اانبثق مغ ىحه الغاية سبعة أىجاؼ 

تشسيػػػػة ميػػػػارات السػػػػػارد البذػػػػخية لإلداريػػػػيغ والقيػػػػادات  - 6
 اإلدارية. 

الغاية األولى   جياز إداري كفء .. ، وقج تخجسػت إلػى  -
جد مغ األىجاؼ اإلستخاتيجية، والتي مشيا: اإلعجاد لسػػارد ع

بذػػػخية ذات كفػػػاءة إداريػػػة متسيػػػدة لتػػػػلي السشاصػػػب القياديػػػة 
 وفًقا لسعاييخ تشافدية. 

خػػػػػػػخيج متسيػػػػػػػد قػػػػػػػادر  الغاية الثانية، والتي تسثمت في    - ػ تعديد الخوابط بيغ الصالب وجيات التػضف السختمفة. 0
ة البيئػػة وخجمػػة السجتسػػع ، وقػػج انبثػػق عمػػى السشافدػػة، وتشسيػػ

 .تػثيق الرمة بالخخيجيغ.مشيا عجة أىجاؼ، مغ بيشيا 
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 لجامعة السشيااالستخاتيجية الخصة  ستخاتيجية وزارة التعميع العاليا ـ

تذػػجيع البػػاحثيغ عمػػى الشذػػخ الػػجولي، وتدػػػيق اإلنتاجيػػة  - حفد البحث العمسي التصبيقي والشذخ الجولي. - 4
 البحثية.

األكاديسيػػػػة لزػػػػساف  جتعديػػػػد اسػػػػتسخارية جػػػػػدة البػػػػخام - 5
 االعتساد.

حرػػػػػػػػػػػػؿ كميػػػػػػػػػػػات الجامعػػػػػػػػػػػة،  غاية الدادسة، حيث   ال -
 وبعس السعامل، والسخاكد، والػحجات عمى االعتساد . 

تحقيػػق مكانػػة  الغاية الدابعة، والتي جاءت لتتسثل في    - التجويل. - 6
 دولية لمجامعة .

تصػػػػػػيخ اليياكػػػػػل التشطيسيػػػػػة ليياكػػػػػل لسؤسدػػػػػات التعمػػػػػيع  7
 العالي.

لالرتقػػاء بسدػػتػى األداء فػػي بشػػاء ىيكػػل تشطيسػػي محػػجث  -
 جسيع أنذصة الجامعة.

 

 

 

 

  ::اصتشاتٍجٍبد ػجىسهباصتشاتٍجٍبد ػجىسهبحذٌذ انفجىح، وحذٌذ انفجىح، وتت..22

  االحتٍبجبد:االحتٍبجبد:ووتحذٌذ انفجىح، تحذٌذ انفجىح،   ..88//22

  ::ي، يسكغ تحجيج االحتياجات كسا يميعمى ضػء التحميل البيئ  
  ::االصتشاتٍجًاالصتشاتٍجً  ، وانتخغٍظ، وانتخغٍظانًئصضٍخانًئصضٍخ  اإلداسحاإلداسححتٍبجبد حتٍبجبد اا. . 88//88//22

مػائح، القػانيغ، و الغ تػصيف دقيق لمتخررات االدارية، و عسل قاعجة بيانات تتزس -88
لتجريبية والقخارات الخاصة باالنزباط فى العسل، وأساليب الستابعة، والخقابة، والحاجات ا

، ونتائج ىحه الجورات ولػحة شخؼ لمستسيديغ فى كل مجاؿ، وكل ما الخاصة بكل فئة إدارية
 .وإحرائياتيخز ادارة الجامعة مغ معمػمات 

 ي، وفاإلدارةفى  يلمجامعة عمى ضػء تصبيق الشطاـ االلكتخون اإلداري إعادة ىيكمة الشطاـ  -2
 الكميات والقزاء عمى البصالة السقشعة، واستثسار شاقات أوائل الخخيجيغ السعيشيغ بالجامعة.

يخ يتع السشاصب القيادية فى االدارة وفًقا لسعاي يوفتح باب تػل ة، ومؤىمةتجريب قيادات شاب -0
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التشافذ عمى ضػئيا عمى أال تذكل األقجمية عائًقا أماـ انصالؽ السؤىميغ أكاديسًيا، وادارًيا، 
 وثقافًيا، وميجانًيا.

ليذ ليع عسل  مسغدارييغ تجريب الكثيخ مغ اإل إلعادة ؛يتحػيمالتجريب لمبخامج تػفيخ  -0
 ج.رى جيقأيبحلػا فييا  أفيسكشيع  التيالسػاقع  إلى وتػجيييع ي،حقيق

 عمى مدتػى إدارة الجامعة والكميات. يتفعيل االتراؿ االلكتخون -2
دارية مثل )سكختارية العسجاء، والػكالء، واألقداـ عيشة مغ الػحجات اإللديارة استقجاـ خبخاء -2

الصالب،   شئػف  وإداراتميغ عاـ الجامعة، واألمشاء السداعجيغ، أالعمسية، وسكختارية 
ارة دإعمى مدتػى الكميات، وعمى مدتػى ، ووحجات الريانة( رشيفواألميا، والجراسات الع

دارة االلكتخونية لعجد األمثل لكل مكتب عمى ضػء اإللتحجد ا ؛.الجامعة، والسكتبات وغيخىا..
 لمجامعة.

