الغايات واألهداف االستراتيجية

م

الغايات

االستراتيجية

م
1-1
2-1

إعداد خريجي

1

الجامعة لممارسة
مينية وبحثية

منافسة في سوق

3-1
4-1

العمل.

5-1

التطوير المستمر
2

لقدر مؤسسية

وفاعمية تعميمية
جاذبة وداعمة.

3

التميز في تقديم
بحوث إبداعية
وتطبيقية.

األهداف االستراتيجية
تحديث الموائح الدراسية لمبرامج التعميمية الحالية بكميات الجامعة طبقا

لمتطمبات سوق العمل المستقبمية محميا ودوليا
تطوير أساالي

الجديد لمتعميم.

التعمايم الجاامعي والتقيايم وفاق توجاو الدولاة فاي النظاام

استحداث برامج أكاديمية جدياد بالمرحماة الجامعياة األولا والد ارساات
العميا يقبل عمييا سوق العمل.

استحداث برامج أكاديمية مميز جديد باالشاتراك ماج جامعاات عالمياة

مرموقة.

تطا ااوير فا اارص التا اادري

التخرج

الميا ااداني والممارسا ااة المينيا ااة لمط ا ا

6-1
7-1

ربط خريجي الجامعة بمؤسسات التوظيف محمياً واقميمياً ودولياً.
تأىيل الط

1-2

تحديث نظم القبول بكميات الجامعة

2-2

رفج كفاء القدر المؤسسية إلدارات الجامعة وكمياتيا

3-2
4-2
5-2

ليكونوا نوا لباحثين متميزين الستكمال دراساتيم العميا

رفا ااج كفا اااء الفاعميا ااة التعميميا ااة لب ا ارامج الجامعا ااة بما ااا يحقا ااق تطا ااوير
الميارات التي يكتسبيا الط

.

رفا ااج الكفا اااء المينيا ااة ألعاا اااء ىيئا ااة التا اادريس ومعا اااونييم والجيا اااز
اإلداري.

تحسين أوااع أعااء ىيئة التدريس ومعاونييم والجياز اإلداري.

6-2

تأىيل أعااء ىيئة التدريس واإلداريين لتولي المناص

7-2

تنمية التعاون وقيم النزاىة والشفافية لدى أفراد المجتمج الجامعي.

8-2

إثراء المجتمج األكاديمي والحيا الجامعية.

1-3

تطوير المعامل البحثية.

2-3
3-3

قبا اال

القيادية.

دع اام إنت اااج بح ااوث عممي ااة إبداعي ااة وتطبيقي ااة واس ااتثمارىا ف ااي تحقي ااق

استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة.

االرتقاء بمستوى المج ت العممية لتصبح مج ت دولياة محكماة ذات
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م

الغايات

االستراتيجية

األهداف االستراتيجية

م
معام ت تأثير عالية.
4-3

بناء جسور التواصل مج الجامعات العالمية لتطوير البحث العممي

1-4

بناء نظام فاعل لتقديم الخدمات المجتمعية.

2-4

4

المحيط.

3-4

رفج الوعي الثقافي والتراثي لدى المجتمج.

تقديم خدمات

4-4

حماية وصيانة التراث والحرف التراثية.

مجتمعية تسيم في

5-4

تأسيس حاانة لمتراث بالجامعة.

6-4

تنمية وعي المجتمج بأىمية الممكية الفكرية وحمايتيا.

التنمية المستدامة.

7-4
8-4
1-5
2-5

3-5
التطوير المستمر
5

المس اااىمة ف ااي تعزي ااز الق اايم الوطني ااة واليوي ااة الثقافي ااة ل اادى المجتم ااج

لبرامج الجامعة

وكمياتيا واداراتيا

4-5

وتأىيميا ل عتماد.
5-5

إعداد نظام متكامل وفعال لجمج معمومات عن سوق العمال وتوظياف
خريجي الجامعة محميا ودوليا
بنا اااء ش ا اراكات اسا ااتراتيجية فاعما ااة ما ااج الصا ااناعة والييئا ااات الحكوميا ااة
والمجتمج المدني.
التطوير المستمر لنظم إدار الجود بكميات الجامعة وبرامجيا.
المراجعا ا ااة الداخميا ا ااة والخارجيا ا ااة لب ا ا ارامج وكميا ا ااات الجامعا ا ااة وتأىيميا ا ااا

ل عتماد وبناء الكوادر الخاصة بذلك.

إعداد نظام إلجراءات نظام إدار الجود لمييكل اإلداري وفقا لممعاايير
التااي تطبااق فااي مؤسسااات التعماايم العااالي طبقااا لممواصاافات العالميااة
"أيزو" 2015-9001م.

تطااوير البارامج التعميميااة التااي تمنحيااا الجامعااة ومواصاافات خريجييااا

استناداً إل اإلطار القومي لممؤى ت.

حصول الجامعة عما حاق إنشااء األكاديمياة القومياة لمتعمايم الفناي أو

لفا اارع ليا اااع لتخ ا اريج معمما ااين لمتا اادريس فا ااي مؤسسا ااات التعما اايم الفنا ااي
والميني.

6-5
7-5
6

رفج جاىزية

1-6

إنشاااء مركااز بالجامعااة لماانح رخصااة مزاولااة المينااة لخريجااي التعماايم
الفني والميني.
تأىيل الجامعة لمحصول عم االعتماد المؤسسي.
تطوير ترتي

الجامعة في التصنيفات العالمية لمجامعات.
2
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م

الغايات

االستراتيجية
وتنافسية الجامعة
واستق ل فرعييا.

م
2-6
1-7

التوظيف األمثل
7

لمموارد وتنمية
الموارد المالية

الذاتية لمجامعة.

2-7
3-7
4-7
5-7
1-8
2-8

8

تطوير المستشفيات
الجامعية وما تقدمو

من خدمات متميز .

3-8
4-8
5-8
6-8

دعم األنشطة
9

الط بية المتنوعة

والمشاركة الط بية
الفاعمة.

تصبح الجامعة

1-9

األهداف االستراتيجية
تأىيا اال فرعا ااي الجامعا ااة باألقصا اار والبحا اار األحما اار ليكونا ااا جا ااامعتين
مستقمتين.
امان مطابقة اإلنشاءات الجديد لممواصفات الفنية ومعايير الجود .
اسااتثمار المنش ا ت واألصااول الثابتااة فااي إقامااة مشااروعات تاادر دخ ا ً

لمجامعة.

تطا ا ااوير ل ا ا اوائح الم اركا ا ااز والوحا ا اادات ذات الطا ا ااابج الخا ا اااص وتسا ا ااويق
الخدمات التي تقدميا.
استحداث وتطوير برامج موجية لمط
جذ

المزيد من الط

والمجتمج مدفوعة التكاليف.

الوافدين من الدول العربية واألفريقية.

تااوفير األعااداد الكافيااة ماان أفاراد التم اريض واألطباااء والعمالااة والفنيااين
والكيميائيين والفيزيائيين.
رفاج كفااء الكاوادر الطبياة واإلدارياة والخاادمات المعاوناة بالمستشاافيات
الجامعية.
اسا ا ا ااتحداث مصا ا ا ااادر تمويا ا ا اال لتا ا ا ااوفير كافا ا ا ااة المسا ا ا ااتمزمات الطبيا ا ا ااة
بالمستشفيات الجامعية.
التوسج في الميكنة اإللكترونية لممستشفيات الجامعية.
تط ا ا ااوير كف ا ا اااء المع ا ا اادات والتجيي ا ا ازات والمس ا ا ااتمزمات بالمستش ا ا اافيات
الجامعية.
استحداث وحدات لمخدمات الطبية التخصصية وتطويرىا.
تنمي ااة وتعزي ااز ق اادرات الط ا

إطار أخ قي وصحي.

عما ا ممارس ااة األنش ااطة الط بي ااة ف ااي

2-9

إنشاء مقر لمبرلمان الط بي.

3-9

إنشاء مركز تنمية وتطوير إبداعات الشبا .

 1-11إنشاء مركز لمنشر والترجمة بالجامعة.

منار لتعزيز االبداع  2-11تقديم برامج لغرس ثقافة االبتكار واقتصاد المعرفة بالمجتمج.
11
التكنولوجي
 3-11إنشاء مركز لإلبداع التكنولوجي.
واالبتكار واقتصاد

المعرفة بالمجتمج.

4-11

إنشاء حاانة لرياد األعمال االبتكارية.
3
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م

11

الغايات

االستراتيجية

م

تصبح الجامعة بيت
خبر لدراسات

التنمية المستدامة.

