مصفوفة توافق الغايات واألهداف االستراتيجية للجامعة ،واالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (،)2025-2016
واالستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ()2018-2014
محاور األداء الرئيسة
(الغايات االستراتيجية
للجامعة)
 .1هيئة أكاديمية وطلبة
بمستويات عالمية.

األهداف االستراتيجية للجامعة
( )2022-2017والتي تشكلت منها محاور األداء
الرئيسة
 تعزيز االستثمار في قدرات ومعارفاألكاديميين وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم.
 دعم وتحفيز األكاديميين للوصول إلى مراكزعالمية.
 توفير فرص التطوير المهني المستمر وتعزيزالمهارات في اإلبداع والريادة.
 العمل على توفير هيئة تدريسية متميزة. تطوير مهارات اإلبداع واالبتكار والريادية لدىالطلبة.
 تميز الطلبة على المستوى المحلي واإلقليميوالعالمي.
 تطوير آليات تفاعل الطلبة مع المجتمع المحلي. تقديم خدمات متميزة إرشادية تربوية ونفسيةوتوجيهية ومهنية للطلبة.

 .2برامج جاذبة وتعلم
وتعليم متطور وف َعال.

 تعزيز المهارات العقلية والمهنية والحياتية لدىالطلبة من خالل التعلّم والتعليم.
 تطوير الخطط الدراسية بشكل دوري لمواكبةأفضل الممارسات العالمية.
 ربط التخصصات الدراسية باحتياجات سوقالعمل.

االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية
()2025-2016

االستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم العالي
والبحث العلمي ()2018-2014

 الوصول إلى تعليم عا ٍل يتسم بجودة عالية تمكنهمن إعداد كوادر بشرية تلبي احتياجات المجتمع،
وتتمتع بتنافسية على المستويين العربي والدولي.

 بناء القدرات البشرية من خالل التعليم المتميزوضمان جودة مخرجاته.

 توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتعبالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بنا ًء على الجدارة
والقدرات.

 استكشاف الطلبة المتميزين ورعايتهم من خاللجامعتهم لتوطين أبحاثهم وإبداعاتهم وأفكارهم
الريادية فيها.
 تدريب الطلبة على التواصل من خالل إتقانلغات عالمية واالنفتاح على ثقافات المجتمعات
األخرى.
 ضـمان العدالـة والتكـافؤ في توفير الفرصالتعليميـة للطلبـة.

 زيادة أعداد الطلبة المستفيدين غير المقتدرين منبرامج الدعم المالي في مؤسسات التعليم العالي
ومكافأة الطلبة المتفوقين.
 تطوير برامج آليات ومعاهد التعليم الجامعيالمتوسط.

1

 تقديم برامج أكاديمية رائدة وفق معايير الجودةالشاملة.
 تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها بمايتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية والعربية.
 توفير مناهج دراسية تفتح أَمام الطلبة أبوابالتفكير العميق والناقد وتشجيعهم على الريادة.

 تبني معايير االعتماد وضمان الجودة المحليةوالعالمية في جميع البرامج األكاديمية.
 تحسين مستوى نتاجات التعلّم. تطوير تعلّم مدمج تفاعلي ومبتكر مبني علىنتاجات تعلم واضحة وأسس تقويم محددة.
 تطوير المرافق والمستلزمات المساندة للتعلمّوالتعليم في الجامعة.
 استخدام أساليب التدريس الحديثة. تعظيم دور ومساهمة التعلّم والتعليم اإللكتروني. توليد معارف وتطوير أبحاث علمية نوعية .3أبحاث علمية رصينة
عالمية المستوى ومنتجة للمعرفة.
ومؤثرة منتجة للمعرفة.
 توفير مصادر المعلومات الكافية للبحث العلمي. تخصيص موارد كافية لتطوير البنية التحتيةالبحثية.
 تركيز الجهود البحثية على مشكالت وقضاياوتحديات معاصرة وطنيا ً وإقليميا ً وعالمياً.
 التوجه نحو أبحاث تطبيقية منتجة وموصلةلبراءات االختراع.
 تعزيز التنافسية المؤسسية وفق أفضل ممارسات .4بيئة جامعية ذكية
ً
متطورة مستقرة ماليا وذات اإلدارة والحاكمية.
كفاءة مؤسسية عالمية
المستوى.
 تطوير بيئة جامعية آمنة وصحية وصديقة للبيئة. التحول نحو الجامعة الذكية (أتمتتة العملياتواإلجراءات واالرتقاء بالبنية التقنية
والمعلوماتية).
 -ضمان موارد مالية مستدامة.