 فى شخرية الصالب. يبشاء الُبعج األخالق -22
االت الحياة الدياسية، مسجتسع فى مجل االحاجة إلعجاد الصالب ليكػنػا قادة وروادً  -1

 واالجتساعية، والسيشية.
 دعع الخوابط مع الخخيجيغ وسػؽ العسل. -9
 

التحجيث السدتسخ لمبخامج الجراسية، وتػفيخ بخامج ججيجة وفًقا لمسعاييخ الحاكسة، وتذجيع  -81
 الجراسة بشطاـ الداعات السعتسجة.

 ا لصبيعة كل كمية.تػفيخ نساذج محاكاة لمسيغ السختمفة فى الدػؽ وفقً  -88

، والشابغيغ، الفائقيغمع جامعات العالع )وخاصة الصالب  يوجػد بخامج لمتبادؿ الصالب -82
 والسبجعيغ(.

فى المغات بخامج دراسية ، وتػفيخ وميارات التشافذ اكداب الصالب ميارات الحاسب -80
ل )الريغ، مث الحاليالػقت  يف يتديصخ عمى االقتراد العالس ياألجشبية لمجوؿ الت

 الياباف،... وغيخىا(.

تشسية ميارات وقجرات العامميغ بسكاتب رعاية الذباب بالجامعة، والكميات حتى يتسكغ  -82
 الصالب مغ اإلقباؿ عمى األنذصة الصالبية.

 تػفيخ بخامج فعالة لمتعميع عغ ُبعج. -82

فة الرحية الالزمة لى غخس الثقاإتصػيخ الخجمة الصبية لمصالب بحيث يتجاوز العالج،  -82
 لمصالب.

عمى مدتػى إدارة الجامعة  ي قياـ الجامعة باإلجخاءات الالزمة لتحميل مياـ الجياز اإلدار  -81
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خاصة  حقيقيدوف عسل كبيخ مغ اإلدارييغ عمى مكاتبيع  حتى ال يبقى عجد ؛ وذلظوالكميات
 .ICTPبعج حرػؿ جسيع العامميغ عمى دورات 

  ::وانتذسٌتوانتذسٌتوانتؼهى، وانتؼهى،   انتؼهٍى،انتؼهٍى،احتٍبجبد احتٍبجبد   ..22//88//22

 السكتبة السخكدية وفًقا لمشطع، والتػجيات العالسية الحجيثة. ىيكمةإعادة  -88
 .إمكانية تصػيخه ومغ ثععمى الدمبيات واإليجابيات  لمػقػؼتقييع بخنامج التعميع السفتػح  -2
 لمسخاجع األساسية. يالتأليف الجساع -0
 الداعات السكتبية فى الكميات.، ونطاـ يتفعيل نطاـ اإلرشاد األكاديس -0
 أف تكػف ندبة أعزاء ىيئة التجريذ الى الصالب مقبػلة فى بعس الكميات. -2
رسالتيا فى  يلى إعادة ىيكمة وتأثيث، بحيث تػاكب العرخ، وتؤدإحاجة السكتبة السخكدية  -22

 وخجمة السجتسع. يالتعميع، والبحث العمس
 .طع الكمياتفى مع تصبيق نطاـ الداعات السعتسجة -2
التحجيث السدتسخ لمبخامج الجراسية، وتػفيخ بخامج ججيجة وفًقا لمسعاييخ الحاكسة، وتذجيع  -11

 الجراسة بشطاـ الداعات السعتسجة.

تشسية ميارات وقجرات العامميغ بسكاتب رعاية الذباب بالجامعة، والكميات حتى يتسكغ  -9
 الصالب مغ اإلقباؿ عمى األنذصة الصالبية.

 تػفيخ بخامج فعالة لمتعميع عغ ُبعج. -81

 تتدق مع السعاييخ األكاديسية.وذلظ ل ؛البخامج التعميسية فى معطع الكميات تصػيخ وتحجيث -88
  مسعاييخ األكاديسية.لبعس الكميات  يتبش -82
 االحتٍبجبد انخبطخ ثبنغالة:. 2/8/0

 فى شخرية الصالب. يبشاء الُبعج األخالق -8
سجتسع فى مجاالت الحياة الدياسية، واالجتساعية، ملا يكػنػا قادة وروادإعجاد الصالب ل -2

 والسيشية.
 دعع الخوابط مع الخخيجيغ وسػؽ العسل. -0

 مغ مرادر السعخفة االلكتخونية التى تػفخىا الجامعة. فادةتػجيو الصالب لإل -0
أعزاء ىيئة أداء تقػيع مسذاركة فى لصالب إلتاحة الفخصة لمتييئة السشاخ السالئع بالكميات  -2

 التجريذ.
 تػفيخ نساذج محاكاة لمسيغ السختمفة فى الدػؽ وفًقا لصبيعة كل كمية. -2

، والشابغيغ، الفائقيغمع جامعات العالع )وخاصة الصالب  يوجػد بخامج لمتبادؿ الصالب -2
 والسبجعيغ(.

