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  فى سطور االسرتاتيجية رؤيتنا
التي تتتيز بها ياتعي دين  نقال القوةالعديد تن  االسططتراتييييال لي سططوف نسططتثتر في هذ  

ءكاديتيي وبحثيي وتيتتعيي  ، وإنيازاتوتقاليد ياتعيي دريقي ،لويل ءكاديتى   شطططططططت  تن تاري   

اتيا  تنا ا  توو ،الولنيي والدوليي لتعزيز توايدنا دلى الساحتين: ا  تنللقبوصفها  ؛لها بالتتيز تشهود  

 فى هذ  ال لي.وتحوريا   تا  هت يلعع دورا   الذيثقافي االبتكار لرح ل

ءشططططكال لتلوير قدرتنا دلى تبادل شططططتى يهدف  ؛التسططططتوى رفيا   ءدتال   هذ  ال لي يدول   د  ع  ت  

 ت تلفتا وتبادل ال برات  ،العالماالنفتاح دلى تن  بل  الدولىو ين التحلىالتعرفي دلى الصطططططططعيد

حتى نحق  التوازن والتكاتل بين ءنشططططططلتنا التحليي  ؛األكاديتيي والبحثيي والتيتتعيي التؤسططططططسططططططات

 والدوليي. 

في ال لي  ا  تهت ا  اسططططططتراتييي ا  تسططططططاراالرتقاا بالتصططططططنيف الدولى لياتعي دين شططططططت   ي ع د  

عد وب الياتعي،األلراف التعنيي بأداا التواصل تا كافي نشأ هذا التويه بعد  إذ  ، الحاليي االستراتيييي

تويهات الدولي في الفترة تتشيا  تا و ،دراسي تستفيمي للت الر التحتتلي التي تهدد دتل الياتعات

ظاهرة في  سططططتيالتدويل صططططب  لي ؛في كافي األنشططططلي الياتعييهذا التويه يليا  سططططيظهر و. القادتي

 التيتتا.  تنتيياستراتيييات التعليم والتعلم، والبحث العلتى، و

لتقدم ابيودة التعليم للبع، كتا تلتزم ا تهاراتقيم وتنتيي بفى اسططططتراتيييتها الياتعي لتزم ت

 لياتعي دين شططت . يهماانتتوتأهيل ال رييين لسططوق العتل، وتعزيز ، وتنوع ءسططاليع التقويم ،لهم

رح لللبع تن  بل ل يتتعيي واالقتصادييتالتساهتي بفعاليي في الحياة الثقافيي والنتللا كذلك إلى 

 .صتكافؤ الفرتن  لل رييين فى إلار  توظيف ءفمل فى  هتيلتساكتا نتللا ل ،تلف ريادة األدتال

الومطططططا الراهن للياتعي  هاتارادنظرا  لت تتسطططططم ال لي االسطططططتراتيييي بالشطططططتول والواقعيي

 وال لي االسطططططططتراتيييي للتعليم العالى ف  تويهات الحكوتي التصطططططططرييو تتللبات التنتيي القوتييلو

فقد تتت دراسطططططططي احتيايات  ؛تللعات ولتوحات كافي األلراف التعنييكذلك ال لي لم تغفل  .2030

 ،ض تؤسطططططسطططططات الدوليوبع ،وءرباع العتل ،ناا هييي التدري ، واللبع، وال ريييتن ءدمططططط فيي

التي تقدتها  التعليتيي والتيتتعيي والبحثييتحديد احتياياتهم تن ال دتات بهدف  ؛ويتيا وزاراتها

 دن هذ  ال لي التي تلبى احتياياتلتحليل البييي التسططططتفيمططططي لدراسططططات الاسططططفرت الياتعي. وقد 

 . للياتعي التستقبليي ىرؤالوترسم  األلراف الت تلفي

ترتكز دليه ال لل االستراتيييي والتنفيذيي لكليات وتعاهد ستشكل هذ  ال لي األسا  الذى 

ياتعي نتهج تسطط .ؤى الياتعي وتويهاتها التسططتقبلييتا ر بالمططرورة تتسطط ييع ءن التي والياتعي 

 ،وردناهايات واألهداف االسطططتراتيييي التي ءفي مطططوا الغا التسطططتتر لءدااتقييم التبدء دين شطططت  

