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مقدمة عن الخطة االستيراتيجية لجامعة العميد :
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا وموالنا وشفيعنا رسول هللا محمد بن عبد هللا وعلى آله وسلم وبعد،
فقد حرصت جامعتنا الموقرة خالل السنوات القليلة الماضية والحالية ولغاية  2026م على وضع خطة
استيراتيجية تتضمن وضع رؤية ورسالة وأهداف وقيم اساسية واستيراتيجيات تساعدها في الوصول الى الريادة
والتميز اضافة الى تعزيز دور مالكاتها العاملة وطلبتها في المجتمع من خالل رفع القيمة العلمية والمعنوية
للجامعة وتكمن أهمية وضع خطة استراتيجية لجامعتنا الموقرة في أنها تحدد االتجاه الذي تسير نحوه ،وتشكل
أساسا ً في اتخاذ القرارات االستيراتيجية  ،جامعة العميد هي مؤسسة أكاديمية اهلية ذات نفع عام تأسست في
كربالء بموجب األمر الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم ( ) 6519في 2017/7/19م وفقا ً
لقانون تأسيس الكليات والجامعات األهلية المرقم ( )13سنة  1996المعدل
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تتألف الجامعة مــن ثــلث مجموعــات مــن المكونــات بشرية ومادية واعتبارية ولكـي تـؤدي الجامعـة
وظائفهـا المختلفــة علــى الوجــه االكمــل يجب تفهــم كل مكــون مــن تلــك المكونات والتــي يمكــن
تصنيفهــا كمــا يلي:
اوالً المكونات البشرية  :تتكون من ثلث شرائح العاملين ،والمستفيدين ،والشركاء
@ شــريحة العامليــن بالجامعــة :وتشــمل أعضــاء الهيئــة التدريســية والموظفيــن واالدارييــن
@شــريحة المســتفيدين مــن خدمــات الجامعــة :وتشــمل الطــلبة الملتحقيــن الراغبين بااللتحاق بكليات
الجامعة وأفــراد المجتمــع المحيــط كافــة مــن المســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة مثل
المجتمع المحيط بالجامعة واولياء أمــور الطــلبة  ،والمؤسســات الحكوميـة ومؤسسات القطـاع الخـاص او
الذيـن يرغبـون فـي المشاركة والتعلم من خلل ورش العمــل والــدورات التدريبيــة ،والمؤتمــرات والنــدوات
التثقيفية والمحاضــرات العامـة التـي تعقدها الجامعة ،او الخدمات واالستشــارات الفنية والمهنيــة والمواطنيــن
الذيـن يسـتفيدون مـن خدمـات الرعايـة الصحيـة والطبيـة المؤسسات التابعة للجامعة مثل عيادات بيارق العميد
لطب االسنان التي تقدم الخدمات االستشارية والطبية للمواطنين او العيادة االلكترونية التابعة لكلية التمريض
والتي تقدم خدماتها التطوعية مجانا /24ساعة باليوم اضافة االفــراد الذيــن يوجــد بينهـم وبيـن الجامعـة
مبـادرات شـراكة وتعـاون أكاديمـي أو بحثــي أو مجتمعــي .
ثانيا ً  :المكونات المادية  :وتشمل االراضي  ،المباني  ،البنى التحتية ،التجهيزات واالجهزة .
ثالثا ً  :المكونات االعتبارية  :والتي تشمل النظم واالطر التي تنظم شكل وطبيعة التعامل والعلقات بين
المكون البشري والمكون المادي ويمكن تصنيفها أربعة أنواع من النظم:
اوالً نظم البرامــج الدراســية والتعليميــة :وتشــمل البرامــج واللوائــح الدراســية وتوصيــف المقــررات
وتشمل :
@ البرامج الدراسية والتعليمية
@ واللوائح والقوانين االدارية
@ واللوائح والقوانين المالية
@ برامج ونظم االتصاالت وتقنية المعلومات
ثانيا ً النظــم االداريـــــــة :وتشمل اللوائح والقوانين التي تحدد العلقات بين االدارة العليا للجامعة والكليات
واالقسام العلمية  ،االدارية والخدمية المختلفة للجامعة .
ثالثا ً النظـم الماليــــــــــة :تشـمل القوانيـن واللوائـح الماليـة المختلفـة التـي تيسـر لـإلدارة العليـا للجامعـة
تأميـن مصـادر الدخـل والتمويـل اللزمـة لضمـان تأديـة المهـام والوظائـف المطلوبـة من الكليات وباقي
االقسام المختلفـة للجامعة
5

رابعا ً نظـم االتصـاالت وتقنيـة المعلومـات :تشـمل برامـج التشـغيل والتطبيقـات الحاسـوبية المختلفـة الخاصـة
بنظـم االتصـاالت اجماال تتكون جامعة العميد من أربع كليات ( الطب ،طب األسنان ،الصيدلة ،التمريض )
وتمتلك  14مختبراًمتنوعا (ًمنها مختبر الكيمياء  ،علوم الحياة  ،مختبرات الحاسوب  ،مختبر خاص بالبحوث
مختبرات تشريح متطورة وهي مختبر التشريح االفتراضي الحديث الذي تستخدمه كليات الطب وطب األسنان
والصيدلة والثاني هو مختبر التشريح ثالثي األبعاد الذي يوضح جميع أجزاء جسم اإلنسان والثالث هو مختبر
المهارات السريرية الذي يعتمد على الدمى المجسمة التفاعلية ) و التي توضح أجزاء جسم اإلنسان التشريحية
والتكوينية والوظيفية لكل جزء منها وتحاكي جميع األعراض المرضية عند أداء التدريبات السريرية عليها من
قبل الطلبة ،فضل عن احتوائها على نظام إلكتروني ذاتي يقيم خطوات عمل الطالب عليها في أداء االختبارات
العملية ،والتي تهدف إلى صقل مهارات الطالب وجعله يشخص األعراض واألمراض بصورة دقيقة اضافة
الى 15قاعة خاصة بالتدريس مجهزة باحدث التقنيات االلكترونية وتقنية المعلومات الحديثة ومكتبة جامعية
مجهزة باحدث المناهج والمصادر التي من الممكن ان يستفيد منها الطالب وصحيحة ومن المرافق المهمة
الملحقة بتشكيالت الجامعة المكتبة المركزية  ،القاعات الدراسية  ،المناطق الخضراء  ،الملعب  ،النادي الرياضي
 ،عيادات بيارق العميد لطب االسنان  ،المسجد ،االقسام الداخلية للطلبة واقسام داخلية للبنات في مجمعها الكائن
في محافظة كربالء المقدسة ،واقساما ً داخلية أخرى للبنين تقع خارج الحرم الجامعي ،اضافة الى الحدائق
والمالعب والنادي الخاص بالجامعة وغيرها من الخدمات االخرى من اجل تقديم األفضل لطلبتنا األعزاء تسعى
جامعة العميد الى اإلستفادة من احدث المناهج التعليمية والتكنولوجية الحديثة وطرق التدريس الفاعلة والمختبرات
المؤهلة بإحدث التقنيات وتوفير بيئة جامعية متكاملة من حيث البنى التحتية تتواصل الجامعة بشكل دائم مع
المجتمع ايمانا ً منها بإن الهدف االسمى للجامعة هو خدمة المجتمع من خالل خريجيها المميزيين والقيام بالبحوث
6

العلمية الرصينة التي تعالج مشاكل مجتمعنا العراقي وتعد كلية الطب في جامعتنا األولى والرائدة على مستوى
الجامعات االهلية كما تسعى الجامعة الى تهيئة وتوفير األفضل من األساتذة التدريسيين والى تطوير هذه الكفاءات
من خالل التعامل مع بعض الجامعات العالمية الرصينة  ،كما تروم الجامعة إلى إعـــداد نموذج قادر على
المنافسة بين الجامعات العراقية والعربية واألخذ بثقافة الحوار واستخدام األساليب التعليمية والوسائل الحديثة
في مناخ يسوده روح التعاون واالنتماء للوطن في ظل المعايير الوطنية العراقية للتعلـــــــيم والتعلم  ،كما تهدف
الجامعة الى تنشئة جيل فاعل منمى تنمية شاملة في جميع النواحي مالكات بشرية متميزة بيئة تعليمية داعمة
تسعى جامعتنا من خالل رسالتها وعبر التزامها بمعايير الخدمة الطبية ،لتكون صرحا ً علميا ً رائداً لإلبداع والتميز

كما تشترك الجامعة بالعديد من التصنيفات العالمية مثل :

✓ RUR University Ranking.
✓ Green metric university ranking.
✓ SC imago Institutions Rankings.
✓ Webometrics Ranking of World Universities.
ومن المؤمل االشتراك بالتصنيفات اخرى ذات وزن ومعيار عالمي عالي مثل
Multi Rank , CWUR & QS
وكذلك محاولة الحصول على الـ ISOلمختبرات الكيمياء في كليتي التمريض والصيدلةفي جامعة العميد
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وظائف جامعة العميد :
تمتاز جامعة العميد بثالثة وظائف أساسـية وخمس تكميلية :

الوظائف االساسية والتكميلية لجامعة العميد
الوظائف التكميلية

الوظائف االساسية
تقديم خدمات
معرفية

تقديم خدمات
بحثية

تفعيل برامج
التنمية
المستدامة

تنمية الموارد
البشرية

تنمية البيئة
العمرانية

تعزيز البناء
المؤسسي

تعزيز
الموارد

التطوير
التقني

استكمال
االعتماد
االكاديمي
والبرامجي

زيادة عدد
البحوث
والنشر العلمي

تعزيز الهوية
والتواصل مع
المجتمع
القضاء على
الفقر
الصحة الجيدة
والرفاه
التعليم الجيد
طاقة نظيفة
عقد الشراكات
لتحقيق
االهداف
الصناعة
واالبتكار