تديصخ عمى  المغات األجشبية لمجوؿ التى  وتعمعكداب الصالب ميارات الحاسب، إ -1
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مثل )الريغ، الياباف،... وغيخىا( ودورات المغات  يفى الػقت الحال ياالقتراد العالس
 تسكشو مغ التشافذ. ياألجشبية، والسيارات الت

تصػيخ الخجمة الصبية لمصالب بحيث يتجاوز العالج، الى غخس الثقافة الرحية الالزمة  -9
 لمصالب.

 :ًانجحث انؼهًاحتٍبجبد  .2/8/0

 السدتػى. عالسي يبحث مشتج -8
 يسكغ تدػيقو. تصبيقي يبحث عمس -2

 االلتداـ بحقػؽ السمكية الفكخية. -0

 والرشاعة، وبقية مجاالت اإلنتاج والخجمات. بيغ الجامعة ةشخاكو فعال -0

 تػفيخ األجيدة واألدوات التكشػلػجية الحجيثة. -2

 االلتداـ بسعاييخ الشذخ العالسية. -2

 ية فيسا يخز الخسائل العمسية واألبحاث.االلتداـ بالقػاعج واأُلسذ العالس -2

 يع لتشسية مياراتيع.دتسخ ألعزاء ىيئة التجريذ ومعاونيالتجريب الس -1

السذخوعات البحثية العالسية والسؤتسخات ئة التجريذ فى مديج مغ مذاركة أعزاء ىي -9
 .الجولية

 تبادؿ األساتحة واستقجاـ األساتحة العالسييغ، والسرخييغ مشيع برفة خاصة. -81

 .، وتفعيل االتفاقيات الحاليةقج اتفاقيات شخاكة مع الجامعات ذات الدسعة الجوليةع -88
 :أػضبء هٍئخ انتذسٌشحتٍبجبد ا. 2/8/2

 فى قانػف تشطيع الجامعات. ة وفًقا لسا جاءتفعيل آلية السحاسب -8

محرػؿ لاالستسخار فى غخس ثقافة االنتساء لمجامعة والكميات كػسيمة لحث الكميات  -2
 ساد.عمى االعت

 تفعيل معيار تخقية أعزاء ىيئة التجريذ فيسا يخز تشسية البيئة، وخجمة السجتسع. -0

استثسار شاقات وخبخات أعزاء ىيئة التجريذ فى تشسية وخجمة السجتسع، ونقل خبخاتيع  -0
 لى شباب أعزاء ىيئة التجريذ.إ

الحجيثة، وأساليب التجريذ  اء ىيئة التجريذ عمى استخاتيجياتاالستسخار فى تجريب أعز -2
وتحجيث دورات التجريب التى يقجميا مخكد تشسية القجرات بالجامعة، لتػاكب االتجاىات 

 العالسية الحجيثة.

فقط إعجاد الصالب لسيشة محجدة أو  يميشة التجريذ بالجامعة ال تعش عمى أفتأكيج ال -2
يو لجأيًزا أنيا رسالة لبشاء الصالب ليكػف مػاشًشا صالًحا،  يتخرز معيغ، بل تعش

مدتغميغ فى ذلظ السػاقف الدمػكية  أكبخ قجر مغ االنتساء لمػشغ، 
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 كسػاشغ صالح. ليا الصالب خبخات تكػف شخريتوالتى يكتدب مغ خال

 :انذساصبد انؼهٍب احتٍبجبد .2/8/2

قياـ الكميات بتقجيع تقخيخ ُمفرل مدتشًجا عمى أدلة ومؤشخات تجؿ عمى تفعيل تػصيات  -8
 السؤتسخات العمسية.

، الفائقيغالميدانذ( لمصالب  –مقخرات مدتػى خاص )فى مخحمة البكالػريػس  وجػد -2
 تذجيع الصالب عمى دراستيا.ب الشابغيغ و والصال

تفػقيع بجعيغ، والشابغيغ، وتشسية ورعاية وجػد آلية فى كل كمية الكتذاؼ الصالب الس -0
 باعتبارىع عمساء السدتقبل.

، ي، القصاع العمسيجامعة )القصاع الصبفى كل قصاع مغ قصاعات ال يعقج مؤتسخ عالس -0
جعى فيو بيجؼ تصػيخ الجراسات العميا ويُ  ؛(الثقافي االجتساعي، القصاع التخبػي القصاع 

 العمساء السرخييغ فى الخارج وقخناؤىع.

 لمتسيد بالجامعة. انذاء مخكد لمجراسات البيشية، والجراسات الستعجدة ليكػف مخكدً إ -2

لتسكيغ الصالب مغ  ؛األجشبية مغ الجعع فى مجاؿ المغاتقجيع مديج االستسخار فى ت -2
 التقجـ لمسشح الجراسية لمحرػؿ عمى الجكتػراه بأبحاث فى الخارج التى تحتاج أجيدة،

 فخة فى مرخ.وأدوات حجيثة نادرة، وغيخ الستػ 

نطاـ لمتعاقج ونطاـ الستزافة األساتحة األجانب، والسرخييغ، فى التخررات تػفيخ  -2
 .الجكتػراه، والتجريذ، والتجريب شخاؼ عمى شالبالحجيثة لإل

 يع لتشسية مياراتيع.دتسخ ألعزاء ىيئة التجريذ ومعاونيالتجريب الس -1
 :تًٍُخ انجٍئخ وخذيخ انًجتًغاحتٍبجبد  .2/8/2

تػفيخ بخنامج متكامل ُيديع فيو جسيع الصالب واألساتحة لمقياـ بسحػ اأُلمية، عمى أف  -8
 االلتحاؽ بيحه البخامج. تقف وراء العدوؼ عغبيات التى يتغمب البخنامج عمى الدم

تتسكغ الجامعة مغ  ي، والجسعيات األىمية لكيالتشديق مع مؤسدات السجتسع السجن -2
تقجيع الخجمات لأُلمييغ فى مجاالت الرحة، والسيشة، والتػعية االجتساعية، واأُلسخية 

 والثقافية والتخفييية.

