
 اإلجراءات التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة

 األولالهدف 
 

الجامعة من الطلبة  مدخالتتحسٌن 

أكادٌمٌاً واجتماعٌاً )التنافسٌة وقدراتهم 

واالرتقاء بالخدمات ( وشخصٌاً 
 واألنشطة الطالبٌة

استقطاب الطلبة المتمٌزٌن وتعزٌز التنوع فً بنٌة 

 المجتمع الطالبً

 تعزٌز اإلرشاد األكادٌمً والنفسً واالجتماعً للطلبة

 تعزٌز
 للطلبةاألنشطة  

 تطوٌر 
 الخدمات المقدمة للطلبة



 اإلجراءات  التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة

 الثانًالهدف 
 

استقطاب أعضاء هٌئة تدرٌس متمٌزٌن 

 وتطوٌر قدراتهم وتحفٌزهم واالحتفاظ بهم

 وضع مصفوفة من الحوافز للمحافظة 
 كفؤةهٌئة تدرٌس على 

 تطوٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وتنمٌة قدراتهم

 للدراسات العلٌا االبتعاثالتوسع فً برامج 

 
 الهدف الثالث

 
االرتقاء بمستوى أداء الفنٌٌن واإلدارٌٌن 

 وتطوٌر مهاراتهم

 توفٌر الكوادر الفنٌة واإلدارٌة المساندة وتنمٌة قدراتهم



 اإلجراءات  التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة

 الرابعالهدف 
 
 

تعزٌز جودة البرامج والمناهج 

والطالب محور العملٌة األكادٌمٌة 
محلٌاً اعتمادها  والتعلمٌةالتعلٌمٌة 

 تعلموعالمٌاً مع اعتبار 

 المراجعة الدورٌة
 للخطط الدراسٌة وتطوٌرها

 تنمٌة مهارات الطلبة المهنٌة والشخصٌة

 تعزٌز تدرٌب الطلبة فً الجامعة وخارجها

توسٌع استخدام أدوات التقنٌة فً عملٌتً 
 التعلٌم والتعلم

تطوٌر وسائل وآلٌات التعلٌم عن بعد والتعلم 
 مدى الحٌاة



 اإلجراءات التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة

 الخامسالهدف 
 
 

تحسٌن برامج البحث العلمً 

ودعمها ببرامج الدراسات العلٌا 

وتطوٌر آلٌات لدعم االبتكار 
 واإلبداع

تعزٌز ثقافة البحث العلمً والتألٌف فً الجامعة على مختلف 

 المستوٌات

استحداث برامج دراسات علٌا تلبً حاجة السوق والمجتمع 

 محلٌاً وإقلٌمٌاً وتنّمً البحث العلمً

تشجٌع اإلبداع واالبتكار والرٌادٌة ورعاٌة الموهوبٌن فً 

 الجامعة

 إنشاء مراكز بحثٌة وحاضنات للصناعة والزراعة واألعمال



 اإلجراءات التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة

 السادسالهدف 
 

تعزٌز الشفافٌة والعدالة وتحدٌد 

المهام الوظٌفٌة وآلٌة اتخاذ القرار 
 فً الجامعة

المحافظة على تطبٌق القوانٌن والتشرٌعات المتعلقة 

بعملٌات الجامعة وهٌئة التدرٌس والطلبة بموضوعٌة 

 وشفافٌة

تعزٌز مشاركة هٌئة التدرٌس والطلبة فً مجالس 

 الجامعة

 وضع مدونة سلوك فً الجامعة

تطوٌر الهٌكل اإلداري واألكادٌمً للجامعة ووضع 

وصف وظٌفً متطور وشامل لجمٌع المناصب األكادٌمٌة 

واإلدارٌة فً الجامعة مع بٌان قنوات االتصال والتسلسل 

 اإلداري

 توسٌع العالقات المحلٌة والدولٌة للجامعة

تطوٌر أنظمة مراقبة الجودة للهٌئتٌن التدرٌسٌة 

 واإلدارٌة وذوي العالقة



 اإلجراءات التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة

 السابعالهدف 
 

االستمرار فً تطوٌر وتحدٌث البنٌة األساسٌة فً 
 الجامعة وتوفٌر بٌئة محفزة للتعلٌم والتعلم

آمنة ومحفزة ( أكاديمية)وبحثية توفر بيئة تعميمية 
 لمطمبة وهيئة التدريس والموظفين

تعزيز الربط الشبكي في الحرم الجامعي وتطوير 
نظام إدارة )الجامعة الدعم لمخدمات الحاسوبية في 

 (معمومات إلكتروني متكامل
 

 الهدف الثامن
 

تطوٌر الموارد المالٌة وتنوٌعها والمحافظة على 
 استدامتها

تطوير مصادر التمويل لمجامعة وتنميتها وتعزيز 
 كفايتها المالية

 التاسعالهدف 
 

 المشاركة الفعالة بٌن الجامعة والمجتمع

 تعزيز آليات التعاون 
 مع المجتمع المحمي

االستمرار في توفير الدعم ألنشطة التعاون مع 
 المجتمع

 تسويق الجامعة

 

 آلية لمتشبيك مع الصناعة واألعمالوضع 



 التنفٌذٌةاإلجراءات  األهداف االستراتٌجٌة

 الهدف العاشر
 

االلتزام بتطبٌق معاٌٌر االعتماد 
 وضمان الجودة

 تعزٌز التطبٌق لمعاٌٌر االعتماد المحلً والعالمً

 تعزٌز إجراءات التقٌٌم الذاتً وضمان الجودة فً الجامعة

 تطوٌر معاٌٌر تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن

 توفٌر آلٌات لمكافأة التمٌز األكادٌمً واإلداري


