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 رؤية الجامعة:

التسيد السحمي واإلقميسي والعالسي في التعميػ والبحث العمسي وخجمة السجتسع والتشسية "
 "السدتجامة.

 رسالة الجامعة:
أجيال مؼ القادة والعمساء والستخرريؼ تؽاكب متطمبات العرخ وذلغ مؼ خالل بيئة إعجاد "

تعميسية وإدارية رقسية محفدة لإلبجاع وإنتاج السعخفة وتؽظيفيا وتطؽيخىا ومذاركة فاعمة لمسجتسع 
 "والسدتفيج وسؽق العسل.

 القيم:

 الجؽدة والتسيد: .1
والتسيز في برامجيا األكاديسية والبحث العمسي تشذد الجامعة تحقيق أفزل مدتؾيات الجؾدة 

وخدمة السجتسع وأدائيا كسؤسدة مؽ خالل تبشى معايير الجؾدة والحرؾل عمى االعتساد األكاديسي 
                            لبرامجيا واالعتساد السؤسدي لكمياتيا.

 القيادة والعسل بخوح الفخيق:  .2
االستراتيجية، الحؾكسة والعسل بروح الفريق لتشفيذ خظتيا  تمتزم الجامعة بتظبيق أفزل معايير

العسل الجساعي، والتزحية بالسرالح واآلراء ووجيات الشغر الذخرية لرالح مجسؾعة  ؼدع
 العسل.

 الحخية األكاديسية:  .3
 العمسية.دعؼ الحرية العمسية وااللتزام بأخالقيات السسارسات 

 االنتساء: .4
 ترسيخ الذعؾر باالنتساء السؤسدي والؾطشي. 

 العجالة:  .5
 تظبيق مبدأ تكافؤ الفرص، التزام السشتدبيؽ بسا عمييؼ مؽ واجبات ومعرفة ما ليؼ مؽ حقؾق.

 االحتخام الستبادل وتقجيخ العالقات اإلندانية: .6
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عمى االحترام الستبادل وتقدير  بتذجيع مشدؾبييا ماألكاديسي، وتمتز تكفل الجامعة الحؾار  
 واحترام كافة اآلراء وتقبل الرأؼ اآلخر. االندانية،العالقات 

 السداءلة: .7
 تحقق الجامعة مبادغ السداءلة والذفاؼية والسحاسبية عؽ األداء في إطار العدالة والسداواة.

 السدؤولية: .8
 مؽ واقع إدراك السدئؾلية. تذجيع التفاعل اإليجابي والعسل الجاد البشاء لمجامعة والسجتسع 

 الذفافية: .9
التأكيد عمى مبدأ الؾضؾح في السعامالت واإلجراءات وتدعيؼ متظمبات الشزاىة في اإلجراءات  

 اإلدارية والسسارسات القيادية وصشع القرار.

 السبادرة:  .11
السظمؾبة القدرة عمى ابتداء السذروعات، وأخذ زمام السبادرة وتحسل السدئؾلية وإنجاز السيام 

 الستعمقة باألفكار السبتكرة الخالقة.

 األصالة والسعاصخة:  .11
احترام قيؼ وعادات وتقاليد وتراث السجتسع السحمي والحفاظ عمييا، والتظؾير السدتسر لثقافتو 

 السقبؾلة ودعؼ استدامتيا.

 االبتكار واإلبجاع: .12
تاحية الفرصية لمتعبيير واءيراء بإ العسيل،تؾفر الجامعة مشاخا يداعد السشتدبيؽ عمى االبتكار فيي 

الديعي نحيؾ تحقييق مديتؾيات أداء  إطيارالحؾار االستراتيجي واءابة السبادرات الفرديية والجساعيية فيي 
بيئييية مشاسيييبة لتحفييييز اإلبيييداد والسؾكبييية ودعيييؼ ابتكيييار أفكيييار أو بيييدائل أو  ةجيييؾدة، وتييئيييذات أعميييى 

  اجو الجامعة والسجتسع.مقترحات يسكؽ أن تفيد عسميًا في حل السذكالت التي تؾ 

 االلتدام باالستخجام األمثل لمسؽارد: .13
 تمتزم الجامعة بالبحث عؽ السؾارد الستاحة واالستخدام األمثل ليا واالستفادة القرؾػ مشيا 

 إدارة الؽقت: .14
 والدعي الجاد لتحقيقيا في إطار خظة زمشية محددة. أىدافياتمتزم الجامعة بترتيب أولؾيات 
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 واألهداف االستراتيجية للجامعة:الغايات 

 االستراتيجية للجامعةالغايات واألهداف  (:03جدول )

 تطؽيخ العسمية التعميسية واألنذطة. الغاية األولى:

 األىجاف

تطؽيخ سياسات ونعػ القبؽل والتؽزيع والتحؽيل في ضؽء معاييخ واضحة ومعمشة  .1
 ومعتسجة.