1-11

األهداف االستراتيجية
إنشاء مركز بحوث ودراسات التنمية المستدامة وتفعيمو لدراسة

القاايا التنموية الرئيسة بالمجتمج

4
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انخطت انخنفيزيت

5

انغايت االوني :إعذاد خشيجي انجامعت نمماسست مهنيت وبحثيت منافست في سىق انعمم:
كود
الهدف

الهدف االستراتيجي

كود

األ نشطة والممارسات

النشاط

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء

تامين جميج الموائح الجديد مقومات رئيسة
(عم

تحديث الموائح

الدراسية لمبرامج

1-1

1-1-1

التعميمية الحالية

سبيل المثال :تكنولوجيا المعمومات –

الذكاء الصناعي -االلمام بثقافات الشعو
األخرى -رياد

األعمال -التفكير النقدي-

الحمول غير التقميدية لممشك ت – ميارات

القرن الحادي والعشرين -والميارات العممية

بكميات الجامعة طبقا
العمل المستقبمية
2-1-1

1-2-1
تط ا ا ا ا ا ااوير أس ا ا ا ا ا ااالي
2-1

التعم ا ا ا ا اايم الج ا ا ا ا ااامعي
والتقيا اايم وفا ااق توج ا ااو

2-2-1

الدولا ا ااة فا ا ااي النظا ا ااام

الجديد لمتعميم.

والط

 نائ

.

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

الكميات

 لوائح

محدثة

ومعتمد .

العميا والبحوث.

وميارات المغة اإلنجميزية).

لمتطمبات سوق
محميا ودوليا

 نائ

رئيس الجامعة لشئون التعميم

3-2-1

إعداد نظام لدمج المؤلفات األكاديمية في

المناىج لتشجيج الطال

عم البحث العممي.

إنشاء واعتماد مركز لتطوير التعميم الجامعي.
تأىيل البنية التحتية لدمج التكنولوجيا في التعميم

الجامعي والتقييم وفق توجو الدولة في النظام

الجديد لمتعميم.

تأىيل الكوادر البشرية

لدمج التكنولوجيا في

التعميم الجامعي والتقييم وفق توجو الدولة في

النظام الجديد لمتعميم.

 نائ

والط

 نائ

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

 رئيس الجامعة

 رئيس الجامعة

 رئيس الجامعة

في عدد المؤلفات

 الزياد

األكاديمية التي دمجيا في
المناىج لتسجيج

البحث

العممي.
لتطوير

 مركز

التعميم

الجامعي.
 بنية

تحتية

التكنولوجيا

مؤىمة
في

لدمج
التعميم

الجامعي والتقييم.
 كوادر بشرية مؤىمة لدمج
التكنولوجيا في التعميم والتعمم
والتقييم.
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كود
الهدف

الهدف االستراتيجي
استحداث برامج
أكاديمية جديد

3-1

1-3-1

األول والدراسات
العميا يقبل عمييا

2-3-1

استحداث برامج

1-4-1

أكاديمية مميز

جديد باالشتراك مج
جامعات عالمية
مرموقة.

2-4-1

تطوير فرص

5-1

التدري

الميداني

والممارسة المينية

لمط

1-5-1

6-1

ودولياً.

إجراء دراسة مسحية لتحديد احتياجات سوق

العمل من البرامج المطموبة لدى المؤسسات
والييئات وأصحا

 رئيس الجامعة.

األعمال.

 نائ

إعداد لوائح البرامج الجديد التي يقبل عمييا
سوق

العمل

بالمرحمة

والدراسات العميا واعتمادىا

الجامعية

والط

األول

 نائ

إعداد لوائح البرامج المميز الجديد

 نائ

مج

والط

جامعات عالمية مرموقة بالمرحمة الجامعية

 نائ

األول والدراسات العميا واعتمادىا.

فرص لمتدري

العمل.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

 رئيس الجامعة

إلنشاء برامج مميز جديد .

فعاليات مشتركة مج أصحا

 تقرير دراسة احتياجات سوق

 عدد  4برامج سنويا.

العميا والبحوث.

عقد بروتكوالت مج جامعات عالمية مرموقة

لمط

سنويا.
 عدد  1بروتوكول ً

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

 عدد  1برنامج سنويا.

العميا والبحوث.

 عدد خريجي الجامعة الذين

العمل لتوفير

 عمداء الكميات

الميداني والممارسة المينية

تم

تدريبيم

بمؤسسات

التوظيف داخل سوق العمل
محمياً واقميمي ًا ودولي ًا.

قبل التخرج.

 وجود قواعد بيانات مميكنة

ربط خريجي الجامعة
محمياً واقميمياً

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

عقد بروتوكوالت التعاون ومذكرات التفاىم

قبل التخرج

بمؤسسات التوظيف

األ نشطة والممارسات

النشاط

بالمرحمة الجامعية

سوق العمل.

4-1

كود

وقت التنفيذ بالسنة

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء

1-6-1

 نائ

تفعيل إدارات ونظم شئون الخريجين بكميات

والط

الجامعة.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

وآليات عمل وااحة لمتابعة
خريجي كميات الجامعة.
 تحقيق

راا

الخريجين

واألطراف المعنية بمستوى

7
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كود
الهدف

الهدف االستراتيجي

كود
النشاط

وقت التنفيذ بالسنة

األ نشطة والممارسات

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء
 %70عن أداء إدارات ونظم
الخريجين

شئون

بكميات

الجامعة.

2-6-1

3-6-1

4-6-1

5-6-1

إصدار قرار بإنشاء مركز لتنمية الكفاء المينية

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

لمركز لتنمية

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

لخريجي كميات الجامعة.

إعداد واعتماد الئحة داخمية

وتنمية البيئة.

وتنمية البيئة.

الكفاء المينية لخريجي كميات الجامعة.

تخصيص مقر مستقل لمركز تنمية الكفاء

 أمين عام الجامعة.

المينية لخريجي كميات الجامعة وتجييزه.

 قرار
الكفاء

إنشاء

مركز

المينية

تنمية
لخريجي

كميات الجامعة.
 الئحة معتمد لمركز تنمية
الكفاء المينية.
 مقر مجيز لمركز تنمية
الكفاء المينية.
 ىيكل أكاديمي واداري لمركز

استكمال الييكل األكاديمي واإلداري لمركز

 أمين عام الجامعة

لتنمية الكفاء المينية.

تنمية الكفاء المينية.
 مدير تنفيذي لمركز تنمية
الكفاء المينية.
 عدد خريجي الجامعة الذين

6-6-1

تفعيل مركز تنمية الكفاء المينية لخريجي

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

مستوى

 نائ

رئيس الجامعة لشئون التعميم

وتنمية البيئة.

كميات الجامعة.

تم رفج الكفاء المينية ليم.
 تحقيق راا األطراف المعنية
بمستوى  %70عن مستوى
خريجي الجامعة في الجيات
التي يعممون فييا.

7-1

تأىيل الط

ليكونوا نوا لباحثين

1-7-1

عقد مؤتمرات ط بية سنوية عم

التخصص والكمية والجامعة.

والط

8

.

 مؤتمر سنوي في كل كمية.
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كود
الهدف

الهدف االستراتيجي
متميزين الستكمال
دراساتيم العميا

كود

األ نشطة والممارسات

النشاط
2-7-1

3-7-1

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

/00
02

عقد الدورات التدريبية وورش العمل البحثية

بالتعاون مج أصحا
العالمية المتميز .

مسئول التنفيذ
 نائ

األعمال والجامعات

والط

عقد ورش عمل وممتقيات لتمكين الط

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

 عمداء الكميات.

والخريجين من الميارات البحثية.

مؤشرات األداء

سنويا.
 عدد  3دورات ً

سنويا.
 عدد  5دورات ً

عقد بروتوكوالت تعاون بين كميات الجامعة

4-7-1

المنشأ

حديثا ونظيراتيا األقدم بالجامعات

األخرى لتدري

العميا.

الط

 عمداء الكميات.

واستكمال دراساتيم

 عدد  3بروتوكوالت مفعمة
سنويا.

انغايت انثانيت :انخطىيش انمسخمش نقذسة مؤسسيت وفاعهيت حعهيميت جاربت وداعمت:
كود

اليدف
1-2

2-2

اليدف االستراتيجي
تحديث نظم القبول
بكميات الجامعة

رفج كفاء القدر

المؤسسية إلدارات
الجامعة وكمياتيا

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات
1-1-2

1-2-2

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

تحديث لوائح نظم القبول بالكميات بحيث تأخذ

 نائ

تقديم الدعم الفني لكميات الجامعة لتطوير

 مدير مركز امان الجود .

في اعتبارىا قدرات الطال

خططيا

االستراتيجية

ومواردىا المالية والمادية.

ورغباتو.

وىياكميا

والط

التنظيمية

رئيس الجامعة لشئون التعميم

 مدير مركز التخطيط االستراتيجي

مؤشرات األداء
 لوائح بنظم القبول بالكميات.
 خطة استراتيجية معتمد بكل
كمية.
 ىياكل تنظيمية متطور .
 خطة لكل كمية لتطوير
مواردىا المالية والمادية.