من خالل
ترسيخ القيم
الجامعية
وتنمية القدرات
والمهارات

من خالل
استدامة مواقع
العمل ،
استدامة
المباني ،
استدامة
شبكات البنى
التحتية ،
استدامة توفر
االجهزة
والمعدات

من خالل
تطوير
المنظومة
االدارية ،
تطوير منظومة
ادارة المشاريع
 ،ترسيخ
مفهوم وثقافة
الجودة

من خالل تنويع
مصادر الدخل
وترشيد االنفاق

تطوير التعليم
االلكتروني ،
تطوير
المعامالت
االلكترونية
(االتمتة)

تعزيز مصادر
المعرفة

ترسيخ ثقافة
االبتكار
واالبداع

عقد االتفاقيات
والبروتوكوالت

تطوير البرامج
والمناهج
االكاديمية

تطوير منظومة
االعمال
والمعرفة
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خطوات اعداد الخطة االستيراتيجة:
-1اعداد لجنة التخطيط االستيراتيجي :
تم تشكيل لجنة التخطيط االستيراتيجي الدائمية باشراف السيد رئيس الجامعة الموقرللفترة 2026-2021م
بموجب االمرين الجامعيين ذوات االعداد( )2032في 2020/12/16م  )1491( ،في 2021/6/22م
والمتضمن كتابة ومتابعة الخطة االستيراتيجية كما موضح في الجدول ادناه:
1

أ.د .مؤيد عمران الغزالي

رئيس الجامعة

رئيسا ً

2

أ.د .عالء جبر محمد الموسوي

مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية والقانونية

عضوا

3

أ.د .رحيم مهدي رحيم

عميد كلية الطب

عضوا

4

أ.د .باسم متعب هادي

عميد كلية طب االسنان

عضوا

5

أ.م.د .عدي عبد الرضا حسين

عميد كلية الصيدلة

عضوا

6

أ.م.د .ضياء كريم عبد علي

عميد كلية التمريض

عضوا

7

م.م .أحمد صبيح عبد عبود

مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي

عضوا

8

م.م .احمد يعقوب ابراهيم

مدير قسم الشؤون القانونية

عضوا

1

أ.د .ميثم حميد طليفح

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

نــائبا ً

2

أ.د .عالء جبر محمد الموسوي

مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية والقانونية

عضوا

3

أ.د .رحيم مهدي رحيم

عميد كلية الطب

عضوا

4

أ.د .عدي عبد الرضا حسين

عميد كلية الصيدلة/وكالة

عضوا

5

أ.م.د .ضياء كريم عبد علي

عميد كلية التمريض

عضوا

6

ا.م.د غزوان علوان لفته

عميد كلية طب االسنان/وكالة

عضوا

7

م.م .احمد يعقوب ابراهيم

مدير قسم الشؤون القانونية

عضوا

8

م.م .احمد صبيح عبد عبود

مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي

عضوا

9

 -2التحضير للتخطيط االستيراتيجي :
قامت اللجنة المشكلة باإلجراءات التالية :
 .1جمع البيانات الخاصة بالجامعة وتحليلها .
 .2تحديد محاور االستراتيجية وهيكلها .
 .3االتفاق على تعديل التصحيحات االولية لرؤية الجامعة ،ورسالتها ،وقيمها الحاكمة ،وغاياتها واهدافها
االستيراتيجية
 .4تحديد البرامج التنفيذية الالزمة لتحقيق االهداف االستراتيجية للجامعة واجراءاتها ،وتحديد الجهة
المسؤولة عن تنفيذها وتحديد اطارها الزمني للتنفيذ
 .5تحديد المعوقات والمحددات التي تواجه تنفيذ االستراتيجية ودراستها .
 .6عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة لمناقشة محاور االستراتيجية المختلفة للحصول على التغذية
الراجعة واجراء التعديالت عليها .
 .7وضع آلية لمتابعة وتنفيذ الخطة االستيراتيجية على نحو دوري ومستمر يعد فيه تقرير نصف سنوي عن
تقدم تنفيذ الخطة وعلى وفق مؤشرات تقييم االداء المقررة
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حرصت اللجنة على أن تتضمن االستراتيجية من مجموعة أسئلة كما في الجدول ادناه :
ت

نقطة الوصول

السؤال

1

أين موقع
الجامعة اآلن

يتم تحقيق ذلك من خلل معرفة موقع الجامعة ضمن المؤسسات االكاديمية في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي من قبل ما حققته من سمعة اكاديمية في الوسط االكاديمي

2

الى أين نريد أن
نصل

من خلل تحديد الرؤية والرسالة

3

كيف يمكننا
الوصول إلى ما
نريد الوصول
إليه

من خلل تحديد الرؤيا والرسالة للجامعة عن طريق اهدافها االستيراتيجية ثم وضع اهداف
استيراتيجية للجامعة واهداف تشغيلية لكافة االقسام وتشتق االقسام اهدافها الشغيلية من اهداف
الجامعة االستيراتيجية وو ضع اليات عمل او خطط عمل تفصيلية لتنفيذها ومن خلل تحديد
االليات والتوقيتات الزمنية والموارد المطلوبة لتنفيذ االستراتيجيات والخطط واالليات والبرامج
والمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها

4

كيف نتميز
ونتفوق

من خلل تطبيق مبادىء ونظم ادارة الجودة التي ترتقي بالجامعة الى مصاف الجامعات العالمية

5

هل وصلنا فعل

وسنعمل على تطبيق نظام معايير االعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ومعايير المختبر
التعليمي الجيد ومواصفات وادلة االرشادية في الجودة ذات العلقة

محفزات صياغة الخطة االستيراتيجية:
عادة ما تقسم المحفزات الى نوعين
@ المحفزات الخارجية  :هي تلك المجموعة من المتغيرات والمتطلبات الخارجية التي تفرض
على الجامعة ان تستجيب لها من خالل وضع خطة استيراتيجية لتنفيذها او محاولة الحصول عليها
منها:
-1الدخول في التصنيفات العالمية المهمة
 -2الحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجي
-3ربط مخرجات الجامعة بسوق العمل
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 -4االستجابة لمتغيرات التكنولوجيا الحديثة.
@المحفزات الداخلية  :هي مجموعة التحديات التي تفرض على الجامعة وضع معالجات لها
مثل:
 -1استقطاب المواهب من المالكات االجنبية ذات التخصصات النادرة
-2فتح برامج او تخصصات دراسية نادرة
 -3تطوير مختبرات الجامعة ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة
 -4مواكبة التطور التكنولوجي والعولمة وربطها بمدعمات العملية التعليمية لزيادة رصانتها
-5دعم الباحثين ماديا ً ومعنويا ً لزيادة البحث العلمي ونتاجات الجامعة