 العسل.ق الجراسية بسا يؽاكب مدتججات سؽتطؽيخ البخامج التعميسية والسقخرات  .2

 تعديد األنذطة الطالبية وخجمات دعػ الطالب. .3

 تطؽيخ قجرات أعزاء ىيئة التجريذ في التعميػ والتعمػ والتقؽيػ. .4

 تؽفيخ بيئة مشاسبة ومحفدة لالبتكار وريادة األعسال. .5

 تقؽية الخوابط بيؼ الجامعة والخخيجيؼ. .6

 .ب وفق متطمبات العرخ الخقسيتطؽيخ القجرات التشافدية لمطال .7

 .تحقيق معاييخ الجؽدة واالعتساد لمبخامج التعميسية .8

 تحديؼ البيئة التعميسية طبقًا لمسعاييخ القؽمية لمجؽدة. .9

 تطؽيخ الجراسات العميا والقجرة البحثية لباحثي الجامعة. الغاية الثانية:

 األىجاف

 األكاديسية.تطؽيخ بخامج الجراسات العميا في ضؽء السعاييخ  .1
 االرتقاء بالسيارات البحثية والعمسية لمباحثيؼ. .2
 تؽفيخ بيئة مشاسبة محفدة لمبحث العمسي واالبتكار. .3
 .تطؽيخ السجالت العمسية بالجامعة في ضؽء السعاييخ السعتسجة .4
 االرتقاء بالبحث العمسي وتسؽيمو وفقًا ألولؽيات التشسية والسدتججات العالسية. .5
 .لجراسات العميا وبجؽدة وأخالقيات البحث العمسياالرتقاء بسشعؽمة ا .6

 تفعيل السذاركة السجتسعية. الغاية الثالثة:

 األىجاف

 .تطؽيخ البخامج التعميسية وبخامج التعميػ السدتسخ في ضؽء احتياجات السجتسع .1
 تفعيل خطط وبخامج خجمة السجتسع وتشسية البيئة. .2
 السحمي.نذخ الؽعي بقزايا البيئة ومذكالت السجتسع  .3
 تفعيل دور الؽحجات ذات الطابع الخاص. .4
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 دمج قزايا التشسية ومذكالت السجتسع في البخامج التعميسية والسذاريع والبحثية. .5

 رفع كفاءة الجياز اإلداري. الغاية الخابعة:

 األىجاف

 الجامعة.األكاديسي واإلداري داخل رفع كفاءة العسل  .1
 األكاديسي واإلداري وتطؽيخه.االرتقاء بقجرات وميارات الجياز  .2
 التطبيق الستكامل لشعػ اإلدارة االلكتخونية. .3
 .واألكاديسيتعديد بخامج التجريب لمجياز اإلداري  .4

 تشسية السؽارد السالية واالقترادية لمجامعة. الغاية الخامدة:

 األىجاف

 والسالية واالقترادية لمجامعة. السؽارد الحاتيةتشسية  .1
 التحتية ورفع كفاءتيا التذغيمية.استكسال البشية  .2
 ة.تحديؼ التسؽيل الحاتي لمجامع .3
 االستخجام األمثل لمسؽارد السالية والسادية الستاحة لمجامعة. .4

 ضسان الجؽدة واستسخاريتيا. الغاية الدادسة:

 األىجاف

 إنشاء نظام داخلً ومركزي فعال إلدارة الجودة على مستوى الجامعة. .1
 .الجودة واالعتماد بالجامعةتطوٌر مركز ضمان  .2
 استكمال متطلبات ضمان الجودة واالعتماد. .3
 ضمان جودة األداء المؤسسً داخل الجامعة. .4

 

  :امعةــالج سياسات
 والتعلم: التعلٌم أوال: سٌاسات الجامعة فً مجال

 .السدمج والتعميؼ والتفاعمي الذاتي مثل التعميؼ طرق  تشؾد .1
 البحث نتائج مؽ واالستفادة السعاونة والييئة التدريس ىيئة أعزاء وقدرات ميارات وتشسية تظؾير .2

 .التعميسية والسقررات السشاىج تظؾير في العمسي

 .خال ....والسعامل القاعات مثل األساسية بالبشية االىتسام .3

 .السظؾرة التعميسية البرامج لسؾاكبة العمسية والكتب لمسراجع السدتسر التحديث .4

 .الخارجي بالسراجع واالستعانة الداخمية ةدلمجؾ  نغؼ وضع .5

 .السدتيدفة التعميسية لمسخرجات التقؾيؼ طرق  تظؾير .6
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 التعميسية الجامعة مكانة عمى السحافغة ءؼ ومؽ لمظالب، جيدة تعميسية خبرة تقديؼ في االستسرار .7

