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ولمت عميذ اليليت
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على اشرف الخلك اجمعٌن دمحم وعلى آله الطٌبٌن الطاهرٌن
مما الشن فٌه انه لبل الحدٌث عن كلٌة التمانات وخطتها االستراتٌجٌة ٌجب التعرٌف بالكلٌة والسامها وأهدافها ورسالتها والعمل على رفع
المستوى التعلٌمً والعملً باستمطاب أصحاب الكفاءات العلمٌة من التدرٌسٌٌن باستخدام افضل الطرق والوسائل المتاحة لدعم البحث العلمً
وتحمٌك اهداف الكلٌة بصورة تامة وصحٌحة
تتكون كلٌة التمانات االحٌائٌة التً تم استحداثها عام  2102من لسمٌن هما لسم التمانات االحٌائٌة ولسم الهندسة الوراثٌة وفً عام  2102تم
استحداث الدراسات العلٌا /الماجستٌر فً لسم التمانات االحٌائٌة .تتمٌز كلٌتنا بوجود كوادر تدرٌسٌة ذات كفاءة عالٌة وتعمل بروح الفرٌك
الواحد واهم ما ٌمٌز هذا الفرٌك هو االنسجام والمحبة والتعاون ،اذ ٌعملون بجد وتفان لمساعدة الطالب وتشجٌعهم على االرتماء بمستوى
التعلٌم الجامعً الذي سٌنعكس بدوره على أدائهم المهنً فً أماكن عملهم.
الطالب هم محور العملٌة التع لٌمٌة ونتاجها وتسعى كلٌتنا بكوادرها كافة الى اعدادهم لمواجهة تحدٌات الحٌاة فً الحاضر والمستمبل ومن هذا
المبدأ تعمل كلٌتنا على تزوٌد الخرٌجٌن بالمعارف النظرٌة والخبرات العلمٌة بما ٌتوافك مع حاجة سوق العمل.
تسعى كلٌة التمانات االحٌائٌة بحسب الخطة االستراتٌجٌة الى دعم البحث العلمً وإشاعة ثمافة البحث واالبداع واالبتكار وتشجٌع أعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة االكفاء والطلبة لٌؤخذوا دورهم فً بناء المعرفة العلمٌة والعملٌة فً لٌادة المجتمع وختاما نسؤل الباري عز وجل ان ٌحفظ
بلدنا وشعبنا العزٌز وان ٌوفمنا لخدمتهم انه سمٌع مجٌب..
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ولمت فشيم اعذاد الخطت
وليةةت الخلاهةةاث الاحيائيةةت حؽةةىيل مةةً حؽةةىيالث جامعةةت اللاظةةم الخضةشاء فهةةت جواجةةس هفةةغ الخحةةذياث لةةزلً بةةاث مةةً الضةةشوسي العمةةل عجة وضة خعةةت اظةةتراجيجيت
مبييةت عجة مةةا جخعلة اليةةس اليليةت مةةً خةالٌ الخلةةذم الحاصةل ة العلةةم ومةا هعمةةه اليةس مةةً مواهبةت رلةةً الخعةوس لىةً يجةةب ان هضة ة الحعةبان الخةةا زيةر اث الخاسجيةةت
التةةت جواجةةس عملىةةا ة العةةىين العةةابلت ومةةا جةةؤو ٌ اليةةس الاحةةذار معةةخلبال وكةذ ؼةةهذث اليليةةت جعةةوسا ملحوظةةا ة العةةىين العةةابلت ورلةةً مةةً خةةالٌ افخخةةا الذساظةةاث
املعةةائيت وهةةزلً افخخةةا الةةذسا ظةةا ث العليةةا لشفةةذ املجخم ة باملخخصةةين وهةةزلً سفةةذ مؤظعةةاث الذولةةت وظةةوق العمةةل بخلىةةين ة مجةةاٌ الخلاهةةاث الاحيائيةةت والهىذظةةت
الوسازي ةةت ملواهب ةةت الخع ةةوس الحاص ةةل ة الخىىلوجي ةةا ه ةةزا م ةةً جاه ةةب ام ةةا الجاه ةةب الاخ ةةش ه ةةو اظ ةةخلعا ع ةةذد هبي ةةر م ةةً العلب ةةت لخلل ةةي العل ةةوم والخىىلوجي ةةا ة ة مج ةةاٌ
الاخخصاص ليليدىا جماؼيا م الىمو العياوي الحاصل بلذها ومعالجت بعض مً مؽىالث املجخم الىثيرة
هةةزا و جةةا خةةز اليليةةت ة هبةةش الاعخبةةاس الخىميةةت املعةةخذامت ة جحليةةم سريتيةةا وسظةةالتيا الاظةةتراجيجيت هحةةو املجخم ة معخمةةذة عجة جةةودة الخعلةةيم العةةا وجيةةون ظةةاهذة بيةةل
امياهياتيا لذخوٌ جامعخىا ا الخصييفاث العامليت
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ملحت عً اليليت

كهيت انخقبَب ث االحيبئيت ْي احذٖ كهيبث جبيؼت انقبسى انخضشاء حب سسج ػبو ٔ 2102حقغ في يحبفظةت اباةم اضةبء انقبسةى ػهةٗ انطش ة
انشااظ ايٍ يحبفظت ابام ٔيحبفظت انقبدسيت ٔفيٓب اسًيٍ ًْب اسى انخقبَب ث االحيبئيت ٔاسى انُٓذست انٕساريت ٔكزنك حةى اسةخحذاد انذساسةبث
انؼهيب في انكهيت ٔحصشا في اسى انخقبَب ث االحيبئيت نخشفذ يؤسسبث انذٔنت ٔسٕق انؼًم ابالخخصبصبث انًزكٕسة ٔانًسةبًْت فةي َقةم ػهةى
انخقبَب ث االحيبئيت انٗ انًجخًغ ْٔزا انؼهى ػببسة ػٍ اسخخذاو شيء أ كةبئٍ حةي نصةُغ أ حطةٕ ش يُةخف ي يةذ ْٔةي انخكُهٕجيةب ابئًةت اةبال
صم ػهٗ ػهى االحيبء ٔحشًم (االَسبٌ ـ انحيٕاٌ ـ انُببث ـ االحيبء انذايقت أ انًجٓش ت ) ٔ خى حطٕ ؼٓب ٔادخبنٓب فةي يجًٕػةت ٔاسةؼت يةٍ
انًجبالث انؼهًيت االخشٖ ٔ .اذ ظٓشث انخقُيبث االحيبئيت في انُصف االٔل يٍ انقشٌ انؼشش ٍ ػهٗ اؼض انخطبيقبث انبسةيطت فةي يجةبل
انضساػت ٔححٕل انٗ ػهى ٔاسغ انخطبيقةبث فةي انُصةف انزةبَي يةٍ انقةشٌ انؼشةش ٍ ٔ خٕاةغ اٌ حصةم ْةزِ انخكُهٕجيةب رسٔحٓةب فةي حطبيقبحٓةب
انًًٓت خالل انًسخقبم انقش ب .
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الخطت الاظتراجيجيت
ممدمة
أعدت الخطة االستراتٌجٌة لتعكس والع الكلٌة وطموحاتها المستمبلٌة ضمن أنشطتها المختلفة لألعوام الخمسة الممبلة .من  2120ـ2126
م .وذلن فً ضوء التطورات التً تشهدها مسٌرة التعلٌم العالً والبحث العلمً ومواكبة التطور الحاصل فً العالم وانفتاح المستجدات
العلمٌة والتكنلوجٌة  .كً تلبً سوق العمل من االختصاصات العلمٌة
ٌعد التخطٌط االستراتٌجً ضرورة علمٌة وعملٌة فً انتماء المٌزات النسبٌة التً تمكن الكلٌة من االستمرار والمنافسة والتماٌز فً خلك بٌئة
اكادٌمٌة داعمة للتطور الحاصل فً العالم وٌمثل التخطٌط االستراتٌجً فً الكلٌة ركنا ً أساسٌا ً من أركان الثمافة السائدة فٌها ،ولٌمة علٌا فً
سلم المٌم الجوهرٌة التً ٌتشاركها أعضاء الهٌئتٌن التدرٌسٌة واالدارٌة ،وٌحرص الجمٌع على توظٌفها فً صٌاغة الخطة وتنفٌذها وتمٌٌمها،
وتعكس مكونات الخطة التزاما ً لتطوٌر وتحسٌن لطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً .ولد حرصت ا لكلٌة على تحمٌك العدٌد منها وتعمل
جاهدة على استكمال تحمٌك تلن االهداف،