9

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء

تقديم الدعم الفني لكميات الجامعة لتطوير
2-2-2

وتطبيق معايير القياد

والحوكمةع والتقويم

 مدير مركز امان الجود .

المؤسسي المستمرع والمصداقية واألخ قيات
المينية.

3-2-2

4-2-2

5-2-2

6-2-2

7-2-2

8-2-2

 زياد مستوى الراا الوظيفي
سنويا.
ً
 دراسة معتمد

دراسة االحتياجات المستقبمية من اإلداريين

 أمين عام الجامعة.

والخدمات المعاونة بإدارات الجامعة وكمياتيا.

باحتياجات

إدارات الجامعة وكمياتيا من
اإلداريين

والخدمات

المعاونة.

توفير االحتياجات المستقبمية من اإلداريين

 رئيس الجامعة

والخدمات المعاونة بإدارات الجامعة وكمياتيا.

 نائ

دراسة االحتياجات المستقبمية من أعااء ىيئة

التدريس ومعاونييم بكميات الجامعة.

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث

توفير االحتياجات المستقبمية من أعااء ىيئة

 رئيس الجامعة

التدريس ومعاونييم بكميات الجامعة.

دراسة المنش ت المستقبمية المطموبة بالجامعة

 رئيس الجامعة

وكمياتيا.

توفير المنش ت المستقبمية المطموبة بالجامعة

 رئيس الجامعة

وكمياتيا.

01

 الزياد

في سد احتياجات

إدارات الجامعة وكمياتيا من
اإلداريين والخدمات المعاونة
 دراسة معتمد

باحتياجات

كميات الجامعة من أعااء
ىيئة التدريس ومعاونييم .
 الزياد

في سد احتياجات

كميات الجامعة من أعااء
ىيئة التدريس ومعاونييم.
 دراسة معتمد

بالمنش ت

المستقبمية المطموبة بالجامعة
وكمياتيا.
 الزياد في توفير المنش ت
المطموبة بالجامعة وكمياتيا.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

/00
02

مسئول التنفيذ

مؤشرات األداء
 توصيف البرامج والمقررات.

3-2

رفج كفاء الفاعمية
التعميمية لبرامج
الجامعة

 ق اررات

تبني الكميات وتطبيقيا لممعايير األكاديمية
1-3-2

وتبنييا

الستراتيجيات

واستراتيجيات تقويم الط

.

تبني

استراتيجية تعميم وتعمم.

القوميةع وتطويرىا لتوصيفات البرامج والمقررات
التعميم

الكميات

 عمداء الكميات.

والتعمم

 ق اررات تبني الكميات آلية
.

لتقويم الط
 تقرير سنوي

امان الجود

من

مركز

عن أداء

الكميات.

1-4-2

رفج الكفاء المينية
4-2

ألعااء ىيئة

تقييم االحتياجات التدريبية المينية ألعااء

ىيئة التدريس ومعاونييم والجياز اإلداري.

استحداث حزمة تدريبية متخصصة تحت مظمة

2-4-2

التدريس ومعاونييم

مركز تنمية القدرات الستيفاء االحتياجات

التدريبية المينية ألعااء ىيئة التدريس

التدريس ومعاونييم في استخدام التكنولوجيا
وبنك المعرفة واألسالي

والتعمم وتقييم الط
تحسين أوااع
5-2

والجياز اإلداري.

حديثة.

واج خطة لمتابعة وتقييم أداء أعااء ىيئة

3-4-2

التدريس ومعاونييم

 مدير مركز تنمية القدرات.

 برامج تدريبية متخصصة

ومعاونييم والجياز اإلداري .

والجياز اإلداري.

أعااء ىيئة

 عمداء الكميات.

 برنامج تدريبي كل سنة.

.

 مدير مركز امان الجود

الحديثة في التعميم

تقييم رااء أعااء ىيئة التدريس ومعاونييم
1-5-2

والجياز اإلداري عن الخدمات الصحية

 مدير المستشف الجامعي.

واالجتماعية المقدمة ليمع واتحاذ ق اررات

تحسينية بشأنيا.

00

 خطة متابعة معتمد .

 زياد راا أعااء ىيئة
التدريس
الخدمات.

والعاممين

عن

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات
2-5-2

3-5-2

1-6-2

/81
81

تدبير موارد مالية لتحسين دخل أعااء ىيئة

 رئيس الجامعة

التدريس ومعاونييم والجياز اإلداري.
واج آلية فاعمة لجذ

المتميزين من أعااء

ىيئة التدريس ومعاونييم واإلداريين وتحفيزىم

 رئيس الجامعة

واالحتفاظ بيم.

تشجيج أعااء ىيئة التدريس عم

والحصول عم األستاذية.

/81
02

/02
08

/08
00

/00
02

مسئول التنفيذ

الترقي

 عمداء الكميات.

مؤشرات األداء
 زياد راا أعااء ىيئة
التدريس

والعاممين

عن

الدخل.
 تقرير سنوي.

 زياد

األساتذ

عدد

سنويا.
العاممين بالجامعة ً

دراسة االحتياجات التدريبية القيادية لمكوادر

2-6-2
تأىيل أعااء ىيئة
6-2

االستراتيجي

وميارات

وتكنولوجيا المعمومات.

التدريس واإلداريين

المغة

اإلنجميزية

 قوائم

التدريبية القيادية.
 نسبة الزياد السنوية في

لتولي المناص
القيادية

اإلدارية واألكاديمية بالجامعة ومنيا الفكر

 مدير مركز امان الجود

باالحتياجات

3-6-2

عدد القيادات األكاديمية

استحداث حزمة تدريبية متخصصة الستيفاء

 رئيس الجامعة.

االحتياجات التدريبية القيادية لمكوادر اإلدارية

واألكاديمية بالجامعة.

التي تم تدريبيا بشكل جيد.
 مدى راا أعااء ىيئة
التدريس

والعاممين

عن

أداء القيادات.

4-6-2

بناء صف ثاني من القيادات لتولي المناص

 رئيس الجامعة.

اإلدارية العميا بالجامعة.

02

 الزياد

في عدد الصف

الثاني

القيادات

من

بقطاعات العمل الجامعي

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

/00
02

مسئول التنفيذ

تنمي ا ااة ق ا اايم الن ازى ا ااة
7-2

والشا ا اافافية ومكافحا ا ااة

الفس ا اااد ل ا اادى أفا ا اراد

مؤشرات األداء
 تقارير

1-7-2

تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 منسق الجامعة لمكافحة الفساد

تنفيذ

في

االستراتيجية

الوطنية

لمكافحة الفساد.

المجتمج الجامعي.

1-8-2

استكمال البنية التحتية لممنش ت التعميمية.
واج

2-8-2

8-2

سنوية

االنجاز

بمعدالت

خطة

الستيفاء

منش ت

 رئيس الجامعة

 تقرير سنوي بالتطور في
استكمال

التحتية

البنية

لممنش ت التعميمية.

الجامعة

لممواصفات الفنية ومعايير االعتمادع وخاصة

 مدير مركز امان الجود .

متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة والصيانة

 خطة استيفاء معتمد .

الدورية ليا.

إثراء المجتمج

 التطور في استكمال البنية

األكاديمي والحيا

التحتية

استكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعموماتع

الجامعية

3-8-2

وخاصة وص ت اإلنترنت وزياد

سرعة

 رئيس الجامعة

االنترنت ال سمكي "الواي فاي" في كميات

الجامعة واداراتيا والمدن الجامعية.

لتكنولوجيا

المعمومات.


تركي
سنويا
ً

 مااعفة

 100نقطة نت
سرعة

النت

ال سمكي .% 100

4-8-2

توفير وتدري

الكوادر ال زمة لتشغيل وصيانة

 رئيس الجامعة

المنظومة الرقمية بالجامعة.

03

 زياد عدد الكوادر المدربة
سنويا.
ً

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء

تطوير قواعد البيانات واستيفائيا والتوسج في
5-8-2

تغطية نظم المعمومات اإلدارية ونظام الفاروق
لكافة أنشطة الجامعة التعميمية

والمجتمعية.
6-8-2

7-8-2

 رئيس الجامعة

والبحثية

توفير قاعات تكنولوجية بكميات الجامعة تقدم

 رئيس الجامعة

خدمات االط ع والطباعة والكتابة لمط

والباحثين من داخل الجامعة وخارجيا.
تدعيم

استخدام

والمتجدد )

بالجامعة.

وزياد

الطاقة

النظيفة

المساحات

(الجديد

 نائ

الخاراء

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

 قواعد بيانات متعدد فعالة
ومحدثة.