نقطة االنطالق او البداية:
بدءاً يجب تحديد مسار الجامعة والى اين تريد ان تصل حيث تم االنطالق مـن خالل رؤيــة
الجامعــة فــي الريــادة والتميــز محليــا وإقليميــا وعالميــا ،ورســالتها المتمثلة في تقديــم خدمــات
معرفيــة وبحثيــة ومهنيـة إبداعيـة بشــراكة مجتمعيـة فاعلـة ،لغرض تحقيـق أعلـى درجـة مـن
الموائمة  ،تم تحديث رؤيا ورسالة كل كلية في جامعة العميد بعد التشاور واالجتماع مع السيد رئيس
الجامعة المحترم وكل من السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية المحترم والسيد مساعد
رئيس الجامعة للشؤون االدارية والقانونية المحترم وكذلك اللقاء بالسادة عمداء الكليات ورؤساء
االقسام المحترمون لغرض دراسة وتحديد مسار الجامعة وتوجهها نحو المستقبل حيث نتج عن
مجموعة االجتماعت واللقاءات مع الذوات المحترمين استنباط عدد من النقاط المهمة ورؤى كانت
ذات حافز وداعم كبير لدينا في كتابة الخطة االستيراتيجة للجامعة حيث كانت االجتماعات الدورية
مع السادة عمداء الكليات مثمرة جداً وفعالة ثمار هذه االجتماعات نتجت عنها كتابة رؤية ورسالة
الجامعة الطموحة للمستقبل واهدافه واليات تحقيقه
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مبدئيا ً تتكــون الخطــة االســتراتيجية مــن مجموعــة مــن االهــداف االســتراتيجية الرئيســة التــي
ينبثــق عنهــا مجموعــة مــن البرامــج التنفيذيـة التـي يتـم تنفيذهـا بأسـاليب وآليـات مناسـبة تسـهم
فـي زيـادة كفـاءة مختلـف الفعاليـات واالنشـطة اال كاديميـة والبحثيـة والمجتمعيـة وأنشـطة تنمية
الموارد البشــرية والبيئية والمؤسسـية والماليـة والتقنيـة التـي تقدمهـا الجامعـة للمسـتفيدين مـن
أفـراد ومؤسسـات مـن خـارج وداخـل الجامعـة ،كما حددت الخطة عدداً من مؤشرات االداء
الرئيسية التي ست ستخدم في متابعة تحقيق اهداف كل مشروع من المشروعات التطويرية للخطة تبدأ
هذه الخطة بتصنيف مكونات الجامعة ووظائفها االساسية والتكميلية والفئات والجهات المستفيدة من
خدمات الجامعة  ،ثم ملخص لنتائج التحليل البيئي واهم القضايا المجتمعية  ،التحديات  ،التوجهات
االس تيراتيجية ،الطموحات  ،رؤية ورسالة وقيم الجامعة  ،هدف الخطة االستيراتيجية  ،والفلسفة
التي اعتمدت عليها جامعة العميد في بناء الخطة االستيراتيجية  ،وملخص يتضمن االهداف
االستيراتيجية الرئيسة للخطو والبرامج التنفيذية والمشروعات التطويرية  ،المبادرات المنبثقة عنها
يلي ذلك عرض لبرنامج الموائمة للخطة االستيراتيجية للجامعة لغاية 2026م واهم ما توصلت اليه
من نتائج فيما يتعلق بمستويات التوافق ومقترحات بمبادرات محددة لزيادة هذه التوافقات  ،بعد ذلك
يأتي استعراض الخطة االستيراتيجية الرئيسة .
تتكون منهجية عرض كل هدف من اهد اف الخطة االستيراتيجية من خمس نقاط :تقديم الهدف ،
توصيفه  ،بيان اهم البرامج التنفيذية المنبثقة عن الهدف  ،المشروعات التطويرية المقترحة بكل
برنامج  ،المبادرات المنبثقة من كل مشروع تطويري  ،ومؤشرات االداء الرئيسية التي ستستخدم
لمتابعة تنفيذ كل هدف من االهداف التطويرية والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ كل هدف او مبادرة
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حيث يمكن تحديد عدد من االهداف التفصيلية للخطة كما يلي :
-1وضــع أســاس منهجــي منطقــي لال طــار الفكــري والبنيــوي للخطــة االســتراتيجية مــن حيــث
مكونــات الجامعــة ووظائفهــا واالهـداف السـامية المطلـوب تحقيقهـا ومـن تلـك الوظائـف هي
(تحقيق رضـا المسـتفيدين ومـن ثـم االرتقـاء بجـودة الحيـاة والبيئـة ،وانطالقـا ً مـن تلـك الفلسـفة
سـيتم اسـتخالص مجموعـة االهـداف اال سـتراتيجية للجامعـة ثـم اقتـراح عـدد مـن البرامـج التنفيذيـة
لتحقيـق كل هـدف مـن تلـك االهـداف
-2عـرض االطـار العـام للخطـة اال سـتراتيجية للجامعـة بشـكل مبسـط يسـهل فهمـه ومتابعـة تطبيقـه
مـن القائميـن علـى تنفيـذ البرامـج مـع اقتـراح عـدد مـن مؤشـرات االداء الرئيسـية التـي ستسـتخدم
لمتابعـة تحقيـق المبـادرات المختلفـة ،ويمهـد لوضـع الخطـة التشـغيلية التفصيليـة للخطـة الحقا ً.
تبــدأ هــذه الخطة بتصنيــف مكونــات الجامعــة ،ووظائفهــا االساســية والتكميليــة ،والفئــات
والجهــات المســتفيدة مــن خدمــات الجامعــة ،ثــم ملخــص لنتائــج التحليــل البيئــي وأهــم
القضايــا المجتمعية  ،التحديــات  ،التوجهــات االســتراتيجية  ،الطموحـات  ،رؤيـة ورسـالة وقيـم
الجامعـة ،هـدف الخطة  ،والفلسـفة التـي اعتمد عليها في بناء الخطة االسـتراتيجية للجامعـة،
وملخـص يتضمـن االهـداف اال سـتراتيجية الرئيسـة للخطـة والبرامـج التنفيذيـة والمشـروعات
التطويريـة والمبـادرات المنبثقـة عنهـا يلـي ذلـك عـرض لبرنامـج موائمـة الخطـة االسـتراتيجية
للجامعة لغاية  2026وأهـم مـا توصـلت إليـه مـن نتائـج فيمـا يتعلـق بمسـتويات التوافـق ومقترحـات
بمبـادرات محـددة لزيـادة هـذا التوافقات ثم يأتي بعد ذلك استعراض أهداف الخطة االستراتيجية
الرئيسة تتكـون منهجيـة عـرض كل هـدف مـن أهـداف الخطـة االسـتراتيجية مـن مجموعة من
النقـاط مثل  :تقديـم الهـدف وتوصيفـه ،ثــم بيــان أهــم البرامــج التنفيذيــة المنبثقــة عــن الهــدف،
ومؤشــرات اال داء الرئيســة التــي ستســتخدم لمتابعــة تنفيــذ كل هدف من االهداف التطويريــة،
والجهات المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ كل هدف او مبــادرة
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فوائد كتابة الخطة االستيراتيجية للجامعة :
@ توجيه االدارة العليا نحو العمل بادارة استيراتيجية موجهة الدارة عمل الجامعة
@تمكين االدارات الوسطية على مواءمة انشطتهم اليومية مع االهداف العامة للمؤسسة
@وضع اسس صحيحة لقياس مستوى االداء مما يسمح للقيادات االدارية العليا بمراقبة التقدم
و اكتشاف االنحرافات عن الخطة واجراء التصحيحات الضرورية
@التشجيع على اتخاذ القرارات االستيراتيجية المبنية على البيانات
@اتخاذ قرارات لتخصيص الموارد وفقا ً الهداف محددة بوضوح
@مساعدة الكليات في الحفاظ على االستقرار في بيئة متغيرة واالستجابة بشكل بناء لزيادة المنافسة
او التحديات الخارجية
المكونات االساسية لبناء الخطة االستيراتيجية  :يجب ان تشتمل الخطة االستيراتيجية على :
❖ رسالة ورؤية واهداف المؤسسة التعليمية للمؤسسة
❖ اهداف الخطة االستيراتيجية للمؤسسة
❖ نتائج الخطة االستيراتيجية للمؤسسة
❖ خطط عمل المؤسسة
❖ تحديد الجهات المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ كل هدف او مبــادرة
❖ تحديد المشــروعات التطويريــة المقترحــة بــكل برنامــج
❖ تحديد مقاييس االداء لنجاح او عدم نجاح الخطة االستيراتيجية للمؤسسة
❖ تحديد وتحديث خطط العمل الخاصة بها

15

رؤية الجامعة:
منظومة علمية رائدة تسعى الى تحقيق التميز على كافة االصعدة محليا ً
واقليميا ً وعالميا ً