.
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مشاحل ِاعذاد الخطت
حى إػذاد انخطت االسخشاحيجيت ػٍ طش

انًشاحم انخبنيت:

المرحلة االولى :
 حشكيم انهجُت دائًت نهخخطيظ االسخشاحيجي نهكهيتحشكيم نجُت دائًيّ يٍ انسبدة يؼبَٔي انؼًيذ نهشؤٌٔ انؼهًيت ٔاالداس ت ٔسؤسبء االاسبو انؼهًيتٔ ،اًشبسكت شؼبت ضًبٌ انجٕدة ٔحقٕ ى االداء
في انكهيت

المرحلة الثبنية:
ححذ ذ سؤ ت انكهيت ٔسسبنخٓب  ،احيذ حخضًٍ سسبنت انكهيت انشئيست رالد جٕاَب ٔانًخًزهت في انخؼهيى ٔانخؼهىٔ ،انبحذ انؼهًئ ،خذيت
انًجخًغ ٔحًُيت انبيئت انًسخذايت
المرحلة الثبلثة:
تحديد المجبالت وأال هداف االستراتيجية
اُبء ػهٗ يب سيخى انٕصٕل إنيّ يٍ َخبئف انخحهيم انبيئي ،سيكٌٕ ححذ ذ انغب بث ٔاالْذاف االسخشاحيجيت ٔانسيبسبث
نهكهيت انًسخٓذفت كي حخًكٍ يٍ ححقي سسبنخٓب.
المرحلة الرابعة:
تحليل الوضع الراهن تحليل بيئة العمل الداخلية والخبرجية
حى احببع انًُٓف انؼهًي نجًغ انبيبَبث ٔححهيهٓب نهٕصٕل انٗ حقييى انٕضغ انشاٍْ نهكهيت،
االيكبَبث ٔانقذساث انًخبحت ،اًب ك م حٕفيش ػذد يٍ انخصٕساث ٔانخيبساث انًشغٕات ٔانًًكُت نخحقي سؤ ت انكهيت ٔغب بحٓب ٔأْذافٓب
االسخشاحيجيتٔ ،اذ حى رنك في إطبس دساست يخكبيهت نهبيئت انخبسجيت ٔانبيئت انذاخهيت ٔفقب نًُٓجيت انخحهيم انبيئي انشابػي .SWOT
المرحلة الخبمسة
صيبغت انخطت ٔحُ يزْب
ٔحخى في ْزِ انًشحهت صيبغت انخطت ٔحُ يزْب ٔف سقف صيُي

9

العىاصشألاظاظيت لالظتراجيجيت
الشإيت:
حععى وليت الخلاهاث الاحيائيت الى أن جىىن معخمـذة أواديميـا وأن جىـىن واحـذة مـً املئظعـاث الشائـذة محليـا واكليميـا ودوليـا فـي مجـاوث الخىىىلىحيـا الحيىيـت
مخع ــذدة الخاصص ــاث .جطم ــل وليدى ــا لخص ــبل ولي ــت مبخى ــشة م ــً ا ــالٌ جط ــىيشامل ــىاسد الوا ــشيت املمخ ــاصة راث الص ـ اث الليادي ــت والل ــيم ألااالكي ــت ووا ــشزلاف ــت
البحىر واملهاساث املبخىشة مً االٌ جطبيم املعايير العامليت للخعليم العالي والبحث العملي.

الشظالت:
جلت ــكم ولي ــت الخلاه ــاث الاحيائي ــت بخا ــشيخ ماخص ــين بالخلاه ــاث الاحيائي ــت لخلبي ــت احخياح ــاث ظ ــىق العم ــل املحل ــي وعكليم ــي ف ــي اللطاع ــاث الطبي ــت والص ــيذوهيت
والضساعيت والبيئيت  .واحشاء البحىر العلميت املبخىشة وجلذيم الخذماث والاظدااساث العلميت للمجخمع.

ألاهذاف :
 )1هلل املعشفت واملهاساث ألاظاظيت ملخخلف حىاهب الخلاهت الاحيائيت والهىذظت الىسازيت.
 )2جــذسيب الطــال علــى املهــً الصــعبت فــي مجــاٌ الخلاهــت الاحيائيــت والهىذظــت الىسازيــت وو ــع أظــاط كــى للذساظــت العليــا والبحــث فــي هــزا املى ــى ل حاحــت
الصىاعيت وهزلً ملىاصلت الخعليم.
 )3غشط سوح املبادسة بين الطال لبذء مااسيعهم الخاصت في مجاٌ الخلاهت الاحيائيت والهىذظت الىسازيت.
 )4جضويذ الطال بالخعليم الز ييش ئ أظاظا كىيا ل هم الخطىس العشيع في مجاٌ الخلذم في الخلاهت الاحيائيت والهىذظت الىسازيت.
 )5جىفير الخعلم املىثف واملخعمم وجطىيش مهاساث الخ ىيرال ني والىلذ الالصمت للىجاح في مجاٌ الخلاهت الاحيائيت والهىذظت الىسازيت.
 )6جطىيش الىعي واملعشفت لذي الطال بمى ىعاث ماخل ت في الخلاهت الاحيائيت والهىذظت الىسازيت مً االٌ املحا شاث والذسوط العمليت.
 )7جذسيب الطال على جىلي مجمىعت واظعت مً ألادواسمثل الباحثين والعلماء والاظدااسيين وسحاٌ ألاعماٌ وألاواديميين وكائذة املعخلبل.
 .)8جطى بش مىظىمت البحث العلمي لذعم الخىميت املعخذامت
 )9بىاء مىظىمت للاشاهت والخعاون محليا واكليميا ودوليا
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الليم الحاهمت لليليت
جدبجة اليليةت مجموعةت مةً اللةيم الحاهمةةت يلتةبم يةةا العةةادة اعضةاء هيئةةت الخةةذساغ والعةاملون ة وليةةت الخلاهةاث الاحيائيةةت معةةدىيريً يةا ة ظةةلوههم ومعةخعيىين يةةا ة
اجخار كشاساتيم .وجخلخص جلً الليم فيما يج :
- 0عذم الخمييك :جؤمً اليليت بمبذأ املعاواة وعذم الخمييب بين الفئاث املخخلفت مً ظال وأعضاء وهيئت جذساعيت وجمي العاملين بعبب اللون أو الجةيغ أو الةذيً
ورلً اهعالكا مً مبذأ املواظىت للجمي .
- 2مشاعاث حلىق امللىيت ال ىشيت :جشاعة اليليةت عىةذ وضة خعتيةا الاظةتراجيجيت حلةوق امللىيةت الفىشيةت للعةادة أعضةاء هيئةت الخةذساغ مةً حيةف مؤلفةاتيم و حةو يم
وملشساتيم الذساظيت وغيرها.
- 3الحشيت ال ىشيت :جؤمً اليليت بالحشيت الفىشيت للعادة اعضاء هيئت الخذساغ مخخلف املجاالث ورلً إظاس الثوابذ املجخمعيت والليم الجامعيت.
- 4الاماهت العلميت
- 5الاـ افيت :جةةؤمً اليليةةت بالؽةةفافيت وعةةش الايجابيةةاث والعةةلبياث أمةةام املعةؤولين ورلةً يةةذ معالجةةت العةةلبياث ودعةةم الايجابيةةاث وصةةوال إ ة الهةةذ امليؽةةود
مً الخعت الاظتراجيجيت.
- 6املااسهت واملعئوليت املجخمعيت :جؤمً اليليت بأهميت املؽاسهت املجخمعيت بوصفها العامل الشئيسخت هجا الخعت الاظتراجيجيت وجحليم أهذافها.
- 7الخىاصــل مــع اط ـشاف اكليمي ـت وعاملي ـت  :جةةؤمً اليليةةت باالهفخةةا عج ة اظ ةشا اخةةش والخواصةةل معه ةا ورلةةً يةةذ الاظةةخفادة مةةً خت ةراتيم وجهةةودهم أزىةةاء جىفيةةز
الخعت الاظتراجيجيت.
- 8معايير العلىن الشاقي :بالحشص عج أن ييون العاملين باليليت كذوة حعىت ظلوههم وأخالكهم والحشص عج جحليةم أعجة املعةايير الاواديميةت ة العمةل و خلةم
بيئت أظشيت مبييت عج الوالء لليليت.
 - 9الخيامل والعمل الجماعي والابذا وجبني ول الافياس الجذيذة.