 قاعة تكنولوجية بكل كمية
بالجامعة.
 تقرير سنوي بالزياد في
االعتماد

عم

الطاقة

النظيفة

وزياد

الرقعة

الخاراء.
 تقرير سنوي بالزياد في

8-8-2

تحسين إمكانات األلعا

والمعارض الفنية بالجامعة.

مستوى راا المستفيدين

الريااية والمسارح

 رئيس الجامعة

عن

إمكانيات

الريااية

األلعا
والمسارح

والمعارض

الفنية

بالجامعة.

تحسين الخدمات المقدمة لممجتمج األكاديمي

9-8-2

بالمدن

الجامعية

والمطاعم

والكافتيريا

 نائ

والتصويرع وتكنولوجيا المعمومات واالنتقاالت

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

الداخمية والرح ت العممية والترفييية والمنح

الط بية.

04

 تقرير سنوي بالزياد في
مستوى راا المستفيدين
عن تمك الخدمات.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

وقت التنفيذ بالسنة

كود النشاط األنشطة والممارسات

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

 تقرير

تطوير المكتبة المركزية بالجامعة لتصبح رائد

10-8-2

في خدمة الباحثين والط

 نائ

واتاحة خدمات

المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية وبنك

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

المعرفة المصري ألبناء جنو الصعيد.

11-8-2

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء
سنوي

المستفيدين من

الباحثين

بجنو

الصعيد

والط

من خدمات المكتبة الرقمية
وقواعد البيانات العالمية
وبنك المعرفة المصري.

تشجيج المبادرات الط بية إلثراء المجتمج

 رئيس الجامعة.

األكاديمي.

 تقرير سنوي بالمبادرات
الط بية إلثراء المجتمج
األكاديمي.
 مدى

12-8-2

بعدد

دعم األنشطة الترفييية والرعاية الصحية,

 رئيس الجامعة .

واالجتماعية لممجتمج األكاديمي.

المعنية

راا

األطراف

عن األنشطة

الترفييية

والرعاية.

الصحية,

واالجتماعية

لممجتمج األكاديمي.

انغايت انثانثت :انخميز في حقذيم بحىد إبذاعيت وحطبيقيت:
كود

اليدف

1-3

اليدف االستراتيجي

تطوير المعامل
البحثية.

كود النشاط
1-1-3

2-1-3

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

 نائ

دراسة احتياجات المعامل البحثية بالجامعة.

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

تدبير الموارد المالية لتطوير المعامل البحثية

 رئيس الجامعة

بالجامعة.

05

مؤشرات األداء
قوائم

باحتياجات

المعامل

البحثية بالجامعة.
الزياد في عدد المعامل البحثية
التي تم تطويرىا.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/81
81

تطوير الخطط البحثية لمجامعة والكميات
1-2-3

واألقسام العممية لكي تعكس إسيام الجامعة في

 نائ

تحقيق استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة

دعم إنتاج بحوث

2-2-3

عممية إبداعية

2-3

وتطبيقية واستثمارىا
في تحقيق

استراتيجية الدولة

3-2-3

لمتنمية المستدامة
4-2-3

5-2-3

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

 2030وفي معالجة القاايا البحثية القومية.
تنمية قدرات الباحثين وتشجيعيم عم

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

إنتاج

 نائ

بحوث عممية إبداعية تطبيقية متسقة مج

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة.

زياد البحوث التطبيقية التي تعدىا الجامعة

 نائ

بالتعاون مج الشركات ومؤسسات وجيات

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

المجتمج وتدر ربحاً.

عقد وتفعيل المزيد من االتفاقات الدولية

 رئيس الجامعة.

ومشاريج الشراكة والتقدم لممشروعات البحثية

محمياً ودولياً.

التوسج في عقد المؤتمرات العممية الدولية ذات

 نائ

السمعة العالمية بمختمف تخصصات الجامعة

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

وكمياتيا.

06

مؤشرات األداء

خطة بحثية معتمد لمجامعة
والكميات.

سنويا.
عدد  15بحث ً

سنويا.
عدد  3أبحاث ً

اتفاقية

دولية

سنويا.
ً

عدد  2مشروع بحثي ممول
خارجيا.
ً

عدد  2مؤتمر سنوًيا.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

األنشطة والممارسات

كود النشاط

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء
 الزياد في عدد األبحاث
المنشور سنويا لمجامعة في
مج ت مفيرسة في web
.of science
 الزياد في عدد األبحاث
المنشور سنويا لمجامعة في
مج ت

في

مفيرسة

.Scopus

6-2-3

 الزياد

دعم وتشجيج أعااء ىيئة التدريس ومعاونييم

عم

 نائ

زياد النشر الدولي في المج ت العممية

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

ذات معامل تأثير مرتفج.

عدد

في

االستشيادات Citations
السنوية لمجامعة.
في

 الزياد

متوسط

االستشيادات لكل باحث
سنويا.
في

 الزياد

متوسط

االستشيادات لكل عاو
ىيئة تدريس.
 الزياد

في نسبة ط

المرحمة الجامعية األول
المشاركين في األبحاث
العممية المنشور .

7-2-3

 نائ

دعم وتشجيج أعااء ىيئة التدريس ومعاونييم

عم زياد براءات االختراع.

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

07

الزياد
االختراع
ودوليا.

في

عدد

Patents

براءات
محميا

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي
االرتقاء بمستوى

المج ت العممية
3-3

كود النشاط
1-3-3

لتصبح مج ت

دولية محكمة ذات
معام ت تأثير

2-3-3

عالية.

بناء جسور التواصل
4-3

مج الجامعات

العالمية لتطوير

1-4-3

البحث العممي

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

تطوير مستوى المج ت العممية التي تصدرىا

 نائ

الجامعة والكميات من حيث عددىا ومعامل

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

لتأثيرىا.

 نائ

التوسج في إصدار المج ت الدولية المحكمة

بالجامعة.

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

مؤشرات األداء
معامل تأثير لعدد من مج ت
الجامعة.
مج ت محكمة في جميج
التخصصات.
الزياد

تطوير أواصر التبادل العممي وبروتوكوالت

 نائ

التعاون والمشروعات البحثية مج دول العالم

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

عامة ودول أفريقيا واالتحاد األوربي خاصة.

السنوية

في

بروتوكوالت

عدد
التعاون

والمشروعات البحثية مج دول
العالم

عامة

ودول

أفريقيا

واالتحاد األوربي خاصة.

انغايت انشابعت :حقذيم خذماث مجخمعيت حسهم في انخنميت انمسخذامت :
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

إعداد خطة لقطاع خدمة المجتمج وتنمية البيئة

1-4

بناء نظام فاعل

1-1-4

لدعم دور الجامعة المجتمعي في تحقيق

المجتمعية.

2-1-4

/00
02

 نائ

استراتيجية الدولة لمتنمية المستدامة 2030

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

ومتابعة تفعيميا.

لتقديم الخدمات

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

 نائ

إعداد وتطبيق أدوات مقننة لرصد احتياجات

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة

المجتمج الفعمية من الجامعة.

 مركز امان الجود .

08

مؤشرات األداء

خطة معتمد وتقرير سنوي عن
متابعة تنفيذىا.

تقرير سنوي عن احتياجات
المجتمج الفعمية من الجامعة.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

األنشطة والممارسات

3-1-4

مكينة الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمج.

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

 نائ

2-4

تعزيز القيم الوطنية

واليوية الثقافية لدى
المجتمج المحيط.

3-4

4-4

والتراثي لدى
المجتمج

حماية وصيانة

2-2-4

ودعو أفراد المجتمج المحيط بالجامعة لممشاركة

ومعاونييم في مختمف تخصصات الجامعة

 نائ

عم المشاركة في تعزيز القيم الوطنية واليوية

1-3-4

1-4-4
2-4-4

تفعيل مشاركة الط

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

الثقافية لدى أفراد المجتمج المحيط بالجامعة.

التراث والحرف
التراثية.

العمل التي تعزز القيم الوطنية واليوية الثقافية

إعداد خطة لتشجيج أعااء ىيئة التدريس

3-2-4
رفج الوعي الثقافي

 نائ

في تنظيميا وتنفيذىا.

المساىمة في

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

إعداد خطة سنوية بالندوات التثقيفية وورش

1-2-4

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

وأعااء ىيئة التدريس

 نائ

ومعاونييم في تعزيز القيم الوطنية واليوية

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

الثقافية لدى أفراد المجتمج األكاديمي.

 نائ

تنفيذ قوافل لرفج الوعي الثقافي والتراثي لدى

المجتمج.

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

وتنمية البيئة.

إجراء بحوث عممية لحصر التراث والحرف

 نائ

رئيس الجامعة لشئون الدراسات

عقد ندوات جماىيرية عن حماية وصيانة التراث

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

العميا والبحوث.

التراثية في المجتمج المحيط بالجامعة.

وتنمية البيئة.

والحرف التراثية.