رسالة الجامعة:
تسعى جامعة العميد الن تكون مؤسسة علمية تقدم خدمات معرفية وبحثية
ومهنية فاعلة على المستوى المحلي والوطني واالقليمي والدولي  ،بشراكة
مجتمعية وتسعى الى توفير مناخ محفز في البيئة التعليمية
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االهداف االستيراتيجية لجامعة العميد :
تحقيقا ً لرؤية الجامعة ورســالتها وأهدافها  ،واســتناداً إلى تحليل واقع الجامعة الحالي ،حددت
القضايا اإلستراتيجية اآلتية التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف اإلستراتيجية.
 -1تفعيل برامج التنمية المســـتدامة في الجامعة من خالل تعزيز الهوية والتواصـــل مع المجتمع
وايجـاد الحلول لمعظم المشــــاكـل المجتمعيـة من خالل عقـد الشــــراكـات مع المراكز البحثيـة
والتنموية لغرض المســـاهمة في ر فع مســـتوى الصـــحة  ،التعليم الجيد ،القضـــاء على الفقر
،تفعيل برامج الصناعة االبتكار  ،واستخدام الطاقة النظيفة .
 -2تعزيــز منظومــة بحــث علمــي رائــدة من خالل نشــــر ثقافــة االفكار وتشــــجع إجــــراء
بحــــوث منضبطــــة بأعلــــى المعاييــــر االخالقيــــة ،لتوليــــد معــــارف جديــــدة عبــــر
البح ـــوث الطبية  ،الصحي ـــة ،والصناعي ـــة لتحسين قيمة المجتمع المجتم ـــع بي ـــن الطلب ـــة
وأعضــاء هيئــة التدريــس إلعدادهــم ليكونـوا طالبـا للمعرفـة
 -3تقديم خدمات معرفية وتعليمية ذات جودة عالية (من خالل توســــــــيع فــــــــرص التعلــــــــم
ومشــاركة الطلبــة بمســاعدتهم علـى تحقيـق تطلعاتهـم االكاديميـة والمهنيـة  ،دعـم التنميــة
من خالل العمل عل ـــى تخري ـــج الطلب ـــة المؤهلي ـــن ببرام ـــج متنوع ـــة فــي مجاالت المهن
الصحية والطبية  ،االســــــتمرار ب تطويـــر البرامـــج والمناهـــج وأســـاليب التعليم وتقييمها ،
تأميــن مصــادر تعليميــة متطورة ونظــــام مكتبــــات حديــــث يدفــــع الى التعلــــم والتعليــــم
والتدري ـــس ويوف ـــر فرص ـــة التوص ـــل للمص ـــادر الفكري ـــة المتاح ـــة للجامع ـــة  ،اســتكمال
متطلب ـــات االعتم ـــاد اال كاديم ـــي المؤسس ـ ـــي والبرامج ـــي والمختبرات وذلــك مــن خ ـالل
نظـام متكامـل لمراقبـة الجـودة للمحافظـة علـى المعاييـر الوطنية والدوليــة القياســية
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 -4ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منتسبيها من خالل ترس ـــيخ قيم االنتماء للوطن وللمجتمع
فــــي تعامــــالت الجامعــــة كافــــة بيــــن منتسبيها والمســــتفيدين مــــن خدماتهــــا والتوعيــة
المســتمرة بتلــك القيــم ،وكذلك تطبيق سياس ـــات وإج ـــراءات االنضب ـــاط االداري وتس ـــجيل
الشــــكاوى وحــــل النزاعــــات بــــكل وضــــوح وشــــفافية ، ،تنميــــة قــــدرات المــــوارد
البش ـ ـــرية بالجامع ـــة )الطلب ـــة وأعض ـ ـاء هيئ ـــة التدري ـــس والموظفي ـــن لتتمك ـــن الجامعة
م ـــن إنج ـــاز مهامه ـــا التعليمي ـــة والبحثي ـــة وخدم ـــة المجتم ـــع بفاعلي ـــة أكب ـــر اضافة الى
وجود نظام ارشاد اكاديمي ومهني فعال في الجامعة لدعم الطلبة وحل مشاكلهم وستســـــعى
الجامعـة أيضـا إلـى توفيـر برامـج لتطويـر قـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس واالدارييـن فـي
جميــع المجــاالت لالرتقــاء بعمليــة التعليــم والبحــث العلمي وتعزي ـــز قدراته ـــم عل ـــى االدارة
والقيــادة.
 -5بناء نظام إداري مؤسسي عصري من خالل االرتكاز عل ـــى الج ـــودة ويتناس ـــب م ـــع حجــم
الجامعــة وهــو مــا يتطلــب  ،تطويــر منظومــة إداريــة جديــدة وكفــاءات تواكــب الطموحات
االســتراتيجية ،تفعيــــل منظومــة إدارة إدارة المخاطــر  ،ترســيخ مفهــوم وثقافــة الجــودة
واالعتمــاد ف ـــي كل االنش ـــطة المهني ـــة لضم ـــان الوف ـــاء بالمس ـــؤوليات وتحقي ـــق االه ـــداف
المقــررة علــى كل المســتويات ومــن خــالل كل وحــدات الجامعــة وأقســامها.
 -6تعزيز الشعور بالمسؤولية والشراكة المجتمعية من خالل تعزيــــــز الهويــــــة والتواصــــــل
االعال مــي مــع المســتفيدين والمعنييــن مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا ،وبنــاء وتعزيــز
ا لصــــورة الذهنيــــة للجامعــــة فــــي االوســــاط جميعها وباســــتخدام الوســــائط التقليديــــة
وااللكترونيــة المتاحــة كافــة ،تطويــر عال ق ـــة الجامع ـــة بالمجتم ـــع وعق ـــد ش ـــراكات العمــل
وبروتوكوالت
 -7تطوير منظومة البحث العلمي من خالل (ترســيخ وتعزيــز منظومــة بحــث علمــي رائــدة
تنشــــــر الثقافـــة االكاديمية  ،تشـ ــــجي ع إجــــــراء بحــــــوث منضبطــــــة بأعلــــــى المعاييــــــر
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االخالقي ـــة ،لتولي ـــد مع ـــارف جدي ـــدة من خالل البح ـــوث الصحي ـــة ،والصناعي ـــة ،وباقي
التخصصات لتحس ـــين صح ـــة المجتم ـــع تحقيقــا لهــذا الهــدف االســتراتيجي ،تعتزم جامعة
العميد على بنــاء برامــج بحــث علمــية قويــة ،ومختــارة ،ومتعددة التخصصــــات والعمــــل
عل ـــى تش ـــجيع جمي ـــع منتسبي الجامع ـــة عل ـــى المش ـ ـاركة االيجابي ـــة ف ـــي برامــج البحــث
العلمـــي التطبيقـــي والمجتمعـــي المشـــتركة مـــع باحثيــــــن دولييــــــن ،غـــرس الممارســات
االخالقية والمهنية لدى التدريسيين والطلبة ترســــــيخ ثقافــــــة االبتــــــكار وتنميـــة المواهـــب
واالبـداع لـدى طلبـة الجامعـة ومنتسبيها
 -8استدامة البيئة العمرانية الجامعية من خالل تطويــر واســتدامة المواقــع والتســهيالت والبنى
التحتيــة والتجهي ـــزات والمع ـــدات واالجه ـ ـزة الحديث ـــة المالئم ـــة لخدم ـــة عملي ـــة التعلي ـــم
والبحــث العلمــي ،وبرامــج خدمــة المجتمــع بالجــودة العاليــة المنشــودة.
يشــــرح الشــكل التوضيحــي شــكل في ادناه الفلســفة المقترحــة لبنــاء الخطــة االســتراتيجية
لجامعــة العميد الت ـــي تيس ـ ـــر التوص ـــل إل ـــى االس ـــاليب االبداعي ـــة لرف ـــع كف ـــاءة الخدم ـــات
االكاديميــــــة والبحثيــــــة والمجتمعيــــــة مـــن داخـــل الجامعـــة وخارجهـــا البشــــــرية والماديـــة
والمؤسســية وال ماليــة والتقنيــة فــي أداء تلــك الخدمــات والوظائــف يكــون نتيجــة ذلــك تلبيــة
احتياجـــات المســـتفيدين كمـــا ونوعـــا وتحقيق رضاهـــم ،وفـــي الوقـــت نفســـه توفيـــر الجهـــد
والوقـت والتكلفـة
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تقوم تلك االساليب على الفلسفة التالية :
 -1ان الجامعة مؤسسة مكونة من عدد من المكونات المادية والبشرية واالعتبارية
 -2أن الجامعــة مؤسســة خدميــة لهــا وظائــف أساســية تجــاه الغيــر تقديــم خدمــات أكاديميــة
وبحثيـــة ومجتمعيـــة ووظائـــف تكميليـــة تجـــاه الـــذات تنميـــة مواردهـــا البشـــرية والماديــة
والمؤسسـية والماليـة والتقنيـة
 -3ان الجامعــة تقــدم خدماتهــا للمســتفيدين الخارجييــن مــن خــارج الجامعــة والمســتفيدين
الداخلييــن مــن داخــل الجامعــة
 -4هناك تفاعل يحدث بين االطراف الثالثة السابقة المكونات ،والوظائف ،والمستفيدين
كمـا يمكن فهمـه من خالل العالقـة التـاليـة :أن كـل مكون من مكونـات الجـامعـة يؤدي وظيفـة من
وظائفها لخدمة مسـتفيد من المسـتفيدين تتحقق الكفاءة والجودة العالية من خالل االسـتخدام االمثل
للموارد والذي نصل إليها من خالل الممارسة التالية
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أن يؤدي كل مكون من مكونات الجامعة بصـفته مورداً وظيفته على الوجه االمثل لكي يحقق رضـا
المســـتفيدين مع الحفاظ في الوقت نفســـه على مســـتوى الجودة للخدمة المقدمة فإن تحققت المعادلة
الســــابقـة تكون النتيجـة المبـاشــــرة كـاالتي تحقيق أعلى درجـات الجودة للخـدمـة المقـدمـة و تعظيم
االستفادة من الموارد وترشيد استخدامه وتقليل الهدر وفي الوقت نفسه توفير الجهد والوقت ومن ثم
التكلفة التي تنفق في أداء الوظيفة وتكون النتيجة النهائية
هي تحقيـق أهـداف الجامعـة فـي الريـادة والتميـز فـي أداء وظائفهـا كافـة االساسية
( الخدمـات التعليميـة والبحثيـة والمجتمعيـة ،التنميـة البشــرية ،الماديـة واالداريـة
والماليـة والتقنيـة) وبذلـك تسـهم الجامعـة فـي تحقيـق الهـدف االسـمى لهـا اال وهـو
االرتقـاء بجـودة الحيـاة والبيئـة التعليمية

القيم الحاكمة لجامعة العميد :
اوال :االسس العلمية المعرفية للجامعة  :وتشمل خلق المعرفة وتطبيقها مع التأكيد على التساؤل
العلمي والبحث واالستقصاء والنتاج االبتكاري.
ثانيا:التميز تنفيذ المهام وفقا لمعايير ضمان الجودة في جميع مجاالت العملية التعليمية واالكاديمية
ثالثا :خدمة المجتمع  :وهي القدرة على تطبيق المعلومات والمهارات في الحياة العامة من خالل
محاولة الجامعة على اشراك الناس وذلك من خالل تطبيق برامج الخدمة المجتمعية وكذلك على
تحفيز الهدف االخالقي من خالل تنشئة جيل يتمتع باالخالق الحميدة والفكر المبدع الخالق والرؤية
العميقة للحياة،اضافة الى زيادة شعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع من خالل تنمية ودعم النشاطات
واالفكار الخالقة
رابعا :اضطالع الجامعة بمهامها من خالل الحفاظ على دورها الفريد في المجتمع ،حيث ان المالك
التدريسي في الجامعة من النوع الذي يمتاز بالمعرفة والتفرد  ،ويغرس لدى الطالب الشعور
بالمسؤلية إضافة الى ال تعليم الممتاز ،اما من ناحية المفهوم المالي تحاول الجامعة أن تقوم بإدارة
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الموارد المالية للتأكد بصورة صحيحة من القيام بمهامها ومحاولة تعظيم الموارد من خالل ايجاد
فرص اخرى وبما يخدم اهداف وتطلعات الجامعة
خامسا :القيادة تحفيز القيادات بكافة اصنافها(العليا،الوسطية،التشغيلية) لحثهم على إتخاذ خطوات
لم يكونوا ليقوموا بها بدون تحفيز الجامعة وتقاس القيادة بمدى تأثير فرد أو مجموعة من االفراد في
االفكار واالفعال واالمكانيات لدى االخرين لما فيه منفعة للمجتمع
سادسا :الجودة تطبيق معايير الجودة في أداء كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة
سابعا :الشراكة :أي العمل التعاوني لمعالجة قضايا ومشكالت معقدة داخل حدود الجامعة وخارجها
إذ إن الجامعة ال تستطيع إن تحل المشاكل لوحدها بمعزل عن المجتمع كونها تتعرض الى تأثيرات
كل من البيئة الخارجية والداخلية والتي ال بد من معالجة تأثيراتها بالتفاعل مع االخرين والمشاركة
حيث اننا نستطيع أن نفهم ونقدر ما حققته الجامعة بالمشاركة مع االشخاص العاملين وعدم امكانية
تحقيقه بصورة مفردة اضافة الى التاكيد على أهمية التنوع العلمي فالتغيير البناء يتأتى عندما يجتمع
أفراد وجماعات لها كيانات وأولويات مختلفة.
ثامنا :الكفاءة الثقافية :هي قدرة الطالب على تقدير الخلفيات الثقافية المختلفة عن ثقافته
وإالستقصاء عنها وفهمها إذ تعزز الكفاءة الثقافية التسامح والتفهم وإحترام الثقافات المتنوعة سواء
كانت محلية أو عالمية ،وتقدم الفرصة للتفاعل والتواصل واالنغماس فيها.
تاسعا :الشفافية والحرية األكاديمية  :تشجع الجامعة االنفتاح والتفاعل مع اآلخرين،
وتؤكد اهتمامها بقيم العدل والنزاهة والحرية األكاديمية بمنتهى الوضوح واالفصاح عن جميع
التعامالت واتاحتها للجميع
عاشرا :التعاون والعمل بروح الفريق الواحد اإليمان بالعمل الجماعي كالفريق الواحد لتحقيق رؤية
الجامعة ورسالتها وأهدافها ،ويتأتى ذلك من خالل تكامل خط الجامعة مع خط الكليات والمعاهد
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والمراكز البحثية ،فضالً عن دعوة الشركاء وأصحاب المصالح إلى اإلسهام في تجذير العمل
الجماعي و العمل بروح الفريق للوصول الى انجاز األهداف المشتركة في جميع المجاالت التعليمية
والبحثية والمسؤولية المجتمعية.
احد عشر  :الحوكمة االمتثال للقوانين واللوائح والسياسات الناظمة لعملية التعليم العالي