 وبرامج؛ مقررات مؽ الجامعة تظرحو ؼيسا واإلقميسية العالسية التظؾرات مؾاكبة وكذلػ والبحثية،

 .وخارجياً  داخمياً  العسل سؾق  في السشافدة عمى قادر خريج إعداد أجل مؽ

 العسمية تظؾير في السرمحة وأصحاب السعشييؽ مع الفعال والتؾاصل السذاركة نيج تبشي  .8
 .التعميسية

 السرجعية لمسعايير ومظابقة العسل سؾق  الحتياجات ومالئسة محدءة تعميسية برامج طرح .9
 .القياسية

 .التعميسية العسمية لرالح التدريس ىيئة أعزاء بيؽ الجساعي العسل مشيجية تبشى  .11

 .التعميسية البرامج تظؾير مع لتتؾافق والسعامل يةالدراس قاعاتمل والتظؾير التحديث مشيجية تبشي .11

 .) بعد عؽ تفاعمي مدتسر ذاتي تعمؼ (والستجددة الجديدة التعميؼ تقشيات استخدام يقتعس .12

 الظالب لدػ العمسي التفكير وأساليب السذكالت حل مشيجية وإتباد الذىشية السيارات تشسية .13
 .السيشة مسارسة معايير عمى القائسة والسيداني السعسمي والتعميؼ الذاتي التعمؼ مسارسة إلى إضافة

 لإلبداد فرص أفزل والظالب ومعاونييؼ التدريس ىيئة ألعزاء يييئ إيجابي مشاخ تؾفير .14
 .التعميسية العسمية وتسيز جؾدة أجل مؽ التشافس روح لخمق واالبتكار

 وفق والسعارف السيارات إلكدابيؼ لمظالب والسيداني العسمي التدريب فرص نحؾ الدعي .15
 .العسل سؾق  احتياجات

 .التعميسية العسمية مخرجات تقييؼ نغؼ في السدتسر والتظؾير التشؾد .16

 روح وتشسية الُسشافدة عمى قادر وخمقيا، عمسيا متسيز خريج بإعداد جتسعالس تشسية في السداىسة .17
 .اإلبداعي والتفكير البحث

 والتدييالت التدريس ىيئة ألعزاء الظالب ندب في التعميؼ جؾدةو  الدولية بالسعدالت االلتزام .18

 .لمتعمؼ السادية

 :التالٌة العناصر على والتعلم التعلٌم سٌاسة تركز

 قيجىػ وإعادة وتحؽيميػ الطالب قبؽل في الجامعة سياسة:  
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 .األمؾر ليذه السشغسة الؾزارية والقرارات الجامعية والمؾائح لمكمية الداخمية بالالئحة الجامعة تمتزم

 وتتزسؼ لمطالب، الدائجة العجدية الكثافة مذكمة عمى لمتغمب الجامعة سياسة: 

 العسمية الدروس في عدداً  أصغر ومجسؾعات الشغرية، الدروس في مجسؾعات إلى الظمبة تقديؼ  -

 .زمشية فترة مؽ أكثر عمى
 طالب أعداد مؽ يقمل قد بسا اإلنجميزية، بالمغة والرياضيات العمؾم معمسي إعداد برنامج استحداث  -

 .السشاعرة العادية البرامج

 التدريس عمى يعتسد الذؼ السعتسدة الداعات نغام إلى العميا الدراسات في الدراسة نغام تحؾيل  -
 .الظالب مؽ صغيرة عددية لسجسؾعات

 لمطالب السادي الجعػ لتؽفيخ الجامعة سياسة: 
 وتؾزيع نذر جياز قبل مؽ مدعؼ كتاب صؾرة في لمظالب السادؼ الدعؼ بتؾفير الجامعة تمتزم -

 .الجامعي الكتاب

    صشدوق  خالل مؽ السرروفات دفع صؾرة في القادريؽ لغير السادؼ الدعؼ بتؾفير الجامعة تمتزم -
 .لمظالب االجتساعي التكافل

 التبرعات صشدوق  مؽ مالية تبرعات صؾرة في القادريؽ لغير السادؼ الدعؼ بتؾفير الجامعة تمتزم -

 .بالجامعة
 .حالتو حدب عمى كل لمظالب مجانية صحية رعاية تقديؼ -

 الطالب مع التعامل في الجامعة سياسة. 