جحليل بيئت العمل الذااليت والخاسحيت
بىــا ءا علــى هخــائخ جحليــل الخحليــل البيئــي ليليدىــا  .SWOTكــام فشيــم العمــل بذساظــت الخلــاسيشالعــابلت وجلشيــشالخليــيم الــزاحي و الى ــع الــشاهً باليليــت بــبحشاء
الخحليــل البيئ ـي SWOT0لخحذيــذ هلــاق اللــىة والضــعف فــي ا لبيئــت الذااليــت وال ــشا واملخــاطشفــي البيئــت الخاسحيــت .همــا جــم علــذ عــذد مــً الاحخماعــاث بــين
فشيم العمل ملىاكات وصياغت هلاق اللىة والضعف وال شا والتهذيذاث املحخملت .ورلً عً طشيم الخطىاث الخاليت:
* الاطال على جلشيش الخلييم الزاحي لليليت
* حلعاث ل شيم العمل بمعياس الخاطيط الاظتراجيجي ولجميع املااسهين
*اظخطال اساء اللياداث وأعضاء هيئت الخذسيغ والعاملين واليادسالىظي ي
* جحليل الىخائخ وسصذها على جحليل . SWOT
*جحليل الىخائخ وسصذها بايل شامل ل حصىٌ على جحليل سباعي لليليت.
* اظخاذام البياهاث الىزائليت بيافت اداساث اليليت
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اوو :البيئت الذااليت
اوو  -هلاق اللىة
. 1املىكــع الاظــتراجيجي لليلي ـت ار جلــع فــي كضــاء اللاظــم حىــى محافظــت بابــل ممــا ااــيل هلطــت للــاء محافظــاث ال ـشاث الاوظــط وهــزا اعــاعذ علــى جــىفيربيئــت
حعليميت وبحثيت فاعلت حعهم في جحليم سظالت اليليت واهذافها.
.2دعم كياداث اليليت وكىاعتها بؤهميت الخاطيط الاظتراجيجي
. ّ 3جبني مبذأ الالمشهضيت في صىع اللشاس واجااره وجىصيع الصالحياث لخى يز الاعماٌ الالصمت
. ّ 4حعذد الخاصصاث العلميت في اليليت وجىىعها.
. 5جىافشعذد مً الخبراث والى اءاث املخميكة في اليليت.
.6شيى زلافت الخميك والععي الى الاسجلاء باليليت .
 .7ظعي اليليت بخلذيم ول ما مً شاهه للذاىٌ في الخصيي اث العامليت
. 8حصىٌ املضيذ مً أعضاء هيؤة الخذسيغ على دسحت الذهخىساه فضال عً الخطىس في حشهت التركياث العلميت وحصىٌ الىثيـرمـً جذسيعـ ي اليليـتعلى اللـا
علميت اعلى
.9ايمان مىدعبي اليليت باهيت جطبيم مىهج الخاطيط الاظتراجيجي
10جطىس مهاساث البحث العلمي وابراجه على معخىي اليليت وصيادة الياشفي املجالث العلميت العامليت الشصيىت.
12الخىاصل مع اللطا الخاا بهذف جىفيرفشا عمل ل خشيجين وجىظي هم ومخابعتهم.
ّّ زاهيا - :هلاق الضعف
ان جى يز الاظتراجيجيت يىاحه بعض هلاق الضعف التي ظخظهشفي املعخلبل اللادم وجئزش ظلبا على اليليت
. 1عذم ه ايت املىاسد املاليت الالصمت لخجاوص الخىظعاث والاظخحذازاث املخطط لها في العىىاث الخمغ اللادمت
. 2عذم جاصيص با مً أبىا املىاصهت العامت لذعم البحث العلمي.
.3الحاحت الى اوااء مباوي ومياآث حذيذ ة جخال ئم مع جطىساث الخىىلىحيا.
 .4عف الىظم الالىتروهيت واظخحالت الاعخماد عليها
 .5عف جطبيم الخىصيف الىظي ي للعاملين في الاكعام والاعب في اليليت
. ّ 6كلت جطبيلاث الحى همت او لىتر و هيت على معخىي اليليت
 . . 7عف واظخحالت الخىاصل مع الخشيجين
. 8عذم جمىً الطلبت مً اللغت الاهيليكيت فضال عً ع هم في اللغت العشبيت.
 . 9عف مىاهبت الخطىس عىذ البعض في أظاليب الخذسيغ والبحث العلمي وطشائلهما الحذيثت.
 10صيادة الاعباء الخذسيعيت والاداسيت ادث الى كلت الىكذ املخصص للبحث العلمي.
 ُ 11عف هظام الحىافضالز

ّججع على الابذا الابخياس.