، والسذاركة كافة السجاالت يخية، أو مشصقة عذػائية فتحجيج االحتياجات الخاصة بكل ق -0
 .فى بخنامج محػ األمية

وخجمة البيئة، واكتداب ميارات  يبخامج ثقافية لمصالب لغخس ُحب العسل التصػع -0
 التػاصل مع اأُلمييغ.

 ييع فى البخنامج التكاممتد يإعادة الشطخ فى بخامج الػحجات ذات الصابع الخاص لك -2
الحى يدسح لكافة لسحػ اأُلمية، و  التخررات بالسذاركة فييا.
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عقج بخامج أنذصة مدابقات مع اأُلمييغ كػسيمة لمتػاصل وجحبيع نحػ بخامج محػ  -2
 اأُلمية.

 

 .اصتشاتٍجٍبد ػجىس انفجىح:2/2

، وانتخغٍظ انًئصضٍخ اإلداسحاصتشاتٍجٍبد  .2/2/8

 :االصتشاتٍجً
 األونى:االصتشاتٍجٍخ 

ويتػلى  ،القيادات اإلدارية واألكاديسية إعجاد فيحجخ الداوية و نعمى أالتجريب  الشطخ إلى
مخكد تشسية قجرات وميارات أعزاء ىيئة التجريذ والقيادات السدئػلية كاممة بالتشديق مع الجياز 

 لمتشطيع واإلدارة. ي السخكد 
 انثبٍَخ:االصتشاتٍجٍخ 

األداء،  ية، وثقافة الجػدة فااللكتخوني اإلدارةلغخس ثقافة  ؛بشاء بخنامج لمتجريب السدتسخ
 ة.النتساء لمجامعة، وثقافة السحاسبوثقافة العسل كفخيق، وثقافة ا

 انثبنثخ:االصتشاتٍجٍخ 

عمى اف تتدع  االتفاؽ عمى آلية واضحة السعاييخ معمشة الختيار العامميغ الججد بالجامعة
 .الذفافيةبأعمى درجات ىحه اآللية 

 انشاثؼخ:االصتشاتٍجٍخ 

وفًقا ا، وترشيفيع ا وميشيً ا والكتخونيً داريً إالكفاءات الستػاضعة  ذوي العامميغ تحجيج  
 .لمتأىيل الػضيفي إستخاتيجيةتجريبيع مغ خالؿ  إعادةو الحتياجاتيع التجريبية 
 انخبيضخ:االصتشاتٍجٍخ 

نة القادرة عمى إدارة وصياو  السؤىمةتحقيق أعمى كفاءة لإلدارة االلكتخونية، وتػفيخ الكػادر  
الػقت  يغ القيادات الجامعية مغ اتخاذ القخار عمى أسذ عمسية وفسكّ ىحا الشطاـ بحيث يُ 

 السشاسب.
 انضبدصخ:االصتشاتٍجٍخ 

ا لإلدارة حتى ال يربح معػقً  يبالجامعة إال مغ كاف لو عسل حقيق ايً إدار  اال يذغل مػقعً  
 ومعصاًل لتحقيق مياميا.

 انضبثؼخ:االصتشاتٍجٍخ 

لمػحجات االستخاتيجية لمجامعة تقػـ عمى الخصط  يلمتسػيل الحات خاتيجيةإستبشاء خصة 
 ذات الصابع الخاص.
 انثبيُخ:االصتشاتٍجٍخ 

بخنامج لتدػيق مشتجات الجامعة السادية والبحثية والخجمية باستخجاـ أساليب  إعجاد 
 التدػيق التقميجية وااللكتخونية.

 
 انتبصؼخ:االصتشاتٍجٍخ 
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غ، والعساؿ غ، والفشيي( اإلدارييReorganizingداعسة إلعادة تشطيع ) إستخاتيجيةبشاء  
 التجريب والتصػيخ والتخقية. فيبحيث تجعع فخصيع 
 انؼبششح:االصتشاتٍجٍخ 

خصط إلصالحيا،  إعجاد فيتخغب الجامعة  يتقجيع السجاالت اإلدارية والتشطيسية الت 
 وتصػيخ كفاءة العامميغ بيا.