 .الذعب مختمف في والخريجيؽ الظالب بيؽ السختمفة اإلجراءات في التسييز بعدم الجامعة تمتزم -

  .اإلجراءات كافة اتخاذ في التامة بالذفاؼية الجامعة تمتزم -

  .الذعب جسيع في الظالب مذكالت بحل باالىتسام الجامعة تمتزم -
  ؽ.جيالخري أوائل تعييؽ حقؾق  حفع في والقؾانيؽ المؾائح بتظبيق الجامعة تمتزم -

 .الشيائية االمتحانات جداول وضع عشد الظالب رغبات بتحقيق الجامعة تمتزم -
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 .مقششة آلية وفق االمتحان نتيجة مؽ التغمسات جسيع بدراسة الجامعة تمتزم -
  .الظالب مع السفتؾح الباب سياسة الجامعة إدارة إتباد -
  .عمييا والرد لدراستيا لجشة وتذكيل الظالب ومقترحات لذكاوػ  صشاديق تخريص -

  .استفادة أعمى تحقق بظريقة الدراسي الجدول وضع -

 .التعميسية التكشؾلؾجيا واستخدام التدريس طرق  تظؾير -

 .التعميسية والفرق  السقررات جسيع عمى الدراسي الفرل مشترف امتحان نغام تظبيق -

 .األكاديسي واإلرشاد العمسية والريادة السكتبية الداعات نغام تفعيل -

 الحاتي التعمػ لتذجيع الجامعة سياسة: 
 .وتذجيعو الذاتي التعمؼ إلى االتجاه -
 .التكييف وأجيزة بالتجييزات مزودة الجامعة بسكتبة الداخمي لالطالد قاعات إنذاء -

 .وإلكترونية ورقية صؾرة في بالسكتبة الحديثة السراجع تؾفير -
 بيا يذارك أن يسكؽ التي اإللكترونية السراجع تتزسؽ الجامعة مؾقع عمى إلكترونية مكتبة ترسيؼ -

 .أنفديؼ والستعمسؾن  التدريس ىيئة أعزاء

 الطالب تقييػ تجاه الجامعة سياسة: 

  .التعميسية لمعسمية السدتيدفة السخرجات جسيع لتحقيق التقييؼ أساليب بتشؾد الجامعة تمتزم -

 .التقييؼ في الداخمية الالئحة بتظبيق الجامعة تمتزم -

 .دورية برؾرة الظالب بتقييؼ الجامعة تمتزم -
 .الستعمسيؽ درجات رصد في والدقة والسؾضؾعية العدالة الجامعة تمتزم -

 الطالبية األنذطة تجاه الجامعة سياسة. 
 الشفدي التؾازن  ودعؼ والقدرات؛ السيارات تشسية بيدف السختمفة؛ الظالبية األنذظة الجامعة تذجع -

 .لمظالب

 .الظالبية األنذظة في االشتراك الجامعة تذجع -
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 وبعزيؼ الظالب وبيؽ والظالب، األساتذة بيؽ جيدة اجتساعية عالقات ببشاء الجامعة تمتزم -

 .السكتبية والداعات األنذظة خالل مؽ البعض، وبعزيؼ األساتذة وبيؽ البعض،

 .وفاعمية بدرعة السختمفة األنذظة وإقامة األسر إنذاء عمى -الجامعة لؾائح ضؾء في - السؾافقة -

 .األنذظة مسارسة عمى الظالب تداعد بظريقة الدراسي الجدول وضع -

 .الظالبية األنذظة دعائؼ أحد باعتباره الجامعة طالب التحاد والسعشؾؼ  السادؼ الدعؼ -

 الطالب غياب تجاه الجامعة سياسة: 

 .السحاضرات عرض وسائل تحديؽ -
 .الدرس لقاعات الداخمية البيئة بتحديؽ االىتسام -
 .العسمي بالتظبيق السحاضرات ربط عمى الحرص -

 .السحاضرات وبعض التظبيقية والدروس السعامل في الظالب حزؾر برصد الجامعة تمتزم -

 الػياب ندبة تجاوزىؼ حالة في الدراسي الفرل نياية امتحانات دخؾل مؽ الظالب حرمان يتؼ -

 .بالالئحة السحددة
 :العلٌا والدراسات العلمً البحث مجال فً الجامعة سٌاسات :ثانٌا
 .وتفعيميا لمجامعة متكاممة بحثية خظة وضع .1

 عمسي بحث خظط تقديؼ :طريق عؽ السجتسع باحتياجات بالجامعة العمسي البحث خظة ربط .2
 والعالسية، العمسية السدتجدات وأىؼ السجتسع وحاجات التشسية بخظط االرتباط تزسؽ شاممة

 .جديدة تخررات مؽ الجامعة كميات واحتياجات

 .السجتسع مذكالت بحل الستعمقة العمسي البحث نظاق تؾسيع .3

 .البيئة وتشسية السجتسع خدمة ومجاالت التعميؼ مجال في الجامعة سياسات مع التعامل .4
 السجتسع ومذكالت القؾمية السذكالت حل عمى تداعد التي التظبيقية العمسية البحؾث تذجيع .5