ّ 12عذم ه ايت كىاعذ البياهاث الخاصت بحاحاث ظىق العمل.
.13كلت املااسيع البحثيت املاترهت مع حهاث ااسحيت أو هذستها.
 14عف بشامخ الخطىيش لليادسالاواديمي والاداس .
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زاهيا :جحليل البيئت الخاسحيت
ال شا
.1دعم الذولت ملىظىماث مان الجىدة .
.2صيادة الاهخمام على املعخىي الاكليمي بؤهميت مان الجىدة والخحعين املعخمش في مىظىمت العمليت الخعليميت.
 .3سبط البحث العلمي و عضاء هيئت الخذسيغ بالجىدة مما أدي الى اهدااسزلافت الجىدة باملجخمع الاواديمي.
 .4امياهيت دعم اعضاء هيئت الخذسيغ باليليت في صىسة اج اكياث حعاون بين اليليت وحهاث ظىق العمل باملىطلت الجغشافيت املحيطت باليليت
.5حغيير كىاعذ عمل لجان التركياث واشتراطاث الياشفي معخىعباث راث جصييف مخطىس ومخلذم.
 .6وحىد بيئت حيذة ومجخمع أعماٌ حىٌ اليليت مما اعذ فشصت هبيرة لليليت ل خل كىىاث للخعاون مع اسبا العمل لخطىيش العمليت البحثيت والخعليميت.
 .7حغيــرزلافــت املجخمــع ممــا صاد مــً الاكبــاٌ علــى الالخحــاق بالجامعــاث ارا جــىافشث بهــا حــىدة حعليميــت عاليــت ممــا ااــيل فشصــت امــام اليليــت وظــديعا مــا يمىــً
اظديعابه في اكعام اليليت في الذساظخين الصباحيت واملعائيت
.8حاحت املجخمع املحيط لخذماث اليليت في الخلاهاث الاحيائيت والهىذظت الىسازيت .
.9وحىد فشا لخعيين أوائل الخشيجين وهزلً شمىٌ اليليت بالخعين املشهض بيعبت %25
 10جىفيرالذولت للبعثاث الحىىميت واسظاٌ الىىادسالى الخاسج
 .11جلذيم بعض الذوٌ املخلذمت ملىل دساظيت لجامعخىا والخحاق جذسيس ي وليدىا ببعض منها
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التهذيذاث
 .1مشهضيت اجاار اللشاس
 .2ظياظاث اللبىٌ الاعذاد الىبيرة مً الطلبت امللبىلين في اليليت مع عف اظخلالليت اليليت
 .3الخؤزيرالعلبي للى ع العياس ي على الاداء الذاالي
 .4عف مىظىمت الخعليم للمذاسط الاعذاديت كبل الخحاق بالجامعاث
.5املىافعت الاذيذة مع اليلياث الاهليت
 .7كلت في جاصيص املىاسد املاليت
.8عذم ه ايت املىاسد املاليت الالصمت و هجاصمعخلضماث الخىظع والاظخحذار بما يلبي حاحت ظىق العمل لخمغ ظىىاث ملبلت.
.9الحاحت ال عليت و وااء مبان ومياآث جلبي الخىظع الحاصل في اللبىٌ املشهض والخطلع وظخحذار دساظاث عليا ( الذ هخىساة).
 .10عف هظم املعلىماث الاداسيت مما يئد الى كصىس اعخماد الاداسة على جلاسيش واحصاءاث معخاشحت منها.
.11غيا الخيعيم أو ع ه بين اليليت مً وبين مئظعاث الاعماٌ ومىظماث املجخمع املذوي.
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املجاوث الاظتراجيجيت- :
تحمٌما لرإٌة الكلٌة ورسالتها وأهدافها ،واستناداً ُ الى تحلٌل والع الكلٌة الحالًّ ،حددت المجاالت االستراتٌجٌة ،التً ٌمكن
عن طرٌمها تحمٌك االهداف االستراتٌجٌة للكلٌة كما موضح أدناه- :
.0التطور االداري ورفع كفاءة االداء المإسسً والتحول نحو الحو كمة االلكترونٌة
 .2تعظٌم الموارد المالٌة للكلٌة ال حداث تكامل مع التموٌل الحكومً
.3تطوٌر مناهج الدراسات االولٌة والعلٌا .وتبنً طرائك تدرٌس حدٌثة .تدعم مشروع التعلم االلكترونً وفك المعاٌٌر الحدٌثة
.4تطوٌر البحث العلمً لخدمة المجتمع مع نشر بٌانات عن كل ما ٌتعلك بذلن
.5تطبٌك مبادئ الجودة الشاملة وفك المعاٌٌر العالمٌة
.6السعً للحصول على االعتماد المإسسً
.7تشجٌع العمل التطوعً وخدمة المجتمع
.2تطوٌر المهارات الطالبٌة وصملها فً االنشطة الال صفٌة.
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المجال االستراتٌجً االول :التطور االداري ورفع كفاءة المإسسة والتحول نحو الحو كمة االلكترونٌة

الجهت املعىيت

معاون العميذ للائون الاداسيت

الهدف التنفٌذي  /تطوٌر البنى التحتٌة ورفع كفاءة
االلسام العلمٌة من خالل نظام اداري فعال وموارد بشرٌة
مكتملة وسٌطرة الكترونٌة محكمة

ألافم الضمني ووعبت الاهجاصاملخىكعت
2120

2122

2123

%21

%41

%41

2124

معخمش

2125ة ة
ن2126/2
معخمش

املعىكاث والخحذياث
•ضعف الاظخفادة مً املخخصصين مجاٌ الخعويش الاداسي
•ضعف اظدثماس املالواث املخخصصت الترمجياث وجعويش الاهبمت الجاهضة
•ضعف ؼبىت الاهترهذ والاجصاالث
•ضعف البج الخحخيت
•ضعف بشامج الخذسيب والخعويش
•ضعف الخخصيصاث املاليت الخاصت بخعويش املواسد البؽشيت
•ضعف أهبمت الحوافض
•عذم جوصا املواسد البؽشيت عج وفم الخوصيف الوظيفي
•عذم اظخلشاس الوض الامجت والاكخصادي بؽيل عام
البرامخ

عحشاءاث

جعويش اللياداث

دوساث جذسيبيت جعويشيت لللياداث
جمثيل اس ا العمل مجالغ املؤظعت
حؽةةىيل لجىةةت مخخص ةةت للمخابعةةت الخوصةةيف ال ةةوظيفي ظبلةةا للهييلي ةةت

جعويش الهييل الخىبيمت

الخىبيميت وججش مشاجعخس بصوسة دوسيت
ة دوساث جذسيبيت للمالواث الوظيفيت

جعويش املالواث الوظيفيت

ة حعاكذ املؤظعت م جهاث خاسجيت مخخصصت
ة
 إجاحةةت الفشصةةت إ كخىةةاء املعشفةةت واملهةةاساث واملعةةؤولياث لجمية املخةةذس يين.
حؽىيل لجىت لىخابت دليل اجشاءاث العمل الوظيفي ومشاجعخةس بؽةيل

دليل اجشاءاث العمل وجعويشها

دوسي
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الخامين الصح للمىدعبين

مفاجحت الجهاث راث العالكت بالعمل عج الخامين الصح

الاجاصاث الذساظيت جيون حعب الاحخياج الفعج

جوض ة اج ةشاءاث وف ةةم الاحخي ةةاج للخخص ةةص بم ةةا يخ ةةذم اليلي ةةت وظ ةةوق
العمل واملجخم

جعوس العالكاث العامت اليليت ودعم ؼعبت الاعالم لخلوم بذوسها الحليلي

 1جوظي ة ة ة ة ة ة ة ةةف مالو ة ة ة ة ة ة ة ةةاث اعالمي ة ة ة ة ة ة ة ةةس مخخصص ة ة ة ة ة ة ة ةةس ة ة ة ة ة ة ة ة ة اليلي ة ة ة ة ة ة ة ةةت
1دوساث جذسيبيس للمالواث الا عال ميس
ة ة ة اؼ ة ة ةشان ممثج ة ة ة املجخم ة ة ة املحج ة ة ة والا وة ة ةةا د يمة ة ةةين

والا داسية ة ةةً

والخشيجين وض خعت الخعوس
.0اوؽاء مخختراث حذيثت وججهيبها باجهضة مخعوسة

جعويش البج الخحخيت

.2اوؽاء غش خاصت بالخذساعين وكاعاث دساظيت
واوؽة ةةاء بىاية ةةاث جذية ةةذة الظة ةةخحذار كعة ةةم جذية ةةذ(الىيمياء العبية ةةت)
واظ ة ةةخحذار دساظ ة ةةاث علي ة ةةا( ال ة ةةذهخوسا ) ودساظ ة ةةاث علي ة ةةا ة ة ة كع ة ةةم
الهىذظت الوسازيت
.3اوؽاء مخختر خاص باال بحار العلميت.
.4اوؽاء بيذ حيواوي
.5اوؽاء بيذ صجاج يضم الىباجاث العبيت
 .0اوؽة ةةاء مىخبة ةةت جابع ةةت ليليدىة ةةا راث بىاي ةةت مع ةةخللت وم ةةضودة بمىخبة ةةت

جعويش املىخبت وجحذيثيا

الىتروهيت وس عها بؽبىت املعلوماث
.2العمل عج الاؼتران م دوسياث محليت وعش يت وعامليت
ادخاٌ الاسؼفت الالىتروهيت ملىخبت اليليت وادخاٌ وافت الذوسياث فحيا
.3جعةةويش الةةىبم املىخبيةةت بمةةا يخفةةم م ة الخعةةوساث الحذيثةةت ة مجةةاٌ
خذمت املىخباث واملعلوماث
.4اوؽةةاء بىةةً للمعلومةةاث واظةةخخذام الخلىيةةاث الحذيثةةت ة الوصةةوٌ
الحيا
1عل ةةذ هة ةةذواث حعشيفية ةةت لخحذية ةةذ مماسظة ةةاث الفعة ةةاد الاداسي واملة ةةا