تحليل الواقع الحالي لجامعة العميد تحليل :SWOT
يبنى تقويم الوضــع الحالي على نتائج دراســة التقويم الذاتي للجامعة ،فضــالً عن نتائج تحليل
نقاط القوة والضـعف والفرص والتهديدات تحليل سـوات  SWOTوذلك لتقديم صـورة واقعية لهذا
الوضــع والتحديات التي تواجه تنفيذ اإلســتراتيجية وســبل مواجهتها والتعامل اإليجابي معها تواجه
جـامعـة العميـد تحـديـات غير مســــبوقـة نتيجـة تواتر المتغيرات المحليـة واإلقليميـة والعـالميـة خالل
الســــنوات التي مرت من بـدايـة نشــــأتهـا  ،وتفرض هـذه التحـديـات التي تفرضــــهـا البيئـة الخـارجيـة
ضـرورة التخطي اإلسـتراتيجي المبني على أسـس علمية راسـخة لمواجهتها وتجاوز انعكاسـاتها على
األوضـاع الداخلية للجامعة ومؤسـسـاتها لقد شـهدت تلك السـنوات زيادة واضـحة في عدد الجامعات
والكليات في القطاعين العام والخاص ،وقد أخذ بعضــها ينافس بعضــها اآلخر في جذب المزيد من
الطلبة والكفاءات التدريســــية والبحثية ،فضــــال عن ازدياد الرتبة في التجديد على صــــعيد اإلدارة
والمنـاهج التعليميـة ،والرتبـة في اللحـاق بركـب العلوم  ،وتعويض مـا فـات البلـد في ظـل ســــنوات
العقوبات وعقود االبتعاد واالنشغال عن مواكبة التطورات التي حصلت في العالم
أوال  :نقاط القوة :
سـعيا ً من الجامعة إلى إحداث تغييرات إيجابية في نظم اإلدارة تبنى على فلسـفة ونظام إدارة الجودة
الشـاملة في التعليم العالي ،شـرعت الجامعة في وضـع اللبنات األولى لنظام إدارة الجودة الشـاملة في
كلياتها ،أمالً في اســــتكماله ،وجني ثماره تدريجيا ً بما يحدث قفزة نوعية في إدارة الجامعة وكلياتها
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ومراكزها وواقع الخدمات التي تقدمها إلى المجتمع ومؤســســات القطاع الخاص ،وبما ينســجم مع
الواقع المتغير الذي يعيشه عالمنا في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا .
ومن نقاط القوة التي تتوافر إلنجاح اإلستراتيجية في جامعة العميد هي:
 .1دعم قيادات الجامعة وقناعتها بأهمية التخطيط اإلستراتيجي والتنمية المستدامة والنهوض بواقع
المجتمع عبر تفعيل البرامج االكاديمية
.2تعدد التخصصات العلمية في الجامعة وتنوعها.
.3توافر عدد من الخبرات والكفاءات المتميزة في الجامعة.
 .4سعي الجامعة المتواصل إلى تحقيق ضمان الجودة والحصول على االعتماد األكاديمي
البرامجبي والمؤسسي
 .5شيوع ثقافة الجودة وثقافة التميز والسعي إلى االرتقاء بالجامعة.
 .6توافر الموارد البشرية والمادية التي من شأنها أن تعزز مسارات التخطيط اإلستراتيجي.
.7حصول المزيد م ن أعضاء هيأة التدريس على درجة الدكتوراه في جامعات مرموقة سواء داخل
العراق أو خارجه.
 .8وجود نخبة من أعضاء القيادات الجامعية وهيئة التدريس تؤمن بأهمية تطبيق منهج التخطيط
اإلستراتيجي.
.9موقع الجامعة المتميز في محافظة كربالء
.10ارتباط الجامعة بشبكة واسعة من ا لعالقات األكاديمية والعلمية مع مؤسسات وجامعات إقليمية
ودولية.
.11امتالك الجامعة مكتبة متميزة
 . 12تفعيل تطبيقات الحكومة اإللكترونية على مستوى الجامعة على مستوى عال.
 -13تفعيل برنامج ادارة المخاطر البايولوجية وبدء التخطيط للعمل به وفق االسس المتطلبة مما
يتيح بيئة آمنة للطلبة والتدريسيين والباحثين
 .14العالقة القوية بين الجامعة والمجتمع وذلك من خالل برامج خدمة المجتمع التي تقدمها
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 -15مواكبة التطور في أساليب التدريس والبحث العلمي وطرائقهما الحديثة.
 -16فـرص الدخـول فـي شـراكات مثمـرة مـع المجتمـع وأصحـاب األعمـال بالمنطقـة خاصـة فـي
ظـل التوجـه الوطنـي نحـو تشـجيع المؤسسـات التعليميـة علـى االسـتثمار الذاتـي وتنويـع مصـادر
دخلهـا بمـا يقلـل االعتمـاد علـى الميزانيـة العامـة للدولـة .االسـتفادة مـن المرافـق الجديـدة
بالمستشـفيات الجامعيـة لتوسـيع التنافـس بمـا يوسـع مـن نطـاق الخدمـة المجتمعيـة
ثانيا  :نقاط الضعف
إ ن تنفيذ اإلستراتيجية من المحتمل أن يواجه بعض نقاط الضعف التي ستبرز في المستقبل
المنظور ،سواء داخل الجامعة أو خارجها ،والتي يمكن أن تؤثر في عملية التنفيذ
ومن هذه النقاط:
 .1عدم كفاية الموارد المالية الالزمة إلنجاز التوسعات واالستحداثات المادية وغير المادية المؤمل
إنجازها خالل السنوات الخمس القادمة.
.2الحاجة الى عدد من المنشآت الجديدة من الكليات والتي تتالئم مع التطورات التكنلوجيا.
 .3ضعف التنسيق بين كليات الجامعة ومراكز البحوت فيها من جهة ،وسوق العمل من جهة ثانية.
 .4ضعف اتباع التوصيف الوظيفي للعاملين في األجهزة اإلدارية للجامعة.
 .5تمكن الطلبة من اللغة اإلنكليزية او اللغات االخرى ضعيف نسبيا ً.
 .6ضعف التخطيط اإلستراتيجي على مستوى األقسام.
 .7ضعف نظام الحوافز الذي يشجع اإلبداع واالبتكار.
 .8عدم كفاية قواعد البيانات الخاصة بحاجات سوق العمل
 .9البعض من أفضـل الممارسـات فـي المؤسسـة التعليميـة العالميـة المرموقـة قـد تكـون غيـر قابلـة
للتطبيـق فـي البيئـة المحليـة نظـرا لالختالفات الثقافيـة أو االجتماعيـة.
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ثالثا  :الفرص
 .1ثقة المجتمع بجامعة العميد على وجه الخصوص كونها جامعة متميزة وذات مصداقية بالتعامل
 . 2الحضور المتميز والفاعل لجامعة العميد في الوسط االكاديمي
 .3تنامي الطلب على الخدمات الجامعية للجامعة كونها تمتلك المؤهالت لذلك
 . 4دعم قيادة الجامعة لتنفيذ اإلستراتيجية وتضامن أصحاب المصلحة من أجل إنجاحها.
 . 5التعاون مع الجامعات األجنبية الكتساب الخبرة واطالع التدريسيين على المستجدات العلمية
والعملية
 .6وجود اتفاقيات وبوتوكوالت ل لتعاون بين جامعة العميد وعدد من الجامعات والمؤسسات العالمية
والمحلية واالقليمية.
 . 7الموقع اإلستراتيجي المميز للجامعة وسط بيئة صناعية وزراعية وتجارية واعدة
رابعا  :التهديدات
تواجه الخطة اإلستراتيجية للجامعة عدداً من التهديدات الداخلية والخارجية نذكر منها:
 .1زيادة الضغط على كليات الجامعة من خالل زيادة عدد الطلبة المقبولين فيها بما يفوق خططها
وقدراتها االستيعابية الفعلية نتيجة التزام الوزارة بقبول جميع الطلبة المتخرجين من مرحلة
الدراسة اإلعدادية ،وفي ظل الزيادة السكانية المتوقعة ستواجه الجامعة ضغطا ً شديداً نتيجة ازدياد
أعداد هؤالء الطلبة في المستقبل.
 .2تدني المستوى العلمي للطلبة المقبولين في الجامعة نتيجة المشكالت التي يعاني منها قطاع
التربية وتقليدية أساليب الدراسة ومناهجها.
.3التطورات العالمية المتسارعة والهائلة التي تفرض تحديا ً جديداً يتمثل في القدرة على مواكبتها
وتضمينها في مناهج الدراسة وحلقاتها وخطة البحوث.
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.4منافسة الجامعات والكليات األهلية التي بدأت تقتحم تخصصات علمية وطبية كانت حكراً على
الجامعات الحكومية.
.5متغيرات متطلبات سوق العمل فضالً عن ضعف العالقة مع سوق العمل.
.6قلة في تخصيص الموارد المالية قياسا ً بالتزامات الجامعة.
 .7عدم مواكبة القوانين والتعليمات الحكومية لمستجدات التطورات الحاصلة في قطاع التعليم
.8القرارات غير المدروسة احيانا ً من قبل الوزارة والتي تشكل في كثير من االحيان ضغطا على
المسيرة التعليمية