 :اإلصتشاتٍجٍخاألَشغخ 
لمتجريب السدتسخ لمقيادات ولمعامميغ بالجامعة مغ خالؿ ورش عسل  إستخاتيجيةبشاء خصة  -0

ف يتع ترشيف بخامج التجريب، لالحتياجات عمى أاالستخاتيجية عمى مجار سشػات الخصة 
 .الفعمية لمستجربيغ

ا عغ قمة بعيجً الستابعة السيجانية ألداء العامميغ بالجامعة وتقييع أدائيع بػاسصة لجاف مدت -6
، يالخئيذ السباشخ لمعسل، وذلظ عمى كل السدتػيات بجًءا مغ تقػيع ومتابعة األداء الفخد

 جسيع األقداـ اإلدارية واألكاديسية ويستج ليذسل
لى بياف إتيجؼ  –تقػـ بيا لجشة مدتقمة مغ أعزاء ىيئة التجريذ  -إجخاء دراسة عمسية  -0

 تقاريخ األداء. مػضػعيةمجى 
 لمجامعة. اإلداريةبيغ جسيع اليياكل  يتحقيق االتراؿ االلكتخون في MISضيف نطاـ تػ  -4
حتى تتسكغ  ؛الخقابية بالجامعة األجيدةالستابعة والذئػف القانػنية ودور  إدارةتفعيل دور  -5

الالزمة لتحجيج األداء سؤشخات ال إلىمغ القياـ بجورىا السشػط بيا، وذلظ استشاًدا  اإلدارات
 مقارنة بالجامعات األخخى، واستخجاـ التغحية الخاجعة.ج مغ تحقيق أفزل السسارسات تأكلم

ومقارنتو  اإلدارة فينجاز يتزسغ جسيع ميارات ومتصمبات الػضيفة لكل فخد إممف  إنذاء -6
 .MIS إمكانياتوذلظ بتػضيف  واإلقميسيةنجاز العالسية بسمفات اإل

غ وفًقا يتقجـ لمصالب، والعامم يالسعمػماتية، والخجمات التدعع البشية األساسية  فياالستسخار  -7
 إلستخاتيجية الجامعة لتكشػلػجيا السعمػمات.

تػضيف تكشػلػجيا السعمػمات حتى تربح الجامعة  فيالجامعة  إستخاتيجية فيالشطخ  إعادة -8
 ي.ا لسعاييخ االعتساد الجولمؤسدة بحثية متسيدة شبقً 

وتػجيو ودعع الكميات لتحقيق خصتيا ومتابعة بسخاقبة  يتيجقياـ مخكد التخصيط االستخا -9
 .لمحرػؿ عمى االعتساداالستخاتيجية 

 
ستيعاب وتصبيق أسذ تكشػلػجيا ريب السدتسخ لسجتسع الجامعة الدعع التعميع والتج -01

 السعمػمات.
 تقـػ بو مغ في ماترسيع نطع فعالة إلدارة نطع السعمػمات حتى تربح أكثخ فعالية  -00
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ا بالفجػة مغ واقع ما تقـػ بو مغ أعساؿ، وما يجب أف تقجمو لمكميات، أعساؿ، وأكثخ وعيً 
 .لمحرػؿ عمى االعتساد

 :انتؼهٍى وانتؼُهى، وانتذسٌتصتشاتٍجٍبد ا .2/2/2
 األونى:االصتشاتٍجٍخ 

اعتبار التجريب حجخ الداوية السكسل لمعسمية التعميسية، حيث يتع مغ خاللو تػضيف  
 قدسيغ: إلىما يجرسو الصالب مغ مقخرات، ويشقدع التجريب وتصبيق 
 مغ البخامج الجراسية السقخرة عمى الصالب قبل التخخج. اجدءً التجريب بػصفو  األ ل:
لخخيج مغ اكتداب السيارات الالزمة اغ سكّ يُ  يالتجريب السدتسخ بعج التخخج، والح :الثا  

 .سػؽ العسل فيلمسشافدة، واالستسخار 
 انثبٍَخ:تٍجٍخ االصتشا

تسكشو  يتتجو غاية البخامج الجراسية، وبخامج التجريب نحػ بشاء العقمية البحثية لمصالب الت 
 متخخجومغ ثع يكػف لجيشا  ،مغ الحرػؿ عمى السعمػمة مغ مرادرىا الستعجدة، وتحميميا، ونقجىا

ندالؽ فى دىاليد الالزمة لسػاجية السذكالت، والػقاية مغ اال ييسمظ ميارات التفكيخ العمس
 االنحخاؼ، وتجشب البصالة.

 انثبنثخ:االصتشاتٍجٍخ 

يذكل االستخجاـ األمثل ألدوات تكشػلػجيا التعميع، ومرادر التعمع، واستثسار أدوات  
تكشػلػجيا السعمػمات، وتػضيف شخؽ التجريذ، والتقػيع الحجيثة، وتفعيل بخامج التػجيو واإلرشاد 

ائل إكداب الصالب الخبخات التعميسية الالزمة لاللتحاؽ ببخامج أىع وس ي، والسيشياألكاديس
 التجريب بعج التخخج السؤىمة لمسشافدة عمى االلتحاؽ بدػؽ العسل.

 :انشاثؼخاالصتشاتٍجٍخ 

تذجعيع عمى االكتذاؼ واالبتكار،  يالتلبيئة التعميسية الجاعسة لمصالب تػفيخ ا 
مع مؤسدات السجتسع، ومتحسذ،  وتذاركيمخف،  يسيأكادوجػد مجتسع  فيواالختخاع، والستسثمة 

ويقجـ بخامج تعميسية عالية الجػدة، ويتيح الفخص لمتشافذ مغ خالؿ مشاىج تدسح باالختيار، 
 وشخؽ التجريذ الحجيثة والتقػيع السدتسخ.