ميافحت الفعاد الاداسي واملا

وعلو اتيا اللاهوهيت
1وضة ة ة الي ة ةةاث لخبع ة ةةغ الاجة ة ةشاءاث وجوض ة ةةيه الخعليم ة ةةاث والل ة ةةواهين
والاهبمت الجامعيت
1جعويش جعبيلاث جىىولوجيا املعلوماث

الاداسة الالىتروهيت و الحو همت

1جعويشؼبىتالاهترهذ والاجصاالث
1جعويشص ة ة ةةفحاث موكة ة ة ة اليلي ة ة ةةت وجح ة ة ةةذيف البياه ة ة ةةاث عجة ة ة ة ؼ ة ة ةةبىت
املعلوماث وفم املعايير ا لعامليت
ادخاٌ الترامج الالىتروهيت لؽعب اليليت بذٌ العمل الخلليذي

07

1س غ اكعام العليت وؼعبيا الىتروهيا جماؼيا م الخعليم الالىترووي
ة
1حؽىيل لجىت ال داسة الاصماث واملخاظش

جعويش عمل اداسة الاصماث

1اعذاد دليل اداسة املخاظش
جوصا ة ة املالو ة ةةاث حع ة ةةب الخوص ة ةةيف الة ةةوظيفي ورل ة ةةً باعخم ة ةةاد دلي ة ةةل

اعادة هييلت املواسد البؽشيت(الخذساعيين واملوظفين) لليليت واكعامها

الخوصيف الوظيفي وحصش الاخخصاصاث وحعميتيا (معةم الوظيفةت
والهييليت الفىيت والاداسيت واملهام واملعؤولياث)
..جوزيم الخوصيف الوظيفي لليليت ويشاج بؽيل دوسي.
ة
الالت ةبام بلواع ةةذ الع ةةلون ال ةةوظيفي ووض ة الل ةةوائه الخاص ةةت بحع ةةب

جحذيف الئحت العلون الوظيفي وجعويشها

املعةةخجذاث(العلبت والخذساعةةيين واملةةوظفين والليةةاداث والبحةةف
العلمت)
الجهت املى زة

حهت املخابعت

مئششاث الىجاح

1ؼعبت املواسد البؽشيت

1معاون العميذ للؽؤون الاداسيت

.الخعوس الهياول الخىبيميت

.ؼعبت املىخبت

.معاون العميذ للؽؤون العلميت

ة حعبيم الىمغ الذيموكشاظي للليادة اليليت

.الؽعبت اللاهوهيت

1ؼعبت ضمان الجودة والاداء الجامع

1اظخحذار هبام معلوماحي مخيامل

1ؼعبت الذساظاث العليا

.ؼعبت الخخعيغ واملخابعت

ة الاجشاءاث املخخزة للحذ مً حاالث الفعاد الاداسي واملا

1ؼعبت الؽؤون العلميت

1ؼعبت الحعاباث

1صيادةعذد صياساث ومخابعيس املوك الالىترووي
1جحعين جصييف املوك الالىترووي الخصييفاث العامليت

ة

1وعبتالضيادة املواسد املاليت
1عذد مً الاظخحذازاث الجذيذة اظخحذار كعم جذيةذ والذساظةاث
العليا ( الذهخوسا واملاجعخير)والذساظت املعائيت

02

المجال االستراتٌجً الثانً
تعظٌم الموارد المالٌة للكلٌة ال حداث تكامل مع التموٌل الحكومً المحدود
معاون العميذ للائون الاداسيت

الجهت املعىيت

ألافم الضمني ووعبت عهجاصاملخىكعت
الهذ الخىفيزي

مة ةةواسد مالية ةةت معة ةةخذامت اللتبامة ةةاث اليلية ةةت ة ة

الحاضش واملعخلبل
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معخمشة

2125ة ة
ن2126/2
معخمشة

املعىكاث والخحذياث
1مشهضيت اللشاساث
1جحذيذ العمل بعبب الخعليماث والاهبمت واللواهين املحذدة لالظدثماس
1املىافعت الؽذيذة مجاالث الخعليم
.عذم أظخلش اس الوض الامجت والاكخصادي بؽيل عام
 1الخمويل الحيومي محذود جذا
عحشاءاث

البرامخ

1إعة ةةذاد دساظ ةةت بالج ةةذو الاكخص ةةاديت للذساظ ةةاث املعة ةةائيت وأجة ةةوس الذساظة ةةت عجة ة وف ةةم
حاجت العوق ومخعلباث الوض الشاهً
جعويش الذساظاث املعائيت والخعليم املواصي

1جعةةويش هبةةام للت ةرويج والخحفيةةب للخعلةةيم امل ةةواصي مةةً خةةالٌ الخوص ةةيف الةةوظيفي لخشج ة
اليليت بعذ دخوٌ وليدىا بيعبت الخعيىاث املشهضيت

اهفخا املياجب الاظدؽاسيت عج اللعاع العام والخاص

1جىفيز مؽاسا إهخاجيت جلبت حاجت العوق وجحلم فائذة ماليت لليليت
1وض خعت فصليت للخحشن عج اللعاعين العام والخاص

جعويش عمل لجان آلياث الخعاون العلمت

.املبادسة باكترا آلياث الخعاون م اللعاع العام والخاص
1حؽىيل لجان مؽترهت م اللعاعين العام والخاص لحصش فشص الخعاون والبذء يا وةل
حعب جخصصس

الجهت املى زة
ؼعبت الؽؤون العلميت
ؼعبت الخخعيغ واملخابعت
ؼعبت الحعاباث

حهت املخابعت

مئششاث الىجاح

1مع ة ة ةةاون العمي ة ة ةةذ للؽ ة ة ةةؤون
الاداسيت

1صيادة املشدوداث الاكخصاديت

ؼعبت الحعاباث

1عذد املؽاسا املىجضة ظبلا ملا جم الخخعيغ لس
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المجال االستراتٌجً الثالث
تطوٌر المناهج الدراسٌة االولٌة والعلٌا ،وتبنً طرائك تدرٌس حدٌثة تدعم مشروع التعلم االلكترونً على وفك المعاٌٌر العالمٌة
معاون العميذ للائون العلميه

الجهت املعىيت

ألافم الضمني ووعبت عهجاصاملخىكعت
الهذ الخىفيزي

مى ة ةةاسي دساظ ة ةةيت مخع ة ةةوسة وظشائ ة ةةم ج ة ةةذساغ حذيث ة ةةت
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جخماشخ م مؽشوع الخعلم الالىترووي عج وفم املعايير العامليت وحغيةر بعةض

 2125ة
ن2126/2ة

امللشساث الذساظيت واظدبذالها بملشساث راث جخصص وفم اللعم املعجت
%31

%31

%41

معخمشة

معخمشة

املعىكاث والخحذياث
1ضعف الخواصل والاهفخا عج الجامعاث العامليت
1ضعف هبام إعذاد املىاسي وجعويشها
1ضعف اجشاءاث جيليف الاظاجزة بئعذاد الىخب املىهجيت
1الىلص الخخصيصاث املاليت
1ضعف مؽاسهت اللعاع الخاص وظوق العمل
1ضعف سغبت عذد مً الخذساعيين جحذيف اظاليب الخذساغ
1عذم سغبت بعض العلبت الخواصل والاوسجام م ججش ت الخعلم الالىترووي
البرامخ

عحشاءاث
دساظةةت وةةل ملةةشس دسا ةةخت ة اليليةةت وملاسهخةةس بةةامللشساث الذساظةةيت ملؤظعةةاث حعليميةةت