 .السحمي

 .البحثية السذروعات في الفعالة لمسذاركة الباحثيؽ شباب تحفيز .6
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 والتي السعاونة والييئة التدريس ىيئة أعزاء قبل مؽ السشذؾرة األبحاث بسمخرات نذرة عسل  .7
 .دراسي عام كل نياية في عالسية أو محمية مجالت في نذرىا تؼ

 .السرتفعة التأءير معامالت ذات السحكسة الدولية العمسية السجالت في العمسي الشذر تذجيع .8

 .ونذرىا ليا شاممة بيانات قؾاعد وعسل بيا، السرتبظة واألنذظة البحثية األنذظة كافة تؾءيق  .9

 .السشاعرة أو السختمفة التخررات بيؽ العمسية البحؾث في الذراكة تذجيع .11

 .العالؼ وفى العربي الؾطؽ في العمسي البحث مؤسدات مع والسعارف السعمؾمات تبادل .11

 عمسية مؤتسرات عقد طريق عؽ دورية بظريقة السشتجة بالبحؾث والباحثيؽ الظالب إعالم .12
 الخظة في وتشفيذه إنجازه تؼ ما لعرض الدراسي العام نياية في وبالجامعة العمسية باألقدام
 التي السذاكل بعرض لمدارسيؽ فرص وإعظاء ه والدكتؾرا  الساجدتير مذروعات في البحثية
 .األقدام مجالس في ذلػ ويؾءق البحث، تعؾق 

 مؽ السجتسع تؾاجو التي لمسذكالت والعسمية العمسية الحمؾل وتظؾير العمسية، السذؾرة تقديؼ .13
 .أىمية أو حكؾمية جيات إعدادىا تظمب التي والدراسات األبحاث خالل

 الرؼيع، السدتؾػ  ذات العمسية البحؾث إجراء عمى وتدريبيؼ الستسيزيؽ الباحثيؽ مؽ جيل تشسية .14
 في الباحثيؽ ومداعدؼ والسحاضريؽ والسعيديؽ العميا الدراسات طالب إشراك طريق عؽ وذلػ
 .العمسية البحؾث تشفيذ

 .العميا والدراسات الجامعي التعميؼ بسدتؾػ  االرتقاء .15

 دور يعزز بسا البحثية السذاريع وتسؾيل دعؼ عمى والسؤسدات األفراد لتذجيع سبل إيجاد .16
 .الجامعة

 .الجامعة في العمسي البحث لحركة السشغسة واإلجراءات والقؾاعد المؾائح اقتراح .17

 .التعميؼ مذاكل لحل بحثية خظط وضع .18

  .والخارجي السدني السجتسع مع والذراكة البروتؾكؾالت عقد خالل مؽ السالية دالسؾار  ةدزيا .19

 .والجامعة لألقدام العمسية السؤتسرات فاعمية ة زيا .21

 .والخارجية الداخمية لمسؤتسرات والحزؾر عالسية مجالت في العمسية األبحاث نذر عمى التحفيز .21
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 لقؾمية القزايا تسثل والتي الجامعة، خظة مع يتؾاكب بسا قدؼ لكل البحثية الخظة تراغ .22
 ؼدع ىي العمسي البحث يخص ؼيسا الجامعة فرسالة وعميو السجتسعي، السدار في السؤءرة
 السؾجؾدة السذكالت حل في السداىسة بػية التظبيقية؛ لمبحؾث لألقدام البحثية الخظط

 السجتسعية الخدمات أفزل تحقيق في السداىسة بيدف وذلػ السختمفة؛ التعميؼ بقظاعات
 .السختمفة بأبعادىا

 إتباع خالل من والبحوث العلٌا الدراسات مجال فً الجامعة سٌاسات تحقٌق وٌمكن
 :التالٌة السٌاسات

 
 العمسي البحث مجال في التجريذ ىيئة أعزاء قجرات تشسية في الجامعة سياسات: 
 والتكشؾلؾجيا، العمؼ عرر معظيات مع لمتفاعل البحثية؛ قدراتيا وتعزيز البذرية الكؾادر تشسية -

 .وباحثييا الجامعة طالب عقؾل في وقيسيا والتظؾير البحث ءقافة غرس مع
 الخاصة العسل وورش التدريبية الدورات في ومعاونييؼ التدريس ىيئة أعزاء اشتراك تدعيؼ -

 .العمسي بالبحث
 العمسي، البحث ومبادغ العمسية الكتابات ميارات التدريس ىيئة أعزاء معاوني إكداب -