09

مؤشرات األداء
نظام الكتروني محدث دوريا
بالخدمات التي تقدميا الجامعة
لممجتمج.
خطة سنوية معتمد .
تقرير

سنوي

بزياد

نسبة

مشاركة المجتمج المحيط في
الندوات التثقيفية وورش العمل.
خطة وتقرير سنوي بزياد نسبة
مشاركة أعااء ىيئة التدريس
ومعاونييم في تقديم الندوات
التثقيفية وورش العمل.
تقرير سنوي بالزياد في نسبة
مشاركة ىذه الفئات.

عدد ( )4قوافل سنوياً.

سنويا.
عدد  3أبحاث ً
ندو جماىيرية سنويا.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4

5-4

تأسيس حاانة

لمتراث بالجامعة.

4-5-4

5-5-4

6-5-4

6-4

تنمية وعي المجتمج
بأىمية الممكية

الفكرية وحمايتيا

1-6-4

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

تنظيم قوافل متخصصة لحماية وصيانة التراث

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

استصا ا ا اادار ق ا ا ا ارار إلنشا ا ا اااء حااا ا ا اانة لمتا ا ا ا اراث

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

إعااداد واعتماااد الئحااة داخميااة لحاااانة الت اراث

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

وتنمية البيئة.

والحرف التراثية.

وتنمية البيئة.

بالجامعة.

وتنمية البيئة.

بالجامعة.

تخصيص مقر مساتقل وتجييازه لحااانة التاراث

 أمين عام الجامعة.

بالجامعة.

اسا ا ا ااتكمال الييكا ا ا اال اإلداري لحااا ا ا اانة الت ا ا ا اراث

 أمين عام الجامعة.

بالجامعة.

الك ا اوادر المؤىما ااة لمعما اال فا ااي حااا اانة

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

تا اادري

تفعيل دور حااانة التاراث بالجامعاة فاي تحقياق

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

عقد ورش عمل وندوات وقوافل ثقافية لمتوعية

 نائ

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

وتنمية البيئة.

التراث بالجامعة.

وتنمية البيئة.

أىدافيا.

وتنمية البيئة.

بأىمية الممكية الفكرية وحمايتيا.

21

مؤشرات األداء
عدد قافة سنويا.
قرار بإنشاء حاانة لمتراث
بالجامعة.
الئحة داخمية معتمد لحاانة
التراث بالجامعة.
مقر مستقل وتجييزه لحاانة
التراث بالجامعة.
ىيكل إداري مكتمل.
عقد

عدد

متخصصة

()4

دورات

لتنمية

ميارات

العمل في حاانة التراث
بالجامعة.
تنفيذ عدد ( )2مبادر لحماية
التراث

وصيانتو

وتسويق

مواقعو.
تنفيذ
سنوياً.

عدد

()10

فعاليات

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

إعداد نظام متكامل

كود النشاط

1-7-4

وفعال لجمج

7-4

معمومات عن سوق
العمل وتوظيف

2-7-4

خريجي الجامعة
محميا ودوليا

3-7-4

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/81
81

إعداد أدوات مقننة لجمج معمومات عن سوق

 نائ

العمل وتوظيف خريجي الجامعة محميا ودوليا.

 نائ

العملع وتوظيف خريجي الجامعة محميا ودوليا.

 نائ

الجامعة في الييئات والشركات والمصانج محميا

ودوليا.

التنافسية.

بناء شراكات

8-4

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

واج خطط لتفعيل الشراكة مج الصناعة

1-8-4

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة

إنشاء مراكز متخصصة لتسويق خريجي

والصيفي لمط

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة

إعداد نظام فعال لمكينة المعمومات عن سوق

واالستفاد منيا في التعاون لمتدري

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

 نائ

الميداني

والخريجين وتنمية قدراتيم

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

استراتيجية فاعمة مج
الصناعة والييئات

الحكومية والمجتمج

2-8-4

المدني.

3-8-4

 نائ

زياد عدد االتفاقات الثنائية ومشروعات الشراكة
مج الجيات والييئات الحكومية ومتابعة تنفيذىا.

زياد

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

 نائ

عدد الشراكات الفاعمة بين الجامعة

وىيئات المجتمج المدني

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

20

مؤشرات األداء
أدوات مقننة لجمج معمومات عن
سوق العمل وتوظيف الخريجين.

نظام نظام متكامل وفعال
لجمج معمومات عن سوق
العمل المحمي والدولي.
الزياد في عدد الخريجين التي
تم تسويقيم وتوفير فرص عمل
ليم.

تقرير

سنوي

الخريجين

بزياد

الحاصمين

عدد
عم

فرصة عمل.
تقرير

بالزياد

عدد االتفاقيات
ومشروعات

في
الثنائية

الشراكة

الجيات والييئات الحكومية.

سنويا.
عدد  2شراكة ً

مج

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م

انغايت انخامست :انخطىيش انمسخمش نبشامج وكهياث انجامعت وإداساحها وحأهيهها نالعخماد:
كود

اليدف

1-5

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

التطوير المستمر

1-1-5

لنظم إدار الجود

بكميات الجامعة
وبرامجيا

2-1-5

المراجعة الداخمية
والخارجية لبرامج

2-5

وكميات الجامعة

1-2-5

وتأىيميا ل عتماد
وبناء الكوادر

الخاصة بذلك.

2-2-5

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/81
81

توفير الدعم الفني لبرامج الجامعة وكمياتيا

مسئول التنفيذ

 مدير مركز امان الجود .

واداراتيا لمتأكد من استيفائيا لمعايير االعتماد.

تشجيج أعااء ىيئة التدريس ومعاونييم
والجياز اإلداري لممساىمة الفاعمة في أنشطة

 عمداء الكميات.

الجود بالجامعة والكميات.

بناء قاعد واسعة من المراجعين الداخميين

 مدير مركز امان الجود .

والخارجيين بالجامعة.

إعداد آلية واعتمادىا لتشجيج أعااء ىيئة
التدريس ومعاونييم عم

/81
02

/02
08

/08
00

/00
02

 مدير مركز امان الجود .

المشاركة في إجراء

المراجعة الداخمية لبرامج وكميات الجامعة.

مؤشرات األداء
عدد  3كمية أو برنامج معتمد
سنويا.
ً
تقرير سنوي بالزياد في نسبة
المشاركة.

سنويا.
عدد  2مراجج ً

آلية معتمد .

إعداد نظام

إلجراءات نظام إدار
3-5

الجود لمييكل
اإلداري طبقا

لممواصفات العالمية
"أيزو" -9001

1-3-5

إعداد نظام إلجراءات نظام إدار الجود لمييكل

اإلداري

طبقا

"أيزو" .2015-9001

لممواصفات

 مدير مركز امان الجود .

العالمية

2015

22

إعداد نظام إلجراءات نظام
إدار الجود لمييكل اإلداري.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط
1-4-5

تطوير البرامج

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

تقييم البرامج التعميمية التي تمنحيا الجامعة
ومواصفات خريجييا استناداً إل

قائمة بالجدارات الجديد التي

اإلطار القومي



مدير مركز امان الجود .

لممؤى ت.

4-5

قائمة

التعميمية

بالبرامج

المحدثة استناداً إل

تمنحيا الجامعة

استناداً إل اإلطار

ال تحققيا البرامج التعميمية
بالجامعة.

التعميمية التي

ومواصفات خريجييا

مؤشرات األداء

2-4-5

القومي لممؤى ت.

 نائ

تحديث البرامج التعميمية التي تمنحيا الجامعة
ومواصفات خريجييا استناداً إل

والط

اإلطار القومي

 نائ

لممؤى ت.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.
رئيس الجامعة لشئون الدراسات

العميا والبحوث.

اإلطار

القومي لممؤى ت.
دراسات

لمعدالت

منشور

توظيف خريجي الجامعة.
تحقيق نسبة %70
مستوى راا أصحا

من
العمل

عن مستوى خريجي الجامعة.
بروتوكوالت

عقد بروتوكول تعاون مج و ازرتي التربية والتعميمع

حصول الجامعة

1-5-5

عم حق إنشاء

5-5

لمتدريس في

والتعمم العالي إلنشاء أكاديمية (كميات متخصصة)

 رئيس الجامعة.

لمتعميم الفني والميني بالجامعة أو فرع ليا-

بالجامعة

فرع

أو

ليا-

بالمشاركة مج القطاعين األىمي
والخاص.
الئحة داخمية معتمد ألكاديمية

لمتعميم الفني أو لفرع
لياع لتخريج معممين

أكاديمية لمتعميم الفني والميني

بالمشاركة مج القطاعين األىمي والخاص.