 
 انخبيضخ:االصتشاتٍجٍخ 

ونطيف، ، ، وجسيالً اوجحابً  ا( آمشً Campus) يالحخص عمى أف يكػف الحـخ الجامع 
تتيح لمصالب مسارسة األنذصة االجتساعية والثقافية والخياضية والعمسية  التيبالفخص  اوعامخً 

 تحقق االنتساء الالـز الرتباط الخخيجيغ بجامعتيع ووششيع برفة عامة. والتيالسستعة لمصالب، 
ـ األَشغخ اإلصتشاتٍجٍخ: )انخبطخ ثبنتؼهٍى، وانتؼهى، 

 وانتذسٌت(

 يميع، والتجريب الستشػعة ليمتحق الصالب بالبخامج التعميسية، والسيشية التتشػيع فخص التع -8
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 تسكشيع مغ التسيد.
 محػرىا االىتساـ بالصالب.والتي تييئة البيئة التعميسية عالية الجػدة  -2

 تقجيع مشاىج، وبخامج عالية الجػدة، ومخاجعتيا، وتقييسيا دورًيا. -0

 شخؽ وأساليب التجريذ، والتعميع، والتقػيع. فيااللتداـ بالتججيج، والتحجيث السدتسخ  -0

 Research Ledتقجيع نسػذج التجريذ القائع عمى البحث والتعميع القائع عمى البحث  -2

Learning.واألنذصة عمى مدتػى جسيع البخامج الجراسية ،) 

 تسكشيع مغ التشافذ. يتشاوؿ السػضػعات إلكداب الصالب الخبخات الت فيبالعسق  العشاية -2
 صتشاتٍجٍبد انغالة، وانخشٌجٍٍ:ا .2/2/0

اتخاذ التجابيخ اإلدارية، والسالية إلنذاء بشظ الصالب لجعع الصالب السحتاجيغ، وقخنائيع  -8
 تذكل نػاة لمعسل بعج التخخج. التيأصحاب السذاريع الرغيخة 

يع مغ خالليا الصالب، واألساتحة، دعع سياسة التكافل الصالبي التي يد فياالستسخار  -2
السالبذ، والكتب،  فيممػف، والقادروف مغ السجتسع السحمي بسا لجييع مغ فائس والعا

 والسخاجع، واألدوات االلكتخونية وغيخىا.

دعع األسخ الصالبية مادًيا، وفشًيا لتقػـ بجور أكثخ فعالية لكي تحقق الغاية  فياالستسخار  -0
 ، بحيث يحقق الصالب مغ خالليا ذواتيع.إنذائيامغ 

لمصالبات برفة خاصة لمتجريب الالـز إلعجادىغ لمسدتقبل كدوجات، الفخص  إتاحة -0
 لبشاء  السجتسع الستحزخ. وكأميات

تفعيل وحجة متابعة الخخيجيغ بالكميات حتى يسكغ تقجيع بخامج التجريب )فى التخرز،  -2
 والتجريب التحػيمي( الالزمة بعج التخخج.

 
 

فدي واالجتساعي الحي يسكغ الصالب مغ واألكاديسي، والش يتقجيع التػجيو واإلرشاد السيش -2
 اكتذاؼ قجراتيع، وميػليع، وااللتحاؽ بالبخامج التعميسية السالئسة ليع.

يجعل  يقاعات الجراسة مع التعميع بالتجخيب الح فيتقجـ  يربط الخبخات التعميسية الت -2
 .العسل كميتو، وبعالع سػؽ  فيالصالب عمى اتراؿ بسجاالت البحث 

 .ادؿ الصالب الستسيديغ مع الجامعات العالسيةشخاكات لتب يتبش -1

اصتشاتٍجٍبد انجحث انؼهًً، وأػضبء هٍئخ  2/2/0

 .انؼهٍب انتذسٌش، وانذساصبد
 األونى:االصتشاتٍجٍخ 

السجالت  أرصغ يتػفيخ متصمبات اإلنتاجية البحثية عالسية السدتػى، والقابمة لمشذخ ف 
السعخفة اإلندانية، وذلظ مغ خالؿ اتفاقيات   إلىاإلضافة  فيُتديع  يالعمسية العالسية، والت
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العمساء العالسييغ، برفة  رمػزالذخاكة مع الجامعات ذات السكانة الجولية العالية، واستزافة 
عمى رسائل  عامة، والعمساء السرخيغ السقيسيغ بالخارج برفة خاصة، لإلشخاؼ السذتخؾ

ألبحاث الالزمة لتحقيق وتشتج ا، الباحثيغ خاتخبيغ فخؽ بحثية تتكامل مغ خالليا ، وتكػ الجكتػراه 
 مػاجية مذكالتيا.محافطة السشيا و  فيالتشسية 

 انثبٍَخ:االصتشاتٍجٍخ 

إجخاء  في( الستخرز Center of Excellenceتتجو الجامعة إلنذاء مخكد لمتسيد ) 
، وبحػث التخررات الستعجدة Interdisciplinary Researchية البحػث البيش

Multidisciplinary Research ويذتخط أف تتجو ىحه البحػث نحػ استثسار خرػصية ،
 محافطة السشيا لتحقيق التشسية السجتسعية السدتجامة.