 .العمسية واألجيزة الكسبيؾتر استعسال عمى وتدريبيؼ
 السحمية العمسية السؤتسرات في االشتراك عمى ومعاونييؼ التدريس ىيئة أعزاء وتدعيؼ تحفيز -

 .والدولية
 محتؾيات وتحديث تفعيل طريق عؽ العمسية، التظؾرات أحدث عمى االطالد مرادر تؾفير -

 .والرقسية الؾرقية السكتبة
 .الدولي العمسي الشذر وتذجيع العمسية األبحاث بجؾدة االرتقاء -
 العمسية األقدام وحث السجتسعية، االحتياجات عمى تعتسد لمجامعة، البحثية الخظة تحديث -

 .الخظة ىذه بتشفيذ وااللتزام بيا خاصة خظط وضع عمى
 ومؾاجية التعميؼ تظؾير في لمسذاركة فائدة؛ األكثر العمسية البحؾث نحؾ الباحثيؽ تؾجيو -

 .السجتسعية السذكالت
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 وإتاحتيا العميا الدراسات ورسائل والباحثيؽ العمسية البحؾث عؽ كاممة بيانات قاعدة بشاء -
 . لمجسيع

 . البحثية السذاريع عمى الحرؾل تذجيع -
 التعميسية التشسية جيؾد دعؼ في واستخداميا والتعميؼ، التربية مجال في العمسية البحؾث تظؾير -

 إطار في تتؼ التي العمسية والرسائل البحثية السذروعات خالل مؽ التعميسية، السذكالت وحل
 .أنذظتيا

 العميا الجراسات تطؽيخ سياسات:  
 واستشتاج ،الدراسي العام بشياية العميا الدراسات مخرجات جؾدة مدػ بتعرف الجامعة تمتزم -

 .السظمؾبة التحديؽ أوجو
الدراسي،  العام بشياية العميا بالدراسات الدراسية والبرامج السقررات تقارير بدارسة الجامعة تمتزم -

 .السظمؾبة التحديؽ أوجو واستشتاج
 حيث مؽ سؾاء التسييز، أشكال مؽ شكل أؼ دون  التعميسية، الفرص بتكافؤ الجامعة تمتزم -

 الستقدميؽ بيؽ غيرىا، أو واالجتساعي االقترادؼ السدتؾػ  أو العرق  أو المؾن  أو الجشس
 مؾاصمة فرصة يسشحو القبؾل لذروط الستقدم استيفاء مجرد وإنسا العميا، الدراسات لبرامج

 .بالجامعة العميا دراساتو
 بدءاً  تعميسي، مدتؾػ  كل في والتخررات الدبمؾمات أنؾاد حيث مؽ بالتشؾد، الجامعة تمتزم -

 .الدكتؾراه  درجة وحتى الدبمؾمات مؽ
 السيشية واألدوار العميا الدراسات برامج بيؽ اتداق ىشاك يكؾن  أن عمى الذديد الحرص -

 عل في كسعمؼ وأدواره بسيامو القيام عمى قادراً  يربح بحيث فييا، الستخرج مؽ الستؾقعة
 .سريعة وتغيرات تحديات مؽ بو يسؾج وما الحالي العرر

 :البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة مجال فً الجامعة سٌاسات :ثالثا
 ةيالسجتسع السذاركة ءقافة ونذر السجتسع تشسية إلى بالجامعة البيئة وتشسية السجتسع خدمة قظاد يدعى

 :في
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 .التعميؼ مؽ السجتسع احتياجات لتشسية خظة وضع .1

 .والخدمات جتسعيةالس األنذظة وتؾءيق بيانات قاعدة إنذاء .2

 .لمجامعة الذاتية السؾارد لتشسية الخاص الظابع ذات الؾحدات دعد ادةزي .3

 .ودعسيا والباحثيؽ التدريس لييئة الفردية السبادرات تذجيع .4
 .الفعمية السجتسع احتياجات تمبى مجتسعية خدمات تقديؼ .5

 .لمسعايير طبقاً  البيئة عمى والحفاظ السشذآت، وصيانة وحساية لألفراد، والدالمة األمؽ تحقيق .6

 .وتظؾيرىا الخاص الظابع ذات الؾحدات تشسية .7

 .السجتسع خدمة أنذظة في وإشراكيؼ مياراتيؼ؛ لتشسية لمظالب؛ عسل وورش تدريبية دورات تشغيؼ .8

 التحديؽ أوجو الستخالص الجامعة؛ مؽ السجتسعية األطراف احتياجات بتعرف الجامعة تمتزم .9

 .السظمؾبة

  .والزعف القؾة نقاط وتحديد سشؾيًا، السجتسعية لمسذاركة خظتيا بسراجعة الجامعة تمتزم .11
 لسشاقذتيا السجتسع خدمة لجشة عمى تعرض السجتسع، لخدمة سشؾية خظة بؾضع الجامعة تمتزم .11