جحذيف املىاسي الذساظيت
جوأمت الترامج الاواديميت م بشامج عامليت

مخميبة ومىاظشة
اعخماد ما يحللس املجياج الذسا خت ومحخوياجس املهاساث املعلو ت لعةوق العمةل اضةافت
ا جىميت الخفىير العلمت والخعلم الزاحي
الاعخماد جصميم املىاسي عج اساء املخخصصين واملماسظين واملعخفيذيً
.ظباعت الىخب وفم العشق الصحيحت و جودة عاليت املعةاب الحيوميةت وان حعةزس

ظب الىخب املىهجيت

رلً هلجا ا املعاب املجاصة سظميا
1حعضيذ الىخب
جحذيذ الىخب للمىاسي الذساظيت املخعوسة التت جواهب جعوساث العصش والخا هذ مةً

جشجمت الىخب العلميت

جودتيا والخحعين املعخمش لها
ة ة ة حؽة ة ةةىيل فة ة ةةشق عمة ة ةةل بحثية ة ةةت حعة ة ةةع ا ة ة ة جشجمة ة ةةت الىخة ة ةةب العلمية ة ةةت ة ة ة مخخلة ة ةةف
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الاخخصاصاث العلميت
1جصميم محخو امللشساث وجعويشها وفم هبام إداسة الخعلم الالىترووي
.ادخاٌ اليوادس الخذساعيت دوساث جذسيبيت حوٌ الاظخخذام الفعاٌ للمىصاث
وجعويش مهاساتيم
 .العمل عج امخالن املؤظعت هبام معلوماث للعلبت مشجبغ م هبام اداسة الخعلم
اسجباظا بشمج مخيامل
.العمل عج اهماٌ مخعلباث الدسجيل الفذيو ي للمحاضشاث داخل ظخوديو
مخصصت لزلً .وجلوم جلً الاظخوديو باهخاج املواد الخعليميت الفذ يو يت مخعذدة

جعويش مؽشوع الخعلم الالىترووي

الوظائغ
جحذيذ الاحخياجاث الخذسيبيت م الاخز بىبش الاعخباس ججش ت مؽشوع الخعلم 0
الالىترووي
جذولت الترامج الخذسيبيت0
البذء بخعبيم الترامج الخذسيبيت وفلا للجذولت الضمىيت 0

 .اؼشان الخذساعين دوساث وفم ظلف صمجت ال يخعاس م مهامهم الخذساعيت
.العمةةل عج ة اكامةةت عالكةةاث م ة اللعةةاع الصةةىاع املحج ة واس ةةا العمةةل عىةةذ جلةةذيم
الترامج املهىيت للمعاعذة جلويم جلً الترامج
جىميت مهاساث جوصيف الترهامج الاواديمت وامللشس الذسا خت

مؽاسهت اس ا العمل واصحا املهً راث العالكت بالترهامج الاواديمت لالهضمام ا ة
اللج ةةان الاظدؽ ةةاسيت املىاظ ةةبتالتت جىب ةةش ة ة التره ةةامج والاوؽ ةةعت الاخ ةةش للمؤظع ةةت
الخعليميت
1إعة ةةذاد عة ةةش فجة ةةت الحخياجة ةةاث اليلية ةةت املعلة ةةو جمويلهة ةةا وجىفية ةةزها مة ةةً الجهة ةةاث

جىميت املهاساث بالخيعيم م الجامعاث العامليت والجهاث الذوليت الاخش

الذوليت
1مفاجحت الجهاث املعىيت
1جىفيز الترامج

الجهت املى زة
1الاكعام العلميت
1ؼعبت ضمان الجودة وجلويم الاداء
1ؼعبت الؽؤون العلميت

حهت املخابعت

مئششاث الىجاح

.معاون العميذ للؽؤون العلميت

1عذدالىخب املؤلفت واملترجمت املعبوعت كياظا باملخعغ

.ؼعبت الؽؤون العلميت

1جعشيش املىاسي الذس اظيس وجحذيثيا
1عذد الخذساعيين والفىيين املخختراث والوسػ ول بشهامج كياظا باملخعغ لس
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المجال االستراتٌجً الرابع- :
تطوٌر البحث العلمً وتوجٌهه لخدمة المجتمع ،ونشر النتاجات العلمٌة ضمن لواعد البٌانات والمستوعبات العالمٌة الرصٌنة
معاون العميذ للائون العلميت

الجهت املعىيت

ألافم الضمني ووعبت عهجاصاملخىكعت
الهذ الخىفيزي

بحة ة ةةور علمية ة ةةت سص ة ة ةةيىت حعة ة ةةالي مؽة ة ةةىالث املجخم ة ة ة
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واليؽش كواعذ البياهاث واملعخوعباث العامليت الشصيىت
%21

%41

%41

2125ة ة
ن2126/2ة

معخمشة

معخمشة

املعىكاث والخحذياث
1ضعف الامياهياث باللغت الاهيليبيت
1عذم جوفش الذوسياث العلميت العامليت الشصيىت
1عذم جخصيص مبالغ ماليت لذعم البحف العلمت
ة عذم جوفش مخختراث علميت م امياهياث مخختريت مخعوسة.
ة عذم جوفش اليوادس والختراث اليافيت ال هجاص البحف العلمت
ة
البرامخ
بحة ةةور وهخاجة ةةاث علمية ةةت تية ةةخم باملؽة ةةىالث املحة ةةذدة مة ةةً اللعة ةةاعين العة ةةام
والخاص

عحشاءاث
1الخيع ةةيم م ة مؤظع ةةاث اللع ةةاع الع ةةام والخ ةةاص لدص ةةخيص املؽ ةةىالث الحليلي ةةت
وايجاد الحلوٌ لها ومعالجت ما يمىً معالجخس
1حؽىيل فشق بحثيت جض حلوٌ لخلً املؽىالث وهيفيت معالجتيا
ة جشصين املجالث العلميت العشاكيت واعادة هييلتيا بما يخال ئم م دوس اليؽش العامليت
.حؽىيل لجان علميت حؽش عج الترامج البحثيت

بشامج بحور وهخاجاث علميت الاظخذامت البيئيت

1وض اظتراجيجيت للخعاون م الجهاث التت وعمل عج معالجت مؽىالتيا
1البذا بدىفيز العمل
1اج ة ةشاء هة ةةذواث ووسػ عمة ةةل لؽة ةةش املعة ةةخوعباث العاملية ةةت الشصة ةةيىت والابخعة ةةاد عة ةةً
املعخوعباث الوهميت واملفترظت
 1وض ة ة حة ةةوافض مالية ةةت ومعىوية ةةت لليؽة ةةش ة ة كواعة ةةذ البياهة ةةاث واملعة ةةخوعباث العالية ةةت

بشهامج جحفيب لليؽش كواعذ البياهاث واملعخوعباث العامليت الشصيىت

الشصيىت
1الخاهيةةذ عجة اهميةةت اليؽةةش ة املعةةخوعباث العامليةةت الشصةةيىت العخمةةاد جلةةً البحةةور
جليم الاداء العىوي
اعخمةاد البحةور ة اليليةت والاكعةام العلميةةت ة املفاضةلت ملةىه الجةوائض العةىويت التةةت

22

جمىحها الجامعت هىلاط مهمت
بشهامج جذسيب عج اليؽش كواعذ البياهاث واملعخوعباث العامليت الشصيىت وسػ جذسيبيت عج هيفيت اليؽش ضمً املعخوعباث العامليت الشصيىت
جفعيل وؽش بحور ظلبةت الذساظةاث العليةا ة كواعةذ البياهةاث واملعةخوعباث
العامليت الشصيىت
الجهت املى زة
الؽؤون العلميت
كعم ا لخلا هاث الاحيائيت
كعم الهىذظت الوسازيت