 انثبنثخ:االصتشاتٍجٍخ 

لمبحث العمسي مغ خالؿ آلية تدتشج عمى أسذ عمسية  ياالعتساد عمى التسػيل الحات 
قجيع االستذارات العمسية، ودعع الباحثيغ بإكدابيع لتدػيق األبحاث محمًيا، وقػمًيا، وعالسًيا، وت

 ميارات التشافذ عمى السشح العالسية.
 ـ األَشغخ اإلصتشاتٍجٍخ:

تصػيخ وتحجيث بخامج الجراسات العميا بحيث تكػف بخامج رائجة ومتسيدة ومشدقة مع  -8
 خرػصية محافطة السشيا.

قشػات االتراؿ التقميجية، إعجاد بخنامج لتدػيق مشتجات الجامعة البحثية باستثسار  -2
 وااللكتخونية.

 

بخامج اإلشخاؼ السذتخؾ مغ خالؿ استزافة أفزل األساتحة العالسييغ،  فيالتػسع  -0
 جامعة السشيا. خخيجيوالسرخييغ، وبرفة خاصة 

عغ شخيق مكافأة الباحثيغ الستسيديغ، وتدويج الباحثيغ  يالبحث العمس فيدعع االمتياز  -0
 الزمة إلنتاج أبحاث عالسية السدتػى.باألدوات، واألجيدة ال

الالـز إلجخاء األبحاث عالسية السدتػى عغ شخيق تػفيخ ميسات  يتقجيع الجعع الفش -2
عمسية تسكغ الباحثيغ مغ استخجاـ األجيدة واألدوات الحجيثة غيخ الستػافخة فى مرخ، 

ا لستصمبات مغ الفشييغ القادريغ عمى ترسيع التجارب، وترسيع األجيدة وفقً اإلفادة  و 
 بحاث.بعس األ

 االلتداـ بسعاييخ تقػيع األبحاث عالسية السدتػى. -2

 ييسكغ أف تعص ييسكغ أف تخكد عمييا الجامعة، والت التيتحجيج األنذصة البحثية  -2
 الجامعة سسعة عالسية، وُتدتثسخ فييا خرػصية محافطة السشيا.

تقجاـ التصبيقية، وأىسية تدػيقيا واس ث التأكيج عمى أىسية البحػ  -1
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 خبخاء عالسييغ فى تدػيق األبحاث لتحقيق أكبخ عائج مشيا.

تػفيخ البيئة الجاعسة لصالب الجراسات العميا، واستخجاـ التغحية الخاجعة لتصػيخ بيئة  -9
 لألساتحة السذخفيغ. السيشي، والتجريب، واالرتقاء بالسدتػى العمسيالبحث 

 .يعمسلسسارسات البحث ال يالحفاا عمى أعمى مدتػى أخالق -81

تقجميا السؤسدات  التيمغ بخامج السشح الجراسية  فادةذ التجابيخ والُدبل الالزمة لإلاتخا -88
 والجامعات ومخاكد البحػث العالسية.

الجيج الحي  يتجريب شالب الجراسات العميا عمى تحقيق )تصبيق( مؤشخات األداء البحث -82
 يتسذى مع السدتػيات العالسية لألبحاث السشذػرة.

تػفيخ بخامج التجريب السدتسخ )عمى أعمى مدتػى( لألخرائييغ، والفشييغ القادريغ عمى  -80
 الريانة الجورية لألجيدة، واألدوات العمسية.

مغ وسائل تكشػلػجيا السعمػمات اإلفادة  تجريب الباحثيغ وشالب الجراسات العميا عمى  -80
 تػفخىا الجامعة. يواالتراؿ الت

عل جامعة السشيا السكاف السفزل لمصالب الػافجيغ العخب اتخاذ التجابيخ الالزمة لج -82
 األكاديسيوغيخىع لمجراسة، والتجريب مغ خالؿ تػفيخ البشية األساسية السستازة، والجعع 

 الالـز إلشباع حاجاتيع األكاديسية والسيشية.

 :تًٍُخ انجٍئخ وخذيخ انًجتًغ. اصتشاتٍجٍبد 2/2/2

غ م عجةمعاناة مرخ مغ  في الخئيذمية تسثل الدبب جامعة السشيا أف مذكمة األُ  تجرؾ 
ىي ليذ ذلظ حدب، إنسا التصخؼ واإلرىاب،  فيمذكالت تيجد أمشيا، واستقخارىا والستسثمة 

كافة مجاالتيا الستسثمة  فيتعػؽ تحقيق التشسية  التيالغالبية العطسى مغ السذكالت  فيالدبب 
 ساء، والفيمػة.البصالة، واإلدماف، واإلىساؿ، وضعف االنت في

 األونى:االصتشاتٍجٍخ 

يدعػا ىع أنفديع لإلقباؿ عمى بخامج محػ اأُلمية، مغ  يالعسل عمى جحب اأُلمييغ لك 
ثع يتع ومغ  ،، واالجتساعي، والتخفيةيخالؿ استثسار حاجاتيع لمعالج، والتػجيو، واإلرشاد السيش