 .واعتسادىا إلقرارىا الجامعة مجمس عمى والعرض

 التحديؽ أوجو واستشتاج ،السدتفيدة الجيات مع السبرمة التعاون  بروتؾكؾالت تفعيل مدػ تقييؼ .12

 .السظمؾبة
 :والذاتٌة المالٌة الموارد تنمٌة فً الجامعة سٌاسات :رابعا  

 .لمجامعة التابعة الخاص الظابع ذات الؾحدات أنذظة في التؾسع .1

  ا.العمي والدراسات الميدانس / البكالؾريؾس برامج في الؾافديؽ الظالب استقظاب .2

  .بسرروفات متسيز كبرنامج اإلنجميزية بالمغة والرياضيات العمؾم معمسي إعداد برنامج استحداث .3

 ووحدات لمسعمسيؽ، السيشية األكاديسية مثل األخرػ، الجيات تظمبيا التي التدريبية البرامج تشفيذ .4

 .السالية الدياسات
 .خدماتيؼ وتدؾيق بالجامعة الذاتية السؾارد تشسية وحدات دور تفعيل .5
 .إنتاجية مؤسدات مع اتفاقيات عقد .6
 .لمجامعة الذاتي لمتسؾيل أساسي كسردر الظالب أعداد لزيادة الدعي .7
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 :السالية السؽارد

 السجتسع لفئات متعددة خدمات تقديؼ طريق عؽ بيا السالية السؾارد تشسية إلى الجامعة تيدف

 .والسجتسعية والبحثية التعميسية خدماتيا تدؾيق خالل مؽ السختمفة،

 اإليخادات:
يتؼ تحريل جسيع السبالغ عؽ طريق الدفع  الجامعة، إيرادات جسيع عمى رقابة فرض يتؼ
 .الشقدؼ بالتحريل العسل حاليا تيىبسؾجب الفيزا كارت حيث ان اإللكتروني

 :السرخوفات
 مدتشدات بسؾجب وتررف عشيا، صرف استسارات إعداد يتؼ الجامعة ونفقات مرروفات جسيع

 .والشفقات السرروفات عمى تدل

 

 : طخيق عؼ ةلجامعبا والبحثية التعميسية لمعسمية السادي الجعػ
 .السختمفة الدراسية الفرق  في الستفؾقيؽ لمظالب مكافآت .1
 عالسية دوريات في العمسية األبحاث نذر ىعم ومعاونييؼ التدريس ىيئة ألعزاء مالية مكافآت .2

 .مرتفع تأءير معامل ذات
 طريق عؽ والسحمية الدولية العمسية السؤتسرات لحزؾر ومعاونييؼ التدريس ىيئة أعزاء تذجيع .3

 .السؤتسرات تمػ لحزؾر وانتقاالت مراريف تؾفير
 .األجشبية التسؾيل جيات مع السذتركة العمسي البحث مذروعات تقديؼ تذجيع .4
 .الرشاعة مؽ تسؾل مذتركة عمسية بحؾث اتفاقيات عقد .5

 :للجامعة اإلدارٌة السٌاسات :خامسا  

 :طريق عؽ الجامعة داخل السختمفة واإلدارات لمجيات والسداندة الدعؼ
 .فييا اإلدارية األمؾر تديير يكفل بسا السختمفة لإلدارات الالزمة السدتمزمات تؾفير .1
 .السجاالت مؽ وغيرىا التقشية السجاالت في السؾعفيؽ تدريب .2
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 العسل وروح والسحاسبة والسدائمة والذفاؼية السرداقية إلي استشادا العسل ءقافة ترسيخ .3
 :طريق عؽ الجساعي

 .السختمفة بالسؤسدات التخظيطو والعسال  لمسؾعفيؽ الؾعيفي بالتؾصيف الؾعي رفع -
 كافة عمى الجساعي العسل بروح لمتؾعية السؾعفيؽ بيؽ سشؾية ربع تؾاصمية اجتساعات عقد -

 .واألصعدة السدتؾيات
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 القٌم الخاصة بتحقٌق سٌاسات الجامعة:
 :يمي ما لمجامعة العامة الدياسات إلييا تدتشد التي السبادغ تتزسؽ

  :الفخص تكافؤ :أوال 
 وأعزاء وباحثيؽ طالب مؽ مجتسعيا، أعزاء مجسؾد بيؽ الفرص تكافؤ بسبدأ الجامعة تؤمؽ