األكاديمية القومية

تعاون

إلنشاء

2-5-5

مؤسسات التعميم

إعداد واعتماد الموائح الداخمية ألكاديمية التعميم الفني

 نائ

بالجامعة لتأىيل معممي التعميم الفني والميني

والط

بالمشاركة مج القطاعين األىمي والخاص.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

التعميم الفني بالجامعة لتأىيل
معممي التعميم الفني والميني
بالمشاركة مج القطاعين األىمي
والخاص.

الفني والميني.

3-5-5

استصدار قرار إلنشاء أكاديمية التعميم الفني
 رئيس الجامعة.

بالجامعة لتأىيل معممي التعميم الفني والميني
بالمشاركة مج القطاعين األىمي والخاص.
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قرار بإنشاء

أكاديمية التعميم

الفني بالجامعة.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

4-5-5

5-5-5

6-5-5

7-5-5

8-5-5
إنشاء مركز

6-5

بالجامعة لمنح

1-6-5

رخصة مزاولة المينة
لخريجي التعميم
الفني والميني.

2-6-5

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

إنشاء مبني مستقل ألكاديمية التعميم الفني
بالجامعة لتأىيل معممي التعميم الفني والميني

 رئيس الجامعة.

بالمشاركة مج القطاعين األىمي والخاص.

مبن مستقل ألكاديمية التعميم
الفني بالجامعة.
تقرير باستيفاء تجييزات مبني

تجييز مبني أكاديمية التعميم الفني بالجامعة

 أمين عام الجامعة.

بكافة مستمزمات العممية التعميمية والتدريبية.
تدري

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء

أكاديمية التعميم الفني بالجامعة
بكافة

مستمزمات

العممية

التعميمية والتدريبية.

 مدير مركز تنمية قدرات أعااء ىيئة

الكوادر المؤىمة لمتدريس في أكاديمية

التدريس والقيادات.

التعميم الفني بالجامعة.

استيفاء أعداد الكوادر المؤىمة
والمدربة لمتدريس في أكاديمية
التعميم الفني بالجامعة.
 ىياكل

استكمال اليياكل األكاديمية واإلدارية ألكاديمية

 أمين عام الجامعة.

التعميم الفني بالجامعة.

مكتممة

أكاديمية

وادارية

ألكاديمية

التعميم

الفني بالجامعة
 مدير تنفيذي لألكاديمية.

 نائ

تفعيل الدراسة في أكاديمية التعميم الفني

والط

بالجامعة.

حصول الجامعة عم الموافقات/الق اررات بإنشاء

 نائ

مرك اًز لمنح رخصة مزاولة المينة لخريجي

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

وتنمية البيئة.

التعميم الفني والميني.

إعداد واعتماد الموائح الداخمية لمركز منح

 نائ

رخصة مزاولة المينة لخريجي التعميم الفني

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

وتنمية البيئة.

والميني.
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انتظام الدراسة في أكاديمية
التعميم الفني بالجامعة.
موافقة  /قرار بإنشاء مركز
لمنح رخصة مزاولة المينة
لخريجي التعميم الفني والميني.
الئحة معتمد

لمركز منح

رخصة مزاولة المينة.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط
3-6-5

4-6-5

5-6-5

7-5

تأىيل الجامعة
لمحصول عم

االعتماد المؤسسي

1-7-5

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

تخصيص وتجييز مقر لمركز منح رخصة

 نائ

مزاولة المينة لخريجي التعميم الفني والميني.

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

وتنمية البيئة.

مقر مجيز لمركز منح رخصة
مزاولة المينة.
ىيكل أكاديمي واداري مكتمل

استكمال الييكل األكاديمي واإلداري لمركز منح
رخصة مزاولة المينة لخريجي التعميم الفني

 أمين عام الجامعة.

والميني.

لمركز منح رخصة مزاولة
المينة.
مدير

تنفيذي

لمركز

منح

رخصة مزاولة المينة.

تفعيل مركز منح رخصة مزاولة المينة لخريجي

 نائ

التعميم الفني والميني.
تأىيل

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء

الجامعة

المؤسسي.

لمحصول

عم

رئيس الجامعة لخدمة المجتمج

وتنمية البيئة.

االعتماد

 رئيس الجامعة

منح رخصة مزاولة المينة لعدد
( )50من خريجي التعميم الفني
والميني سنويا.
التطور في تأىيل الجامعة
لمحصول

عم

االعتماد

المؤسسي.

انغايت انسادست :سفع جاهزيت وحنافسيت انجامعت واسخقالل فشعيها:
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

تطوير ترتي
1-6

الجامعة في

التصنيفات العالمية
لمجامعات

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

/00
02

مسئول التنفيذ

تشكيل فريق من مختمف كميات الجامعة
1-1-6

الستيفاء المعايير العالمية بشكل مستمر في

 رئيس الجامعة.

جيات التقييم المختمفة لامان التحسين

المستمر في ترتي

الجامعة بين الجامعات.
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مؤشرات األداء
تقرير سنوي بأداء الفريق في
استيفاء
العالمية.

الجامعة

لمعايير

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط
2-1-6

تأىيل فرعي الجامعة
2-6

1-2-6

باألقصر والبحر
األحمر ليكونا

جامعتين مستقمتين

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

مؤشرات األداء

إعداد خطة وااحة لمتابعة الممارسات التي تسمح
 مدير مركز امان الجود .

بتميز الجامعة وحصوليا عم تصنيفات متقدمة بين

خطة معتمد وفعالة.

ودوليا.
محميا
ً
الجامعات ً

استكمال البنية التحتية والقدر المؤسسية واستكمال

الكوادر األكاديمية اإلدارية بفرع الجامعة باألقصر



نائ

رئيس فرع الجامعة باألقصر.

ليكون جامعة مستقمة.

استق ل الفرع إل

جامعة

األقصر.

إنشاء الكميات الا ( )4الصادر ليا ق اررات بفرع

2-2-6

الجامعة بالبحر األحمرع وزياد عددىاع واستكمال

 نائ

البنية التحتية والقدر المؤسسية واستكمال الكوادر

رئيس الجامعة بالبحر األحمر.

سنويا.
كمية ً

األكاديمية اإلدارية ليكون جامعة مستقمة.

انغايت انسابعت :انخىظيف األمثم نهمىاسد وحنميت انمىاسد انمانيت انزاحيت نهجامعت:
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط
1-1-7

امان مطابقة

1-7

اإلنشاءات الجديد

لممواصفات الفنية

2-1-7

ومعايير الجود

3-1-7

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/81
81

واج آلية لامان تصميم وتنفيذ اإلنشاءات الجديد

/81
02

/02
08

/08
00

/00
02

مسئول التنفيذ

 مدير مركز امان الجود .

طبقا لممواصفات الفنية ومعايير الجود .

مؤشرات األداء
التطور في مطابقة اإلنشاءات
لمواصفات الجود .

إجراء دراسة مسحية لمدى امان مطابقة المباني
واإلنشاءات الجامعية

 مركز امان الجود

لممواصفات الفنية ومعايير

تقرير لمدراسة.

الجود .
إعداد

خطة

إلجراء

تعدي ت

عم

المباني
 مدير اإلدار اليندسية.

واإلنشاءات الجامعية لتتوافق مج المواصفات الفنية
ومعايير الجود ومتابعة تنفيذىا.
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خطة معتمد وفعالة.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

استثمار المنش ت

2-7

واألصول الثابتة في

إقامة مشروعات تدر

1-2-7

دخ ً لمجامعة.

1-3-7

تطوير لوائح

3-7

2-3-7

المراكز والوحدات

ذات الطابج الخاص
وتسويق الخدمات
التي تقدميا.

3-3-7

4-3-7

4-7

استحداث وتطوير
برامج موجية

لمط

والمجتمج

1-4-7

األنشطة والممارسات
إعداد

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

خطة ل ستغ ل األمثل لممنش ت

 نائ

واألصول الثابتة في إقامة مشروعات تدر دخ ً

تطوير لوائح المراكز والوحدات ذات الطابج
الخاص.

كل وحد من المراكز والوحدات ذات الطابج

 نائ

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

الخاص وتحقيق التكامل بينيا.

 نائ

الخدمات التي تقدميا المراكز

والوحدات ذات الطابج الخاص.

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

إعداد نظام لمتابعة وتقييم الخدمات التي تقدميا

 نائ

المراكز والوحدات ذات الطابج وأداء العاممين

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

بيا.

استحداث مراكز/وحدات جديد لتقديم خدمات
بحا.
رً

 نائ

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

واج آلية لتحديد اختصاصات ونطاق عمل

نوعية يقبل عمييا الط

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

لمجامعة ومتابعة تنفيذىا.

رفج جود

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

 نائ

وأفراد المجتمج وتدر

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة

 عمداء الكميات.
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مؤشرات األداء

الزياد في إقامة المشروعات
التي تدر دخ ً لمجامعة.
جميج لوائح الوحدات ذات
الطابج

الخاص

مطور

ومعتمد .
دليل لموحدات ذات الطابج
الخاص.