أهم منهجيات التخطيط االستراتيجي المستخدمة في كتابة الخطة االستيراتيجية للجامعة
 -1منهجيــة التحليــل التقليديــة :من خالل إجــراء عمليــة التحليــل البيئــي الرباعــي
 SWOTمن خالل تحديــد عناصــر القــوة لتنميتهــا ،وعناصــر الضعــف لمعالجتهــا،
والفــرص المتاحــة الســتثمارها ،والتحديــات المتوقعــة للتصــدي لــها وتقليــل آثارهــا .
 .2منهجيـة التصحيـح الذاتـي :بتقويـم االداء فـي إعـداد تقارير التقييم الذاتي للجامعة واالسـتفادة
مـن إيجابياتهـا واسـتدراك السـلبيات التـي رصـدت فيهـا
-3منهجيــة رضــا المســتفيدين :وهــي اســتراتيجية تركــز علــى فكــرة أن الهــدف الرئيــس للجامعـة
هــو خدمــة قطاعــات المســتفيدين المختلفــة الطلبــة والمجتمــع وأن تحقيــق رضــا المســتفيدين هــو
المقيـاس الحقيقـي للنجـاح.
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الغرض الذي انشئت من اجله الجامعة:
.1

انتاج جيل جديد متســـلح بالعلم،المعرفة،الكفاءة،االخالق الحميدة ،الرصـــانة العلمية،االنفتاح

العلمي ،الفكري والمعرفي
.2

تطبيق نموذج الجامعة المنتجة او الشاملة (الالربحية) لتحقيق التوازن بين وظائف الجامعة

الثالثة (البحـ العلمي ،التعليم  ،خدمة المجتمع) لتعزيز الموارد المـاليـة االضــــافيـة للجـامعـة االمر
الذي يسد المتطلبات االساسية وتحقيق االستدامة.
.3

ربط االســــتجـابة لمتغيرات ســــوق العمـل وتحقيق الخـدمة المجتمعيـة من خالل االنصــــهـار

بالمجتمع مباشـرة وتحقيق بروتوكوالت تعاون مع مؤسـسـات القطاع الخاص تشـمل (االسـتشـارات
العلميــة ،دراســــــات الجــدو

االقتصــــــاديــة ،تقــارير االثر البيعي للمشــــــاريع،دعم البحو

العلميـة،المؤتمرات العلميـة الهـادفـة) وغيرهـا من نمـاذج بروتوكوالت التعـاون لغرض تقـديم العون
والمســاعدة مباشــرة للمجتمع وزيادة المســتوى االنتاجي والمعرفي وتقديم الحلول التي من شــأنها
تخدم المجتمع على المدى القريب و المتوسـط والبعيد ومن دون جهات وسـيطة وبالتالي تحقيق اكبر
منفعة للمواطنين والمحافظة على وجه الخصوص وعلى المستوى الوطني عموما ً
.4

توكيد جودة التعليم في إطار المعايير العالمية

.5

توفير مناخ اكاديمي محفز لإلبداع والتطور المنشود

.6

تحقيق القيمة العلمية والمعنوية من خالل تعزيز دور المالكات التدريســــية والطلبة والمورد

البشري داخل الجامعة
.7

رفع الســمعة االكاديمية والقيمة البحثية للمالكات الجامعية العاملة من خالل محاولة تحقيق

نســبة  1/1في البح العلمي اي بمعنى لكل باحث او تدريســي على االقل بحث واحد منشــور في
المستوعبات العالمية الرصينة
.8

محاولة فتح البرامج الدراسـية للتخصـصـات النادرة بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات

العالمية واالقليمية والمحلية
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.9

تطوير مختبرات الجـامعـة ومحـاولة زيادة عددها كمـا ً ونوعا ً من خالل توفير االجهزة النـادرة

والمتخصـــصـــة التي تخدم الباحثين بشـــكل عام على مســـتوى القطر كله ،انشـــاء مختبر بحوث
متخصص يختص بالتعامل مع البحوث والتخصصات النادرة
 .10تحقيق اهداف الجودة الشــاملة من خالل اســتقطاب الكفاءات،تحســين المناهج التعليمية ذات
التخصــصــات النادرة للوصــول الى مخرجات ريادية في التعليم والتنمية المســتدامة بما يخدم البيئة
الوطنية
 .11رسـم السـياسـات الواضـحة للجامعة لتحقيق اهدافها المسـتقبلية والتنمية المسـتدامة وبما يخدم
عملية انجاح مخرجات العمل االكاديمي ،المهني والمعرفة

القضايا الحرجة التي تواجه جامعة العميد :
بالرغــم مــن االنجــازات التــي تحققــت فــي مجــال التعليــم  ،فهنــالك العديــد مــن القضايــا الحرجــة
والتحديـات التـي تواجـه الجامعـات بصورة عامة يمكـن توصيفهـا فيمـا يلـي :
@ ضغ ـــوط لتحقي ـــق الج ـــودة والتمي ـــز :االعتب ـــارات حضاري ـــة أصبح ـــت الجامع ـــات بصورة
عام ـــة ملتزمــة بتوفي ـ خدمــات بالكــم الكافــي والنوعيــة العاليــة التــي ترضــي المســتفيدين ،تحقيقــا
لرؤيـة الجامعـة ورسـالتها مـن جانـب ،ومواكبـة للتطلعـات من جانب اخر
@ ارتفـاع تكلفـة الخدمـات :حــرص ا لجامعة علــى االرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمة والوصــول
إلــى مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة فــي تقديــم الخدمــات التــي توفرهــا لطلبتها ومنتسبيها ادى إلــى
حــدوث ارتفــاع مســتمر فــي تكلفــة الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعة االمــر الــذي أصبــح يشــكل
عبئـا ً كبيـرا علـى عاتـق الميزانيـة العامـة للجامعة
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@انكم ـــاا الم ـــوارد :نتيج ـــة الظ ـــروف اال قتصادي ـــة الحالي ـــة التي يمر بها البلد والطلبة واولياء
االمور االم ـــر ال ـــذي أدى إلــى ضــرورة شــديدة لترشــيد النفــقات وتنميــة االيــرادات مــن مصــادر
ذاتيـة غيـر تقليديـة لتعويـض النقـص المتوقـع

التوجه االستراتيجي لجامعة العميد :
الطموحات التي تصبو إليه ا الجامعة نتيجــــة لهــــذه التحديــــات يحتــــم عليهــــا تقييــــم ذاتهــــا
ومحاول ـــة االجاب ـــة عل ـــى ع ـــدد م ـــن التس ـــاؤالت تتعل ـــق بالبح ـــث ع ـــن أس ـــاليب إبداعي ـــة لتقديـــم
الخدم ـــات االكاديمي ـــة ،والبحثي ـــة ،والمجتمعي ـــة المختلف ـــة الت ـــي توفره ـــا الجامع ـــة للمس ـــتفيدين
وتســهم فــي تعظيــم االستفــادة مــن مواردهــا البشـــرية والماديــة واالداريــة والماليــة والتقنيــة
المتاحــة فــي رفــع كفــاءة تلــك الخدمــات وتحســين جودتهــا وتتضمـن توسـيع فــرص التعليــم
والتعلــــم ،تطويــــر البرامــــج والمناهــــج االكاديميــــة ،وتعزيــــز مصــــادر المعرفــــة  ،تطويــــر
منظوم ـــة البح ـــث العلم ـــي وتتضم ـــن تطويــر البحــث العلمــي ،تعزي ـــز المس ـــؤولية والش ـــراكة
المجتمعيــــــة :وتتضمــــــن تعزيــــــز الهويــــــة والتواصــــــل االعالمــــــي ،تطويــــــر الشــــــراكات
المجتمعي ـــة ،وتطوي ـــر منظوم ـــة االعم ـــال وا لمعرف ـــة وخدمة المجتمع  ،ترس ـــيخ قي ـــم منتسبي
الجامعــــة وتنميــــة قدراتهــــم من خالل ترســــيخ القيــــم الجامعيــــة ،وتنميــــة المــــوارد البشــــرية
تعزيــز اســتدامة البيئــة العمرانيــة (من خالل اســتدامة البنى التحتيــة واالجهــزة) .
اضافة الى بنــــاء نظــــام إداري مؤسســــي عصــــري من خالل تطويــــر المنظومــة االداريــة،
ترســيخ مفهــوم وثقافــة الجــودة ،اسـتدامة مـوارد الجامعـة الماليـة (من خالل رفـع كفـاءة االداء
المالـــي مـــن خـــالل تنويـــع مصـــادر الدخل واالســـهام فــــــي تعـيــــــم االستفادة مــــــن المــــــوارد
المتاحــــة ،تق ليــــل تكلفــــة أداء الخدمــــات المختلفــــة التــــي تقدمهــــا الجامعــــة للمســــتفيدين،
ترشــــيد االنفــــاع لتعويــــض النقـــــ المتوقــــع فــــي االيرادات العامــــة) تطويــــر منظومــــة
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االتص ـــاالت وتقني ـــة المعلوم ـــات(من خالل تطوي ـــر التعام ـــالت االلكتروني ـــة ،وتطوي ـــر التعلي ـــم
االلكترونــي).