 .والعامميؽ والبحثية التدريدية الييئة

 :البخامج تقجيػ في التشؽع :ثانياً 

 برامج مؽ بدءاً  تعميسي، مدتؾػ  كل في التخررات حيث مؽ بالتشؾد الجامعة برامج تتسيز

 مالئسة الجامعة سياسات جاءت التشؾد ىذا ضؾء وفى الدكتؾراه، برنامج وحتى األولى الجامعية الدرجة

 .البرامج في التشؾد ىذا الحتؾاء

 األكاديسية: الحخية ً:ثالثا
 في وذلػ والبحثية، التدريدية الييئة مؽ األساتذة لمدادة األكاديسية بالحرية أيزاً  الجامعة تؤمؽ

 .الجامعية القيؼ إطار

 :لمخخيج السشيجي الدياق: رابعاً 
 ومقرراتيا برامجيا بيؽ اتداق ىشاك يكؾن  أن عمى السختمفة ببرامجيا الجامعة سياسات تدعى

 العرر عل في وأدواره، بسيامو القيام عمى قادراً  يربح بحيث الخريج، مؽ الستؾقعة السيشية األدوار وبيؽ
 .سريعة ومتغيرات تحديات مؽ بو يسؾج وما الحالي

 :االستيفاء :خامداً 

 الجاد العمسي والبحث التعميؼ ميشة لستظمبات مدتؾفاة تكؾن  أن الجامعة وبرامج سياسات تدتيدف

 .الخريج ومؾاصفات الجؾدة ومعايير

 :الثقة: سادساً 
 ءقة اكتداب أجل مؽ بيا؛ والعامميؽ الستعمسيؽ بيؽ والسؾضؾعية العدل الجامعة سياسات تتيح

 ءقة اكتداب إلى باإلضافة لمجامعة، أساسييؽ كعسالء الجامعة، مؽ السدتفيديؽ والباحثيؽ الظالب

 .وبسخرجاتيا بالجامعة واإلقميسي والقؾمي السحمى السجتسع
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 :السخونة: سابعاً 
 وفقاً  والبرامج، الخظط لتعديل فرصة لمشغام يتيح مسا آلياتيا، في بالتشؾد العسل سياسات تتسيز

 .لمسدتفيديؽ الستغيرة والستظمبات والبحث، التعميسي، السؾقف لسعظيات

 :الذفافية :ثامشا 
 والبحثي التعميسي السجتسع أعزاء أمام والدمبيات اإليجابيات وعرض بالذفاؼية، الجامعة تؤمؽ

 .ورسالتيا الجامعة رؤية تحقيق إلى وصؾالً  اإليجابيات؛ ودعؼ الدمبيات معالجة بيدف والسجتسعي؛

 :السجتسعية السذاركة: تاسعاً 
 جؾدة ضسان في السيسة العؾامل أحد باعتبارىا السجتسعية؛ السذاركة بأىسية الجامعة تؤمؽ

 .السدتفيديؽ واحتياجات العسل سؾق  ومتظمبات برامجيا بيؽ االتداق

 اآلخخ: مع التؽاصل: عاشخا

 ومركزاً  خبرة تكؾن  ألن بتؾجياتيا وذلػ معو، والتؾاصل اآلخر عمى باالنفتاح الجامعة تؤمؽ

 .الحزارؼ  والتؾاصل الثقافي لإلشعاد

 :السداءلة: عذخ حادي
 يسكؽ بحيث التغيير، وإدارة األداء إدارة في السداءلة مبدأ ضرورة عمى الجامعة سياسات تؤكد

 يتؼ بأن وذلػ مسكؽ، أداء أفزل وضسؽ ليا، مخظط ىؾ لسا وفقاً  تدير األمؾر أن مؽ التحقق بسقتزاىا

 مدتؾػ  إلى بالشغام لمؾصؾل عمييا؛ الستفق لمسعايير وفقا األىداف حددتيا التي األطر ضسؽ األداء

 تحقيق في رئيدياً  عشرراً  األداء تقييؼ يعتبر وبذلػ إىدار؛ أو تديب أؼ دون  والفاعمية الكفاية مؽ متسيز

 نتائج مع تكامميا بذرط الجامعة في األداء تحديؽ أجل مؽ ضرورية السحاسبية نتائج أن كسا السحاسبية،

 تقييؼ نتائج تعرف بدون  السؤسدي التظؾير تدتيدف التي التحديؽ إجراءات عسل يسكؽ ال ألنو التقييؼ؛

 .السداءلة إطار في األداء

 :الفخيقي العسل: عذخ ثاني

 والسذروعات السبادرات عؽ فزالً  الفريقي، العسل بتذجيع الجامعة التزام عمى الجامعة سياسات تؤكد
 .الجامعة رسالة تحقق أن شريظة التدريس، ىيئة أعزاء بيا يتقدم التي الفردية
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