مدى راا األطراف المعنية
بالخدمات.

سنويا.
تقرير متابعة الوحدات ً

عدد المراكز /الوحدات الجديد
التي تقدم خدمات نوعية.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

مدفوعة التكاليف
2-4-7

جذ

5-7

الط

المزيد من

الوافدين من

الدول العربية

األنشطة والممارسات

واألفريقية

/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

تطوير البرامج التدريبية التي تقدميا الوحدات
ذات الطابج الخاص لمط

إعداد خطة متكاممة لجذ
1-5-7

وقت التنفيذ بالسنة

مسئول التنفيذ

/00
02

 نائ

وأفراد المجتمج.

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

ورعاية الط

 نائ

الوافدين من الدول العربية واألفريقية ل لتحاق

بالبرامج األكاديمية في الجامعة بالمرحمتين

رئيس الجامعة لشئون خدمة

المجتمج وتنمية البيئة.

الجامعية والدراسات العميا.

مؤشرات األداء
جميج البرامج التدريبية التي
تقدميا المراكز والوحدات ذات
الطابج الخاص مطور .

زياد نسبة الط
سنويا.
ً

انغايت انثامنت :حطىيش انمسخشفياث انجامعيت وما حقذمه من خذماث مخميزة:
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

توفير األعداد الكافية

1-8

من أفراد التمريض
واألطباء والعمالة

والفنيين والكيميائيين

1-1-8

والفيزيائيين.

رفج كفاء الكوادر

2-8

الطبية واإلدارية

والخدمات المعاونة
بالمستشفيات
الجامعية

1-2-8

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
19/18

إعداد خطة لتوفير األعداد الكافية من أفراد

التمريض واألطباء والعمالة والفنيين والكيميائيين

21/19

21/21

22/21

23/22

مسئول التنفيذ

 مدير عام المستشفيات الجامعية.

والفيزيائيين ومتابعة تنفيذىا.

إعداد خطة لرفج كفاء الكوادر الطبية واإلدارية

 مدير عام المستشفيات الجامعية.

والخدمات المعاونة بالمستشفيات الجامعية ومتابعة

تنفيذىا.

28

مؤشرات األداء

خطة معتمد وفعالة.

خطة معتمد وفعالة.

الوافدين

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

1-3-8
استحداث مصادر

3-8

تمويل لتوفير كافة

المستمزمات الطبية

2-3-8

بالمستشفيات
الجامعية

3-3-8

التوسج في الميكنة
4-8

اإللكترونية

لممستشفيات
الجامعية

تطوير كفاء

5-8

والمستمزمات

بالمستشفيات

زياد

2-5-8

الجامعية.

3-5-8

19/18

عدد الييئات والمؤسسات والشركات

الخارجية المتعاقد مج لمجامعة ل ستفاد من

استحداث خدمات طبية جديد مدفوعة التكاليف

 مدير عام المستشفيات الجامعية.

يحتاجيا المجتمج بالمستشفيات الجامعية.

إعداد آلية بالمستشفيات الجامعية لمدعاية عن
الخدمات المجانية التي تقدميا وجمج التبرعات

 مدير عام المستشفيات الجامعية.

ال زمة لتوفير المستمزمات الطبية ليا.

إعداد

خطة

 مدير عام المستشفيات الجامعية.

واألقسام الخدمية األشعة

لصيانة

المعدات

واألجيز

بالمستشفيات الجامعيةع وتوفير الموارد المالية

 مدير عام المستشفيات الجامعية.

ال زمة ليا.
إعداد

خطة

إلح ل

وتجديد

المعدات

والتجييزات بالمستشفيات الجامعية توفير الموارد

 مدير عام المستشفيات الجامعية.

المالية ال زمة ليا.
إعداد

خطة

لتوفير

التطور في زياد العدد.

بيان بالخدمات الجديد .

دليل

لممستشفيات

الجامعية

وخدماتيا.

تشغيل وصيانة

وتطوير نظام ابن سينا لميكنة التعامل بين

أقسام المستشف

21/19

21/21

22/21

23/22

مسئول التنفيذ

 مدير عام المستشفيات الجامعية.

خدمات المستشفيات الجامعية.

والمعمل والصيدلية.
1-5-8

المعدات والتجييزات

األنشطة والممارسات

زياد الكوادر المدربة عم

1-4-8

وقت التنفيذ بالسنة

مؤشرات األداء

المستمزمات

الطبية

 مدير عام المستشفيات الجامعية.

بالمستشفيات الجامعية توفير الموارد المالية
ال زمة ليا.
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الزياد

في أعداد الكوادر

المدربة.

خطة سنوية ومفعمة.

خطة سنوية ومفعمة.

خطة سنوية ومفعمة.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

استحداث وحدات
6-8

جديد لمخدمات

الطبية التخصصية

1-6-8

وتطويرىا.

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

19/18

21/19

21/21

22/21

مسئول التنفيذ

23/22

مؤشرات األداء
الزياد

إنشاء وتطوير وحدات جديد لمخدمات الطبية

 عميد كمية الط .

التخصصية :جراحة األطفال -جراحة اليد –

ع ج األلم.

في

الجديد

عدد

الوحدات

لمخدمات

الطبية

التخصصية وتطويرىا :جراحة
األطفال-جراحة اليد– ع ج
األلم.

انغايت انخاسعت :دعم األنشطت انطالبيت انمخنىعت وانمشاسكت انطالبيت انفاعهت:
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

تنمية قدرات الط
1-9

كود النشاط

1-1-9

عم ممارسة

األنشطة الط بية
في إطار أخ قي

2-1-9

وصحي

3-1-9

2-9

إنشاء برلمان ط بي

1-2-9

وقت التنفيذ بالسنة

األنشطة والممارسات

/81
81

عقد ورش عمل لتنمية قدرات الط

عم

والط

وصحي.

الجامعة في

ممارسة األنشطة الط بية.

تصميم أنشطة ط بية جديد
االىتمامات المتنوعة لط

وتفعيميا.

تخصيص

بالجامعة.

وتجييز

مقر

 نائ

والط

مبنية عم

 نائ

الجامعة ودعميا
برلمان

/00
02

 نائ

ممارسة األنشطة الط بية في إطار أخ قي

دراسة االىتمامات المتنوعة لط

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

والط

 نائ

ط بي

والط
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رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

مؤشرات األداء

ورشة عمل أسبوعية بكل كمية.

دراسة معتمد .

عدد ( )2نشاط جديد سنوية
بكل كمية.
مقر مجيز لمبرلمان الط بي
بالجامعة.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط
2-2-9
3-2-9
1-3-9
2-3-9

3-9

إنشاء مركز تنمية
وتطوير إبداعات
الشبا .

3-3-9
4-3-9

5-3-9

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

إعداد خطة معتمد ألنشطة البرلمان الط بي

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

 نائ

والط

بالجامعة واع نيا.

 نائ

تفعيل البرلمان الط بي بالجامعة.

والط

إعداد واعتماد ال ئحة الداخمية لمركز تنمية

 نائ

استصدار قرار بإنشاء مركز تنمية وتطوير

 نائ

والط

وتطوير إبداعات الشبا .

والط

إبداعات الشبا .

تخصيص مقر لمركز تنمية وتطوير إبداعات

الشبا

وتجييزه.

تدري

الكوادر المؤىمة لمعمل بمركز تنمية

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

 أمين عام الجامعة
 نائ

والط

وتطوير إبداعات الشبا .

 نائ

تفعيل مركز تنمية وتطوير إبداعات الشبا .

والط
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رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

مؤشرات األداء
خطة معتمد ومعمنة بأنشطة
البرلمان الط بي بالجامعة.
دورتين برلمانيتين سنويا.
 الئحة داخمية لممركز.
 قرار بإنشاء المركز.
 مقر مجيز لممركز.
في عدد الكوادر

 الزياد

والمدربة

المؤىمة

لمعمل

بالمركز
 الزياد

في عدد الط

الذين تم تنمية وتطوير
ابداعاتيم

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م

انغايت انعاششة :حصبح انجامعت مناسة نخعزيز ثقافت االبخكاس واقخصاد انمعشفت بانمجخمع:
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط
1-1-10

2-1-10

3-1-10
1-10

إنشاء مركز لمنشر

والترجمة بالجامعة.
4-1-10

5-1-10

6-1-10

2-10

تقديم برامج لغرس
ثقافة االبتكار

1-2-10

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

استص اادار قا ارار إلنش اااء مرك ااز لمنش اار والترجم ااة

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

إعا ااداد الئحا ااة داخميا ااة مركا ااز النشا اار والترجما ااة

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

بالجامعة.

والبحوث.

بالجامعة واعتمادىا.

تخصاايص مقاار مسااتقل لمركااز النشاار والترجمااة

 أمين عام الجامعة.

بالجامعة وتجييزه.