االطار الفكري والبنيوي للخطة االستراتيجية
يشــــرح الشــكل التوضيحــي شــكل في ادناه الفلســفة المقترحــة لبنــاء الخطــة االســتراتيجية
لجامعــة العميد الت ـــي تيس ـ ـــر التوص ـــل إل ـــى االس ـــاليب االبداعي ـــة لرف ـــع كف ـــاءة الخدم ـــات
اال كاديميــــــة والبحثيــــــة والمجتمعيــــــة مـــن داخـــل الجامعـــة وخارجهـ ـا البشــــــرية والماديـــة
والمؤسســية والماليــة والتقنيــة فــي أداء تلــك الخدمــات و الوظائــف ويكــون نتيجــة ذلــك تلبيــة
احتياجـــات المســـتفيدين كمـــا ونوعـــا وتحقيق رضاه ـــم ،وفـــي الوقـــت نفســـه توفيـــر الجهـــد
والوقـت والتكلفـة تقوم تلك االساليب على الفلسفة التالية :
 -1ا ن الجامعة مؤسسة مكونة من عدد من المكونات المادية والبشرية واالعتبارية
 -2أن الجامعــة مؤسســة خدميــة لهــا وظائــف أساســية تجــاه الغيــر تقديــم خدمــات أكاديميــة
وبحثيــة ومجتمعيــة ووظائــف تكميليــة تجــاه الــذات تنميــة مواردهــا البشــرية والماديــة
والمؤسسـية والماليـة والتقنيـة
 -3ان الجامعــــة تقــــدم خدماتهــــا لل مســــتفيدين الخارجييــــن مــــن خــــارج الجامعــــة
والمســتفيدين الداخلييــن مــن داخــل الجامعــة
 -4هناك تفاعل يحدث بين االطراف الثالثة السابقة المكونات ،والوظائف ،والمستفيدين
كمـا يمكن فهمـه من خالل العالقـة التـاليـة :أن كـل مكون من مكونـات الجـامعـة يؤدي وظيفـة من
وظائفها لخدمة مسـتفيد من المسـتفيدين تتحقق الكفاءة والجودة العالية من خالل االسـتخدام االمثل
للموارد والذي نصل إليها من خالل الممارسة التالية
أن يؤدي كـل مكون من مكونـات الجـامعـة بصــــفتـه مورداً وظيفتـه على الوجـه االمثـل لكي يحقق
رضــا المســتفيدين مع الحفاظ في الوقت نفســه على مســتوى الجودة للخدمة المقدمة فإن تحققت
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المعادلة الســابقة تكون النتيجة المباشــرة كاالتي تحقيق أعلى درجات الجودة للخدمة المقدمة و
تعظيم االســـتفادة من الموارد وترشـــيد اســـتخدامه وتقليل الهدر وفي الوقت نفســـه توفير الجهد
والوقت ومن ثم التكلفة التي تنفق في أداء الوظيفة وتكون النتيجة النهائية

هي تحقيـق أهـداف الجامعـة فـي الريـادة والتميـز فـي أداء وظائفهـا كافـة االساسية
( الخدمـات التعليميـة والبحثيـة والمجتمعيـة ،التنميـة البشــرية ،الماديـة واالداريـة
والماليـة والتقنيـة) وبذلـك تسـهم الجامعـة فـي تحقيـق الهـدف االسـمى لهـا اال وهـو
االرتقـاء بجـودة الحيـاة والبيئـة التعليمية

ملخص الخطة االستراتيجية لجامعة العميد
المكونات

الوظائف

االهداف االستيراتيجية
تقديم خدمات معرفية وتعليمية
عالية الجودة

البرامج التنفيذية
توسيع فرص التعليم
تطويرالبرامج والمناهج وأساليب التعليم
والتقييم

خدمات تعليمية

تعزيز مصادر المعرفة
استكمال االعتماد األكاديمي والمهني

بشرية

واعتماد المختبرات

خدمات بحثية

تطوير منـومة البح العلمي

خدمات مجتمعية

تعزيز الشراكة المجتمعية

تطويرالبح العلمي
ترسيخ ثقافة االبتكار
تعزيزالهوية والتواصل اإلعالمي
تطوير الخدمات والشراكات المجتمعية
تطوير منـومة األعمال والمعرفة
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تنمية المورد البشري

ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات

تنمية الموارد البشرية

منتسبيها

مادية

تنمية موارد البيعة

استدامة البيعة العمرانية الجامعية

استدامة والمباني والبنية التحتية واألجهزة

العمرانية

اعتبارية

بناء نـام إداري مؤسسي عصري

تفعيل منـومة التخطيط االستراتيجي

تعزيز البناء

وإدارة والمخاطر

المؤسسي

اعتبارية

تعزيز انـمة

تطويرالمنـومة اإلدارية

ترسيخ ثقافة الجودة وإدارتها

استدامة موارد الجامعة المالية

االتصاالت
تعزيز أنـمة االتصاالت وتقنية
المعلومات
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تطويرالتعليم اإللكتروني

القضايا االستيراتيجية :
لغرض تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها ومن خالل تحقيق الواقع الفعلي للجامعة حددت القضايا االستيراتيجية
التالية للجامعة والتي من خاللها من الممكن تحقيق االهداف االستيراتيجية للجامعة كاالتي
الهدف
االول

تفعيل
برامج
التنمية
المستدامة

المخرجات
المطلوبة

مؤشرات القياس

مسؤولية التنفيذ

تعزيز الهوية
والتواصل مع
المجتمع لتوفير
الصحة الجيدة ،
الطاقة النظيفة ،
القضاء على الفقر،

-1عقد االتفاقيات
والبروتوكوالت مع المراكز
البحثية والطبية والمؤسسات
ذات الدعم المادي والمعنوي
للمجتمع

رئيس الجامعة
مساعد رئيس
الجامعة للشؤون
العلمية
مساعد رئيس
الجامعة للشؤون
االدارية والقانونية

 -2تطوير منظومة االعمال
والمعرفة
تفعيل برامج التنمية
المستدامة الصديقة -3تطبيق برامج التنمية
المستدامة والصديقة للبيئة
للبيئة
تعزيز نظام االمن
والسالمة

 -4التوعية والترويج لمبادئ
الجامعة الخضراء
-5توجيه البحث العلمي لتعزيز
التنمية المستدامة
-6زيادة حجم الترشيد في
استهالك الطاقة والمياه على
كافة المستويات
-6زيادة حجم المخلفات التي يتم
إعادة تدويرها بالجامعة .
 -7تحقيق معدل االنفاق القياسي
لتنمية وتطوير البيئة المستدامة
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قسم ضمان الجودة
قسم شؤون الديوان

التوقيت
الزمني/بالسنة
5 4 3 2 1

الهدف
الثاني

المخرجات المطلوبة

مؤشرات القياس

مسؤولية التنفيذ

 -1تطوير البحث العلمي -1دورات تطويرية في
مجال االدارة والقيادة
تطوير
منظومة
البحث
العلمي

 -2تشــــجـيـع الـمـالكــات
التدريســـية والبحثية على
-2وضع نظام لتحديد
النشر العلمي

االحتياجات التدريبية على
 -3دعم المشـاريع البحثية وفق المسار الوظيفي

رئيس الجامعة

ذات الــمــردود الــعــلــمـي
والمادي للجامعة
-3تحديد الجهات التدريبية

مساعد رئيس
الجامعة للشؤون
العلمية

لالشتراك بالدورات
-5تعزيز النشــــر العلمي التدريبية بحسب التخصص
ونوع العمل
بالجامعة

قسم التعليم المستمر

والتعاقد معها

 -4تــعــزيــز ضـــــوابــط
االلتزام بأخالقيـات البحـث
-4ترشيح الموظفين
العلمي

-6اســــتقطــاب البــاحثين -5تنظيم دورات مكثفة
المتميزين للجامعة

-6جدولة الدورات على
مدار السنة
-7توزيع الدورات بما ال
يؤثر على سير العملية
التدريسية
-8االستعانة بخبراء
بتخصصات نادرة لرفع
القيمة العلمية للتدريسيين
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قسم ضمان الجودة

التوقيت
الزمني/بالسنة
5 4 3 2 1

الهدف
الثال

تقديم
خدمات
معرفية
وتعليمية
ذات جودة
عالية

المخرجات
المطلوبة

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات القياس

 -1تـوســـ ـيـع فـرص
رئيس الجامعة
التعليم
تخطيط وإدارة القدرة االستيعابية مساعد رئيس
الطلبة
وتدفق
الجامعة للشؤون
العلمية
قسم ضمان الجودة
-2تـطــويــر الــبــرامــج تحديث المناهج الدراسية
قسم التعليم المستمر
والمنـاهج وأســـــاليـب
التعليم والتقييم

تطوير استراتيجيات التعليم

تعزيز المراجعة الدورية للبرامج
االكاديمية
موائمة البرامج االكاديمية
لمتطلبات السوق
-3تعزيز الشــــراكـات زيادة عدد االتفاقيات
االســــتراتيجيـة والبنى وبروتوكوالت مع الجامعات
والمراكز
التحتية
زيادة عدد مشاريع إعادة التأهيل
والتحديث للمكتبة الحالية
للجامعة
تحسين االرتباط الشبكي في
الجامعة
تحسين مصادر التعلم المتاحة
بالمكتبة
تعزيز وزيادة االقبال على زيارة
المكتبة من خارج وداخل
الجامعة.