1حصجي ظلبت الذساظاث العليا ومخابعتيم لغش اليؽش املجالث الشصيىت
1وض ة اليةةاث لخمىةةين العلبةةت م ةً اليؽةةش ة كواعةةذ البياهةةاث واملعةةخوعباث العامليةةت
الشصيىت

حهت املخابعت
عميذ اليليت
معاون العميذ للؽؤون العلميت
ؼة ةةعبت ضة ةةمان الجة ةةودة وجلة ةةويم
الاداء

مئششاث الىجاح
 1ع ةةذد البح ةةور والىخاج ةةاث العلمي ةةت املىف ةةزة الت ةةت حع ةةالي مؽ ةةىالث املجخمة ة كياظ ةةا
باملخعغ لس
1صيةةادة ع ةةذد البح ةةور امليؽةةوسة ة كواع ةةذ البياهةةاث واملع ةةخوعباث العاملي ةةت الشص ةةيىت
كياظا بالعذد الىج للبحور امليؽوسة جياد جيون معللت
1عذد البحور الحاصلت عج جوائض جلذيشيت
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المجال االستراتٌجً الخامس- :
تطبٌك مبادئ الجودة الشاملة واالداء الجامعً على وفك المعاٌٌر العالمٌة وتحمٌك تصنٌفات متمدمة

العميذ/شعبت مان الجىدة وجلىيم الاداء

الجهت املعىيت

ألافم الضمني ووعبت عهجاصاملخىكعت

الهذ الاظتراجيج

حعليم بجودة عاليت واداء جامع مخميب-
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 2125ة ة
ن2126/2

املعىكاث والخحذياث
1ضعف زلافت الجودة
1ضعف املعشفت باملعايير العامليت للجودة
1كلت عذد املخخصصين العاملين مجاٌ الجودة
1ضعف اظخلعا الخذساعيين الاجاهب
ة ضعف الامياهياث املاديت
البرامخ

عحشاءاث

وؽش زلافت الجودة وحعضيض الوع باملعايير العامليت

علذ هذواث ووسػ عمل مجاٌ الجودة الؽاملت
1دوساث جذسيبيت للعاملين مجاٌ الجودة

جعويش مالواث مؤهلت للعمل مجاٌ الجودة

1إعذاد الجذولت الضمىيت
1جىفيز الذوساث وفلا للجذولت الضمىيت

دعم ؼعبت ضمان الجودة وجلويم الاداء

1دعم ؼعبت ضمان الجودة باملواسد البؽشيت واملاديت وجعويش
.العمل عج حؽىيل لجان اسجباط بين الؽعبت والاكعام العلميت

 العة ةةع للحصة ةةوٌ عج ة ة الاعخمة ةةاداث الاواديمية ةةت الذولية ةةت لضة ةةمانجعبي ةةم مع ةةايير الج ةةودة العالي ةةت .وال ةةذخوٌ ة جص ةةييف الع ةةالمت QSالعمل عج جلذيم ول ما هو معلو الظخىماٌ مخعلباث الذخوٌ جصييفQS
وجاهضيت الذخوٌ
1جعويش البوابت الالىتروهيت لليليت ظبلا للمعايير املعخمذة الخصييف العالمت
حعضيض العمعت الاواديميت لليليت وجحعين موكعها

1جفعيل الخعاون البحثت الذو

24

%31

جخصيص ميباهيت خاصت بالجودة الؽاملت
الجهت املى زة

حهت املخابعت

مخابعةةت الاجةشاءاث لخخصةةيص امليباهيةةت الخاصةةت بةةالجودة الؽةةاملت ومخابعتيةةا مة كعةةم املاليةةت ة
سئاظت الجامعت
مئششاث الىجاح
1عذد الىذواث ووسػ العمل املىفزة كياظا باملخعغ لس

عميذ اليليت
ؼعبت ضمان الجودة
الاكعام العلميت

1عذد املال وا ث التت جم جذسيبيا مجاٌ الجودة

.مع ةةاون العمي ةةذ للؽ ةةؤون 1عذد املؽاسا التت جم جعبيلها مجاٌ الجودة
العلميت

.عذد الخصييفاث التت دخلذ الحيا الجامعت بمعاهذة اليليةت واسجباظهةا الفعجة هجةضء مةً اجةضاء
العمل

25

المجال االستراتٌجً السادس- :
الحصول على االعتماد االكادٌمً(البرامجً والمإسسً)

العميذ /شعبت مان الجىدة وجلىيم الاداء

الجهت املعىيت

ألافم الضمني ووعبت عهجاصاملخىكعت
2120
الهذ الخىفيزي

2122

2123

2124

اعخماد اواديمت عالمت بشامج ومؤظسخت
%01

%21

%21

%21

2125ة ة
ن2126/2

%31

املعىكاث والخحذياث
1ضعف الخخصيص املا لالعخماد
1اليلف املشجفعت لجهاث الاعخماد العامليت
1ضعف زلافت الجودة الوظغ الاواديمت
1ضعف الخواصل م الجهاث العامليت املخخصصت مجاٌ الاعخماد
عحشاءاث

البرامخ

1إعةةذاد جلشيةةش الخليةةيم الةةزاحي وجحذيةةذ تجةةم وجعةةويش خعةةت جحعةةين جخضةةمً محةةاوس
عمل جفصيليت ليل معياس مً معايير الاعخماد الاواديمت
1الخيعيم م الجهت املاهحت لالعخماد مً اجل جحذيذ مخعلباث الاعخماد

جبجت معايير الاعخماد الاواديمت

جعويش الخعت الاظتراجيجيت ملشاحل الحصوٌ عج الاعخماد
الجهت املى زة

حهت املخابعت
1

الاكعام العلميت

1عيذ اليليت

ؼعبت ضمان الجودة

معة ة ة ة ة ةةاون العمية ة ة ة ة ةةذ للؽة ة ة ة ة ةةؤون

ؼعبت الؽؤون العلميت

العلميت
ؼ ةةعبت ض ةةمان الج ةةودة وجل ةةويم
الاداء

مئششاث الىجاح
1عذد الىذواث ووسػ العمل املىفزة كياظا باملخعغ لس
1عذداملالواث التت جم جذسيبيا مجاٌ الجودة
1عذد املؽاسا التت جم جعبيم مجاٌ الجودة
1جشجيب الجامعت ضمً الخصييفاث العامليت
.عذد الخصييفاث التت جم الذخوٌ لحيا

26

المجال االستراتٌجً السابع- :
تعزٌز مبادرات خدمة المجتمع وتشجٌع العمل التطوعً الجماعً

معاون العميذ للائون العلميت

الجهت املعىيت

ألافم الضمني ووعبت عهجاصاملخىكعت
الهذ الخىفيزي

إلاظة ةةهام ة ة حعضية ةةض الصة ةةحت بة ةةاملجخم واملؽة ةةاسهت ة ة

2120

2122

2123

2124

2125ة ة
ن2126/2

املعؤوليت الاجخماعيت العامت.
%51

%51

معخمشة

معخمشة

معخمشة

املعىكاث والخحذياث
1.عذم جحذيذ مجاالث إلاظهام املعؤوليت املجخمعيت
1غيا مؤؼشاث جلييم مماسظاث املعؤوليت املجخمعيت
1ضعف الوع بماهيت خذمت املجخم

الوظغ الاواديمت

1ضعف مماسظاث العمل الخعوع الجماع والفشدي

البرامخ

عحشاءاث
1جعويش ووادس اليليت ملبادساث املعؤوليت املجخمعيت
وضة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ح ة ة ة ة ة ة ة ة ةةافض معى ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوي لخحفي ة ة ة ة ة ة ة ة ةةب الي ة ة ة ة ة ة ة ة ةةادس عجة ة ة ة ة ة ة ة ة ة اهج ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاص اعم ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاٌ

إلاظهام حل مؽىالث املجخم عج اظاط الاخخصاص لليليت

جعوعيةةت مةةً ضةةمً املهةةام التةةت جلةةوم يةةا اليليةةت ة املؤظعةةاث الاخةةش ة مجةةاٌ الخلةةا
هاث الاحيائيت والهىذظت الوسازيت
علذ مزهشاث حعاون م مؤظعاث اللعاع الخاص بما يخذم مخشجاث وليدىا

فشق عمل حعهم املعؤوليت املجخمعيت

الخوعيت بماهيت خذمت املجخم

جىبةيم جذساسةخت اليليةةت وظلبتيةا حمةةالث للصةحت املجخمعيةت بالخيعةةيم مة وصاسة الصةةحت
والبيئت وهزلً وصاسة التربيت والعمل والؽؤون الاجخماعيت
جىبيمت ظال اليليت حمالث جوعيت املجخم وهزلً الخذساعين املذاسط

1إلاظةةهام ة اظةةتراجيجيت ميافح ةةت الاو ئ ةةت واصالةةت امللوز ةةاث املةةايىش و ي ةةت واملعالجةةاث
الخوعيت بماهيت املعؤوليت املجخمعيت

البيئيت
1حمالث للخعشيف بالخذماث املجخمعيت التت كذمتيا اليليت ظابلا
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حهت املخابعت

الجهت املى زة

مئششاث الىجاح

1مع ة ة ة ةةاون العمية ة ة ة ةةذ للؽ ة ة ة ةةؤون
الاداسيت
ؼعبت الؽؤون العلميت

1معة ة ة ة ةةاون العمي ة ة ة ةةذ للؽ ة ة ة ةةؤون

ؼعبت الاوؽعت العالبيت

العلميت

1عذد الاظهاماث املجخمعيت املىجضة
1عذد الجهاث التت اظخفادث مً الخذماث املجخمعيت املخلذمت مً كبل اليليت

1ؼةةعبت الذساظةةاث والخخعةةيغ
واملخابعت

املجاٌ الاظتراجيج الثامً- :
صلل املواهب غير الصفيت للعلبت وجعويشها

معاعذ سئيغ الجامعت للائون العلميت

الجهت املعىيت

ألافم الضمني ووعبت عهجاصاملخىكعت
الهذ الخىفيزي

اظة ة ةةخلعا العلبة ة ةةت املوهة ة ةةو ين ة ة ة اليؽة ة ةةاظاث غية ة ةةر

2120

2122

2123

2124

 2125ة
ن2126/2ة

الصفيت وجىميت املهاساث الفىيت والشياضيت والثلافيت والاجخماعيت
%51

%51

معخمشة

معخمشة

معخمشة

املعىكاث والخحذياث
1ضعف زلافت الاوؽعت غير الصفيت مً اجل صلل الصخصيت
1ضعف الدصجي والخحفيب للعلبت مً كبل اليليت للمؽاسهت الاوؽعت غير الصفيت
عحشاءاث

البرامخ
الخوعيت باال وؽعت العالبيت غير الصفيت

1علذ هذواث ووسػ عمل للخوعيت باال وؽعت العالبيت غير الصفيت
1اعذاد لال وؽعت العالبيت

جعةويش ؼةةعبت اليؽةةاظاث العالبيةت وجحذيثيا(الشياضةةيت والفىيةةت والثلافيةةت

جىب ةةيم جذساعة ةةحت اليلية ةةت وظلبتية ةةا حم ةةالث للصة ةةحت املجخمعية ةةت بالخيعة ةةيم م ة ة وصاسة

والاجخماعيت)

الصحت والبيئت

مىه جائضة لال وؽعت العالبيت غير الصفيت

حؽىيل لجىت فىيت لوض الضوابغ واملعايير ملىه الجائضة

الجهت املى زة

حهت املخابعت

مئششاث الىجاح
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ؼة ة ةةعبت الاوؽ ة ة ةةعت العالبية ة ةةت ة ة ة
اليليت

.معاون العميذ للؽؤون الاداسيت
معاون العميذ للؽؤون العلميت

1عذد الاوؽعت العالبيت غير الصفيت

1ؼعبتالذساظاث والخخعيغ واملخابعت

1عذد الجوائض التت حصلذ علحيا

.ؼعبت ضمان الجودة وجلويم الاداء

29

اطت الخى يز واملخابعت
تموم الكلٌة بتصمٌم الخطة التنفٌذٌة ونظام المتابعة المناسب لتطبٌك استراتٌجٌتها .وٌراعى فً هذا الصدد اآلتً:
اوال:
تتضمن الخطة جمٌع االنشطة التً تحمك رسالة الكلٌة واهدافها االستراتٌجٌة
ثانٌا
:تظهر الخطة اولوٌات تنفٌذ البرامج واالجراءات
ثالثا
:تحدد الخطة بوضوح االمور االتٌة:ـ
0ـاالهداف المطلوب تحمٌمها
2ـآلٌات التنفٌذ
3ـالمسإولٌات
4ـالجدول الزمنً
5ـمإشرات المتابعة والتمٌٌم
6ـمستوٌات اإلنجاز
رابعا
:بٌان المخصصات المالٌة الالزمة لتنفٌذ الخطة
ان تنفٌذ الخطة االستراتٌجٌة ٌتطلب ما ٌلً :
تشكٌل لجنة مركزٌة دائمة برئاسة معاون العمٌد للشإون العلمٌة وعضوٌة معاون العمٌد للشإون االدارٌة ورإساء االلسام ومدٌر شعبة
ضمان الجودة تبدا باالجتماعات الدورٌة وتوثٌمها وتدوٌن ما ٌتم الراره ،وتجمٌع التمارٌر الخاصة بمتابعة التنفٌذ ،وهذه اللجنة تكون مسإولة
عن متابعة تنفٌذ الخطة ومرالبتها وذلن بالتعاون مع مختلف الجهات ذوات العاللة بالكلٌة
ـتوضع خطط تنفٌذٌة سنوٌا على وفك ما ورد بالخطة االستراتٌجٌة الخمسٌة
ـتتضمن الخطة التنفٌذٌة السنوٌة اجراءات وانشطة تفصٌلٌة لكل البرامج الواردة فً الخطة االستراتٌجٌة الخمسٌة
ـتمسٌم خطط العمل السنوٌة على خطط نصف سنوٌة لتسهٌل تنفٌذ االجراءات والمتابعة
ـوضع آلٌة دلٌمة للمتابعة والرلابة تتضمن الخطوات التالٌة:
1تحدٌد المطلوب لٌاسه من عملٌات التنفٌذ واالنشطة والنتائج المراد متابعتها وتموٌمها
1لٌاس االداء الفعلً فً عملٌات تنفٌذ االنشطة
1اتخاذ االجراءات التصحٌحٌة الالزمة
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م حم ()1
الهييل الخىظيمي:

30

م حم ()2
ألاكعام العلميت لليليت
جاسيخ الخأظيغ

اظم اللعم

ث
0

كعم الخلاهاث الاحيائيس

2012

2

كعم الهىذظت الوسازيت

2012

م حم ()3
املىاسد الواشيت ليليت الخلاهاث الاحيائيت
ً
اوو :املالن الخذسيس ي وعداس لليليت
ث

العذد

الؽهادة

رووس

اهار

0

دهخوسا

15

5

2

ماجعخير

13

3

دبلوم عاٌ

0

1

4

بيالوسيوط

4

10

5

دبلوم

املجموع
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10

5
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1
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2

7

6

إعذاديت

5

1

6

7

مخوظعت

0

0

0

8

ابخذائيت

2

1

3

9

يلشا ويىخب

0

0

0

املجموع

44

30
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زاهيا :الطلبت
العام الذسا خت

عذد العلبت الزووس

عذد العلبت لاها ر

املجموع
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1433

ث
1

املجموع
املجموع الىج
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