 رفع معايير مستوى التدريس والتعلم في أنظمةالتعليم العالي بما يتوافق ويتماشى مع أفضل
األساليب والمعايير في الجامعات المتطورة.

 تهيئة بيئة تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة لإلبداعوالتميز.
 تقديم التخصصات والخطط الدراسية الكفيلةباالرتقاء والتغيير نحو األفضل للطلبة وإعادة
تطوير وصف المساقات لمواكبة تطور العلوم
الحديثة.
 توظيف استراتيجيات التعليم اإللكتروني فيالعملية التعليمية.
 -دعـم البحث العلمـي واالبتكار واإلبداع والتميز.

 االرتقاء بمستوى البحث العلمي والتطويروالدراسات العليا.
 رفع معايير مخرجات األبحاث العلمية وجودتهابما يراعي االحتياجات المجتمعية.
 االستقاللية واعتماد مبدأ المساءلة. ضمان استقالل الجامعات وتحفيزها على تحملمسؤولية أكبر تجاه تقديم مساهمات ملموسة للتنمية
المستدامة.

 االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراساتالعليا وتعزيز البحث التطبيقي.

 المساهمة في تحقيق برنامج الحكومةاإللكترونية ،وتعزيز رضا متلقي الخدمات.
 تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواهوربطه بأهداف التنمية الشاملة.

 تفعيل دور مراكز التطوير في الجامعات لتدريبأعضاء هيئة التدريس على تصميم الخطط
الدراسية بهدف الوصول إلى نتاجات تعلم مناسبة.
 تمكين مؤسسات التعليم العالي من تحقيق أهدافهاوبرامجها وزيادة فرصها التنافسية العالمية.
 تعزيز القدرات المؤسسية للجامعات ورفع كفاءتها  -رفع كفاءة أداء كليات الجامعة ووحداتهاالمختلفة.
وفاعليتها.
 أتمتة الخدمات المقدمة. -تنويع مصادر تمويل التعليم العالي.
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 -تنمية الموارد المالية للجامعات.

ي تنويري
ٌ .5
منبر ثقاف ٌ
وتنمية مجتمعية فاعلة.

 .6شراكات استراتيجية
مؤثرة مع ذوي العالقة
محليا ً وإقليميا وعالميا ً.

 تعزيز الوضع المالي من خالل الوقفياتوالمبادرات والتبرعات.
 التوسع في االستثمار وتطوير قنواته. تعزيز الدور اإلعالمي والثقافي والتوعويللجامعة.
 دعم مشاركة األكاديميين في أعمال اللجانالوطنية/الدولية في المجاالت المتعددة.
 زيادة فاعلية المنظومتين الثقافية وخدمةالمجتمع.
 تطوير خدمات مجتمعية ذات قيمة مضافة. تركيز الجهود على مساعدة المجتمع المحلي فيالقضايا التنموية.
 تبادل الخبرات والمعارف عالمياَ. تعظيم االستفادة من البرامج والمنح الدولية. طرح برامج دراسات عليا مشتركة مع جامعاتعالمية ومؤسسات دولية.
 تطوير شراكات استراتيجية فاعلة محلية وعربيةودولية.
 تطوير العالقات مع الجهات الخارجية التي تدعمالبحوث العلمية وبناء القدرات.

 زيـادة وعـي الجهـات المعنيـة المستفيدة حـولأهميـة التعليـم العـالي وما يعكس مـن مكاسـب
وطنيـة بهدف تعزيز مشاركتهم في عملية التعليم
العالي.

 تعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة معالجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية
والقطـاع الخـاص.

 تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق األهدافالوطنية االقتصادية واالجتماعية.

 -بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع.

 مشاركة أفضـل الممارسات الدولية والمخرجات  -تعزيز العالقات مع الجهات المانحة والداعمة،وتعظيم الفوائد العائدة من االتفاقيات العلمية
والنتائج مع جميع األطراف المعنية.
والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي مع الدول العربية
واألجنبية.
 بناء جسور التواصل االجتماعي داخليا ً وخارجيا ً  -بناء شراكات واتفاقات مع مؤسسات عربيةوعالمية لمواكبة واستيعاب التطورات المستقبلية
ودعمها.
في مجال تكنولوجيا التعلم والتعليم.
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