 محػ ُأميتيع كأحج عشاصخ إشباع حاجاتيع الُسمحة.
 انثبٍَخ:تٍجٍخ االصتشا

 مغ خالؿ فخيق مغ األساتحة الستخرريغ كل   –آنًفا  –إشباع حاجات اأُلمييغ السحكػرة  
)حيث نتج عغ الجيػد التقميجية لسحػ األمية عدوؼ اأُلمييغ عغ اإلقباؿ عمى  في تخررو

حاؽ ُوضعت إلجبارىع عمى االلت التيالتحايل عمى الذخوط  إلىبخامج محػ اأُلمية ولجػء البعس 
ببخامج محػ اأُلمية، مسا أدى الستسخارية السذكمة(، ووفًقا لبخنامج مرسع عمى أسذ عمسية 

 اقتالع اأُلمية مغ جحورىا. ييزسغ الغاية األساسية مشو وى
 انثبنثخ:االصتشاتٍجٍخ 
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حث ت يوششي، والتداـ أخالقي، بل ىػ ديش ياالتفاؽ عمى أف محػ اأُلمية واجب قػم 
 .عميو جسيع األدياف
 انشاثؼخ:االصتشاتٍجٍخ 

بإتقاف مغ خالؿ فخيق مغ األساتحة  ع، وُمعجةتقجيع خجمة مجتسعية متكاممة، وبذكل مشط 
وجيػد الجامعة فى خجمة السجتسع وتشسية البيئة بجاًل مغ قياـ فخؽ مشفخدة مغ كل  ،الستخرريغ

 كمية قج ال تأتى بثسارىا السخجػة، خاصة فى مجاؿ محػ اأُلمية.
 انخبيضخ:تٍجٍخ االصتشا

 يلجى الصالب مغ خالؿ نذاط إلدام ينحػ حب العسل التصػع يبشاء االتجاه االيجاب 
وفق تخررو،  لجسيع شالب الجامعة، بحيث يتع تػجيو الصالب لخجمة أفخاد السجتسع كل  

 مغ شخوط التخخج. اشخشً  جعموواعتبار ىحا الشذاط مػزًعا عمى جسيع سشػات الجراسة، مع 
 
 

 انضبدصخ:تٍجٍخ االصتشا
 مدتػيات: ةيتع اقتالع اأُلمية التقميجية مغ جحورىا عمى ثالث 

 السدتوى األ ل:
القخاءة والكتابة، والحداب( ويجرس فيو األشفاؿ  فيمحػ اأُلمية لمذباب )اأُلمية  

تقجميا ىيئة محػ اأُلمية  التيوالذباب حتى سغ األربعػف، وذلظ مغ خالؿ البخامج  بػف الستدخ 
 ع الكبار.وتعمي

 : السدتوى الثا 
عبخ أنذصة  يمحػ األمية لمكبار )مغ ىع فػؽ األربعيغ مغ العسخ( وذلظ مغ خالؿ التمق 

 مختمفة مثل )السحاضخة، الحػار، السشاقذة، الديشسا، السدخح،...، ...(
 السدتوى الثال :

الكسبيػتخية، مثل األمية  ي يع التخبػ ئجانب محجد مغ جػانب بشا فيمحػ ُأمية الستعمسيغ  
 فيواأُلمية الدياسية، واأُلمية الدواجية/اأُلسخية، اأُلمية الثقافية، اأُلمية الرحية، اأُلمية 

 العالقات اإلندانية.
 انتحذٌبد وانًخبعش: .2/0

 انتحذٌبد: -

 .عجـ كفاية السػازنة العامة السخررة لمجامعة سشػًيا 

   لذخاء األجيدة العمسية، وأدوات تكشػلػجيا صعػبة تػفيخ السػارد السالية الحاتية الالزمة
 السعمػمات.

 يرجاؿ األعساؿ والرشاعة فى تسػيل البخامج البحثية الت ضعف ثقافة السذاركة لجى 
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 يسكغ أف تصػر صشاعتيع ومذخوعاتيع االنتاجية وتسكشيع مغ حل مذكالتيع.
 انًخبعش: -

  ًا لخصة تشفيحية واضحة.عجـ وجػد آليات ُممدمة لمكميات لمحرػؿ عمى االعتساد وفق 

  لمحرػؿ عمى االعتساد. يلمتصػيخ، والدع مقاومةوجػد 

  فخ السػارد الحاتيةقمة تػ. 

 .غياب ثقافة السحاسبية 

  تكشػلػجيا  أساليبمغ تصبيق بخامج تجريب العامميغ بالجامعة عمى استخجاـ اإلفادة عجـ
 .السعمػمات

  تؤثخ بالدمب عمى  خاصةوأنذصة ارتباط بعس أعزاء ىيئة التجريذ بسذاريع وأعساؿ
 ، وخجمة السجتسع.يدورة فى التعميع، والبحث العمس

 عجـ الحرػؿ  لعػاقبيع، واالدارييغ بعس أعزاء ىيئة التجريذ ومعاوني وعي عجـ
 .عمى االعتساد

 تية لمجامعة ومػاعيج التججيج معمغ عغ عشاصخ البشية التح يعجـ وجػد نطاـ معمػمات
 .الريانة الجورية، وكحلظ مػاعيج واألدواتجيدة عغ األلريانة، و حالؿ واواإل

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   