-3تـعـزيـز مصــــــادر تحديث الخدمات المكتبية
ومصادر التعلم
المعرفة
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التوقيت
الزمني/بالسنة
5 4 3 2 1

 -5اســـتكمال متطبات
االعـتـمــاد االكــاديـمـي متابعة متطلبات االعتماد
واالعتماد المختبري المؤسسي

متابعة متطلبات االعتماد
البرامجي
متابعة متطلبات االعتماد
المختبري ومتطلبات
الـ GLPومتطلبات الحصول
على االيزو

الهدف
الرابع
ترسيخ قيم
الجامعة
وتنمية
قدرات
منتسبيها

المخرجات
المطلوبة

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات القياس

-1تـرســـــيـخ الـقـيـم  -1زيادة التوعية
الــدينيــة واالخالقيــة بالقيم الدينية من
لدى الطلبة
خالل النشاطات
الدينية وتفعيل دور
االرشاد
-2زيادة الفعاليات
التي تدعو الى
ارتباط الطلبة بالقيم
واالخالقيات الوطنية
والقيم السامية
 -2تـــعـــزيـــز دور تعزيزدور االرشاد
االرشاد االكاديمي االكاديمي
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رئيس الجامعة
مساعد رئيس الجامعة
للشؤون العلمية
مساعد رئيس الجامعة
للشؤون االدارية والقانونية
قسم ضمان الجودة
قسم االرشاد

التوقيت
الزمني/بالسنة
5 4 3 2 1

تعزيز برامج تطوير
-3تطوير المهـارات المهارات التطبيقية
التطبيقية للطلبة
المقدمة للطلبة.
تعزيز البرامج
-4البرامج الترفيهيـة الترفيهية والثقافية
المقدمة للطلبة
والثقافية للطلبة
رفع القابلية الثقافية
إلعضاء هيئة
-5تـنـمـيــة الـقــدرات التدريس
االداريــة والـمـهـنـيــة
لمنتسبي الجامعة

الهدف
الخامس
بناء نظام
إداري
مؤسسي
عصري

المخرجات
المطلوبة

رفع القابلية العلمية
إلعضاءهيئةالتدريس

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات القياس

 -1تـطـويـر ونشــــر تحديث الهياكل التنظيمية
الهيــاكــل التنظيميــة وأدلة توصيف المهام
وتوصــــيف المهــام الوظيفية لجميع وحدات
الوظيفية
الجامعة
تعزيز شفافية السياسات
واالجراءات وتوصيف
المهام الوظيفية
-2تــعــزيــز الــدور تعزيز الصالحيات من
االداري أو التنفيـذي
للقيادات الجامعية القيادة العليا للقيادات
الوسيطة والفرعية
تعزيز القدرات االدارية
والتنفيذية للقيادات
الجامعية.
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رئاسة الجامعة
مساعد رئيس الجامعة
للشؤون العلمية
قسم ضمان الجودة
قسم الموارد البشرية
قسم التعليم المستمر

التوقيت
الزمني/بالسنة
5 4 3 2 1

-3استقطاب أعضاء الحفاظ على أعضاء الهيئة
هــيــئــة الــتــدريــس التدريسية المتميزين
والـــمـــوظـــفـــيـــن بالجامعة.
وتــــطــــويــــرهــــم
واستبقائهم

تعزيز الحوافز المادية أو
االدبية لمنتسبي الجامعة.

-4مـتــابـعــة تـنـفـيــذ متابعة تحقيق أهداف
الخطة االستراتيجية الخطة االستراتيجية العامة
وخطط الشعب والوحدات
العلمية واالدارية
تحسين كفاءة برامج تنمية
قدرات التخطيط
االستراتيجي للجامعة.
-5تــــقــــويــــم أداء

منتســــبي الجــامعــة تعزيز الحوافز المادية
والمعنوية لمنتسبي
وتحفيزهم
الجامعة
اكمال متطلبات برامج
الوصف الوظيفي
الشفافية والعدالة في نظم
تقويم االداء والحوافز
للمنتسبين

-6ضــــمــان كفــاءة تعزيز شعب إدارة الجودة
وفعالية إدارة الجودة
في جميع الكليات .تحسين
الكفاءة العملية إلدارة
الجودة
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-7تــعــزيــز ثــقــافــة زيادة ثقافة الجودة بين
الجودة
التدريسيين ،الطلبة ،
المنتسبين والموظفين في
الجامعة
تحسين كفاءة برامج
الجودة بالجامعة.
إعداد خطة متكاملة إلدارة
-8تـفـعـيــل بـرنــامـج المخاطر في جميع وحدات
إدارة المخاطر
الجامعة
أتمتة عملية تنفيذ خطة
إدارة المخاطر في جميع
اقسام وشعب ووحدات
الجامعة.

الهدف
السادس
تعزيز
الشعور
بالمسؤولية
والشراكة
المجتمعية

المخرجات
المطلوبة

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات القياس

-1تـعـزيـز الـهـويــة تعزيز التواصل
والــــتــــواصــــــــل االعالمي والصورة
االعالمي
الذهنية للجامعة

تحسين جودة الموقع
االلكتروني للجامعة
-2تـطـويـر الـبـوابــة
االلكترونية للجامعة الخدمات والشراكات
تحسين جودة نظام
إدارة البيانات
االلكترونية.
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رئاسة الجامعة
مساعد رئيس الجامعة
للشؤون العلمية
مساعد رئيس الجامعة
للشؤون االدارية والقانونية
قسم ضمان الجودة
قسم االعالم
قسم الموارد البشرية

التوقيت
الزمني/بالسنة
5 4 3 2 1

-3توســــيع نطاق توسيع مشاركة
خــدمــة الجــامعــة الطلبة ومنتسبي
الجامعة في أنشطة
للمجتمع
خدمة المجتمع داخل
وخارج الجامعة

الهدف
السابع
تطوير
منظومة
البحث
العلمي

المخرجات
المطلوبة

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات القياس

رئاسة الجامعة
 -1تــيســــــيـــر زيادة المقررات التي
مساعد رئيس الجامعة
مشـــاركة الطلبة تحتوي على مكونات
فــي الــبــحــوث بحثية رئيسة في كل خطة للشؤون العلمية
العلمية
قسم ضمان الجودة
دراسية
قسم التعليم المستمر
زيادة نسبة طالب
المرحلة الجامعية
المشاركين في المشاريع
البحثية الممولة
زيادة نسبة البحوث
المنشورة التي يشارك فيها
طالب المرحلة الجامعية
من إجمالي البحوث
المنشورة للجامعة
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التوقيت
الزمني/بالسنة
5 4 3 2 1

زيادة عدد البحوث التي
ينشرها أعضاء هيئة
التدريس في مستوعبات
علمية محكمة ومفهرسة
 -2تــحــفــيــز
الــــهــــيــــئــــة
التــدريســــيــة
والــبــاحــثــيــن
عـلـى الـنشــــر
العلمي

زيادة عدد االستشهادات
بأوراق علمية في
مستوعبات علمية محكمة
تحقيق معدل بحث واحد
محكم لكل عضو هيئة
تدريس في مستوعبات
علمية محكمة ومفهرسة.

تعزيز مستوى االلتزام
بأخالقيات البحث العلمي
بالجامعة
زيادة عدد البحوث التي
قدمت للمراجعة من حيث
مدى التزامها بأخالقيات
البحث العلمي.
 -3تـــعـــزيـــز
ضـــــــوابــــط
االلـــــتــــــزام
بــأخ ـالقــيــات زيادة عدد بحوث الجامعة
البحث العلمي المنشورة في الدوريات
ذات الجودة العالية ضمن
التخصصات العلمية
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زيادة عدد براءات
االختراع المسجلة
لمنتسبي الجامعة محليا أو
عالميا
-4دعــــــــــــم زيادة عدد مشاركات
مشـــــــاريــــع أعضاء هيئة التدريس
الـبـحـوث ذات بالمؤتمرات العلمية.
الـــــمـــــردود
الــــــمــــــادي زيادة االعمال العلمية التي
واالدبـي عـلـى ينشرها قسم التعليم
المستمر بالجامعة
الجامعة

-5تـــعـــزيـــز زيادة عدد الباحثين الذين
النشر العلمي تم استقطابهم للعمل في
مجاالت بحثية ذات
أولوية
 -6اســـتقطاب
الــبــاحــثــيــن تحسين مستوى جودة
الـمـتـمـيـزيـن فـي الدعم الفني واالمكانيات
مـــــجـــــاالت البحثية المتاحة.
متنوعة
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الهدف
الثامن
استدامة
البيئة
العمرانية
الجامعية

المخرجات
المطلوبة

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات القياس

 -1تــــبــــنــــي وضع استراتيجية الجامعة
اســــتـراتـيـجـيــة المستدامة والصديقة للبيئة
جامعة مسـتدامة والبدء في تطبيقها
وصديقة للبيئة

التوعية لمبادئ
وممارسات الجامعة
الخضراء بين منتسبي
الجامعة
زيادة حجم الترشيد في
استهالك الطاقة على
كافةالمستويات
زيادة حجم الترشيد في
استهالك المياه على
كافةالمستويات
زيادة مساحة الفراغات
وممرات المشاة المظللة.

تحقيق المعدل القياسي
-2ادارة
وتخصيص لمساحة أماكن التدريس لكل
وتشـــــغـيــل طالب على مستوى الجامعة
مــــــرافــــــق
الجامعة
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رئاسة الجامعة
مساعد رئيس الجامعة
للشؤون العلمية
قسم ضمان الجودة
قسم التعليم المستمر
قسم شؤون الديوان

التوقيت
الزمني/بالسنة
5 4 3 2 1

تعزيز كفاية وكفاءة
عمليات إدارة وتخصيص
وتشغيل مرافق الجامعة.
 -3تـــطويـــر
وصـــــيــانــة
الـــمـــرافـــق
والــخــدمــات
العامة

تحقيق المعدل القياسي
لالنفاق السنوي على تطوير
وصيانة وتحديث المرافق
لكل طالب
مراعاة اكتمال مشاريع
تطوير وصيانة المرافق في
حدودها الزمنية
تعزيز كفاية وكفاءة
المرافق والخدمات المقدمة
للطلبة والمنتسبين.

 -4تــعــزيــز
نـظــام االمـن تحقيق المعدل القياسي
لالنفاق السنوي على االمن
والسالمة
والسالمة لكل طالب
خفض عدد المخالفات
والحوادث على مستوى
الجامعة
تعزيز كفاية وكفاءة
عمليات االمن والسالمة.
-5تـــعـــزيـــز
خـــــدمـــــات تحقيق المعدل القياسي
االتصــــاالت لالنفاق السنوي على تقنية
وتـــقـــنـــيـــة المعلومات لكل طالب
المعلومات
تحقيق المعدل القياسي من
أجهزة الحاسوب لكل طالب
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وضع إجراءات لمنع
التعطل الطارئ للتطبيقات
المعلوماتية االساسية

تعزيز كفاية وجودة خدمات
االتصاالت وتقنية
المعلومات بالجامعة.
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تمت بحمد ....
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