استكمال الييكل اإلداري لمركز النشر والترجمة

 أمين عام الجامعة.

بالجامعة.

الكوادر المؤىماة لمعمال فاي مركاز النشار

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

تدري

تفعياال دور مركااز النشاار والترجمااة بالجامعااة فااي

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

إع ااداد قائم ااة باالحتياج ااات التدريبي ااة ف ااي ثقاف ااة

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

والترجمة بالجامعة.

والبحوث.

تحقيق أىدافو.

والبحوث.

االبتكار واقتصاد المعرفة لدى المجتمج المحيط.
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مؤشرات األداء
 قرار بإنشاء مركز لمنشر
والترجمة بالجامعة.
 الئحة داخمية معتمد لمركز
لمنشر والترجمة بالجامعة.
 تخصيص

مقر

مستقل

وتجييزه

لمركز

لمنشر

والترجمة بالجامعة.

 ىيكل إداري مكتمل لمركز
لمنشر والترجمة بالجامعة.
 عقد ( )4دورات متخصصة
لتنمية

ميارات

العمل

بالمركز.
 نشر وترجمة ( )3أعمال
مميز سنويا.
 قائمة باالحتياجات التدريبية
في ثقافة االبتكار والمعرفة.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي
واقتصاد المعرفة
بالمجتمج.

كود النشاط
2-2-10
3-2-10

4-2-10
1-3-10
2-3-10

3-10

إنشاء مركز لإلبداع

3-3-10

التكنولوجي.

4-3-10

4-10

إنشاء حاانة لرياد

األنشطة والممارسات
إعا ااداد حقائ ا ا

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

تدريبيا ااة لغا اارس ثقافا ااة االبتكا ااار

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

عقا ا ااد ب ا ا ارامج تدريبيا ا ااة لغا ا اارس ثقافا ا ااة االبتكا ا ااار

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

قيا اااس أثا اار الب ا ارامج التدريبيا ااة فا ااي غا اارس ثقافا ااة

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

إعااداد واعتماااد ال ئحااة الداخميااة لمركااز اإلبااداع

 نائ

استص ا ا ا اادار قا ا ا ا ارار بإنش ا ا ا اااء مرك ا ا ا ااز اإلب ا ا ا ااداع

 نائ

والبحوث.

واقتصاد المعرفة بالمجتمج.

والبحوث.

واقتصاد المعرفة بالمجتمج.

والبحوث.

االبتكار واقتصاد المعرفة بالمجتمج.

والط

التكنولوجي.

والط

التكنولوجي.

 نائ

تخصيص مقر لمركز اإلبداع التكنولوجي.
تاادري

والط

 نائ

الك اوادر المؤىمااة لمعماال بمركااز اإلبااداع

التكنولوجي.

5-3-10

تفعيل مركز اإلبداع التكنولوجي.

1-4-10

إعااداد واعتماااد ال ئحااة الداخميااة لحاااانة رياااد

والط

 نائ

والط

 نائ
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رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم

مؤشرات األداء
 عدد ( )3حقائ

تدريبية

سنوياً.
 تدري

( )150متدر سنويا

ثقافة

والمعرفة

االبتكار

بالمجتمج.
 وجود نتائج ألثر البرامج
التدريبية في غرس ثقافة
االبتكار والمعرفة بالمجتمج.
 الئحة داخمية لممركز.

 قرار بإنشاء المركز.
 مقر مجيز لممركز.
 الزياد
المؤىمة

في عدد الكوادر
والمدربة

لمعمل

بالمركز
 الزياد

في عدد الط

الذين تم تنمية ابداعاتيم
التكنولوجية.
 الئحة
لحاانة

داخمية

معتمد

رياد

األعمال

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

األعمال االبتكارية.

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

األعمال االبتكارية.
2-4-10
3-4-10

4-4-10

5-4-10

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

والط

استصاادار ق ارار بإنشاااء حاااانة رياااد األعمااال

 نائ

تخصا ا ا اايص مقا ا ا اار لحاا ا ا ااانة ريا ا ا اااد األعما ا ا ااال

 نائ

الك اوادر المؤىمااة لمعماال بحاااانة رياااد

 نائ

والط

االبتكارية.
االبتكارية.
تاادري

والط

والط

األعمال االبتكارية.

 نائ

تفعيل حاانة رياد األعمال االبتكارية.

والط
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.
رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

رئيس الجامعة لشئون التعميم
.

مؤشرات األداء
االبتكارية.
 قرار بإنشاء حاانة رياد
األعمال االبتكارية
 مقر مجيز لحاانة رياد
األعمال االبتكارية.
في عدد الكوادر

 الزياد

والمدربة

المؤىمة

رياد

بحاانة

لمعمل
األعمال

االبتكارية.
 الزياد

في عدد األعمال

الريادية المبتكر من ط
الجامعة.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م

انغايت انحاديت عشش :حصبح انجامعت بيج خبشة نذساساث انخنميت انمسخذامت:
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

1-1-11

2-1-11

إنشاء مركز بحوث

3-1-11

ودراسات التنمية

1-11

المستدامة وتفعيمو
لدراسة القاايا

4-1-11

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

استصاادار قارار إلنشاااء مركااز بحااوث ود ارسااات

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

 رئيس الجامعة.

التنمية المستدامة بالجامعة.

 نائ

إع ااداد الئح ااة داخمي ااة لمرك ااز بح ااوث ود ارس ااات

التنمية المستدامة بالجامعة واعتمادىا.

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

تخصاايص مقاار مسااتقل وتجيي ازه لمركااز بحااوث

 أمين عام الجامعة.

ودراسات التنمية المستدامة بالجامعة.

استكمال الييكل اإلداري لمركز بحوث ودراسات

 أمين عام الجامعة.

التنمية المستدامة بالجامعة.

التنموية الرئيسة

مؤشرات األداء
قرار بإنشاء مركز
التنمية

ودراسات

بحوث
المستدامة

بالجامعة.
الئحة معتمد لمركز
التنمية

ودراسات

بحوث
المستدامة

بالجامعة.
مقر مستقل ومجيز لمركز
ودراسات

بحوث

التنمية

المستدامة بالجامعة.
ىيكل إداري مكتمل لمركز
ودراسات

بحوث

التنمية

المستدامة بالجامعة.
فريق مؤىل ومدر لمعمل في

بالمجتمج

5-1-11

اختيار وتادري

الفرياق المؤىال لمعمال فاي مركاز

بحوث ودراسات التنمية المستدامة بالجامعة.

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

 نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

مركز بحوث ودراسات التنمية
المستدامة بالجامعة.
مدير تنفيذي لمركز بحوث
ودراسات

التنمية

المستدامة

بالجامعة.

6-1-11

تشاكيل فرياق بحثاي متخصااص فاي د ارساة البيئااة
والما ا ا اوارد الطبيعي ا ا ااة (المي ا ا اااه والطاق ا ا ااة والث ا ا اارو

والبحوث.

المعدنية)ع وتفعيمو.
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إعداد عدد ( )3بحوث سنويا
في

دراسة

البيئة

والموارد

الطبيعية (المياه والطاقة والثرو
المعدنية).

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
كود

اليدف

اليدف االستراتيجي

كود النشاط

7-1-11

8-1-11

9-1-11

10-1-11

األنشطة والممارسات

وقت التنفيذ بالسنة
/81
81

تش ا ااكيل فري ا ااق بحث ا ااي متخص ا ااص ف ا ااي بح ا ااوث

/81
02

/02
08

/08
00

مسئول التنفيذ

/00
02

 نائ

ودراسات مثمث التنمية الذىبيع وتفعيمو.

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.



تش ا ااكيل فري ا ااق بحث ا ااي متخص ا ااص ف ا ااي بح ا ااوث

نائ

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

األرااي وتحديث الزراعةع وتفعيمو.

تش ا ااكيل فري ا ااق بحث ا ااي متخص ا ااص ف ا ااي بح ا ااوث

 نائ

ودراسات التخطيط والتنمية العمرانياة المساتدامةع

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

وتفعيمو.

 نائ

تش ا ااكيل فري ا ااق بحث ا ااي متخص ا ااص ف ا ااي بح ا ااوث

النانو تكنولوجي وتطبيقاتوع وتفعيمو.

رئيس الجامعة لمدراسات العميا

والبحوث.

36

مؤشرات األداء
إعداد عدد ( )3بحوث /
دراسات سنويا لمثمث التنمية
الذىبي.
إعداد عدد ( )3بحوث سنويا
في األرااي وتحديث الزراعة.
إعداد عدد ( )3بحوث سنويا
في بحوث ودراسات التخطيط
والتنمية العمرانية المستدامة.

إعداد عدد ( )3بحوث سنويا
في النانو تكنولوجي وتطبيقاتو.

الخطة التنفيذية  8182/8188 - 8102/8102م
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