ست دام تؤشرات األدااالتقدم التحرز  الياتعي رصدتوس  ،ال ليالبزتي لتنفيذ  التواردوفر ت، وسبا

يي والبحث كاديتيياألحتيايات تلبيي االل ال لي االسططططتراتيييي تنفيذ اسططططتترار الياتعي مططططتنتسططططكتا 

   .قد تلرء قيد التنفيذ ىالت تن  بل تيتودي تن ال لل البديلي للياتعي والتيتتعيي
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ىالتصنيف العالت

والتدويل

مالتعليم والتعل

التتيز

وريادة األدتال

التوظيف

والددم التهنى

تنتيي التوارد

البنيي التحتيي 
والتكنولوييي

البحث العلتى

واالبتكار

متان اليودة

وتقييم األداا

 ولوياتاأل
لتزم تاألنشلي التي سحددت كتا  ،األساسيي يستراتييياال تاولوياألدددا  تن  ت الياتعيحدد

 .واإلدارات تن ءيل تحقي  لتوحات الياتعي التستقبلييتعاهد الوكليات الذها ينفبت

ءكثر  ا  دالتي تصطططططططنيفا  واحتبلها تها الدوليي تلوير تكانو األولى هى تدويل الياتعي األولويي

إن  .األفكار اليديدة دبر ءوسططا تيتودي تن الت صططصططاتتيتودي تن االنفتاح دلى تن  بل  تقدتا  

عالم دل تا ال فا بادل األكاديتى الت بادل و ،والبحثى تن  بل الت تدري ت يي ال واللبع  ءدمططططططططاا هي

با دإلى إفي حد ذاته يؤدى دين شت   ياتعي وإكسابهم ال برة الدوليي ءثناا دتلهم ودراستهم فى

وت تلف وسطايل  شطبكي التعلوتاتدلى بقوة نا سطيشطكل توايدكذلك  .الدولي للياتعي التصطنيفدريي 

ا التعليتيي هتلوير تواردالياتعي واصل وسوف ت ،تن هذ  االستراتيييي يزا  التواصل التكنولوييي 

قرارات بشطططططططأن تا ييع القيام به الياتعي كذلك ت ذ تسططططططط .الوافدين اليتذاع اللبع دالتيا  وإتاحتها 

 .دلى ءكتل ويه هذا التويهلتحقي  

للتعليم تثري البييي األكاديتيي  ودوليا   ولنيا   توردا  ياتعي دين شططت  نتتنى ءن تصططب  ونحن 

 فى ا  رييسططططط ا  ، وتسطططططاهتللتشطططططاركي الفكريي ا  دالتي ا  تركزبادتبارها والبحثيي وت دم رؤيتنا للياتعي 

  التشرودات القوتيي وحل تشكبت التيتتا.

، وترغع فى االرتقاا بتصططططنيفها بين يا  دالت تتللا الياتعي إلى ءن تكون ذات تسططططتوى   حينو

، بل ييع ءن يتتد فقل ن يقتصطططر دورها وتأثيرها دلى االسطططاسطططياتءياتعات الصطططف األول، فب ييع 

واالرتقاا في  ودندتا تسطططططتوفى الياتعي تعايير التتيز التتيز.تصطططططاف إلى ءبعد تن ذلك ليصطططططل إلى 

. وحيث ءن الياتعات في يتيا ءنحاا بها دتراف العالتىلبيصطططططططب  ذلك تن العواتل الهاتي  األداا،

ليم في التعالعالم ت تلف دن بعمطططها البعض فى نقال تتيزها فقد ارتأت ياتعي دين شطططت  ءن تتتيز 

بدءت ( والتى spin-off companiesوالشركات الترتبلي بها ) راتج ريادة األدتالفى بوالتعلم و

 الياتعي. حرم حاليا دا لفى التوايد 

ى تولرءينا ءن بلالي التى تيتاح العالم بأسططططططر ، ءزتي الحل توظيف ال رييين بنظرا  الرتبال و

 تهنيا   اللبعددم ليصطططططططب  تزايد االحتيا  ل ؛هذا التلف  بل الفترة القادتيلءكبر  اهتتاتا  الياتعي 

ثانى ءكبر  تسطططططهل تواصطططططلهم تا ءرباع العتلوتأهيلهم لسطططططوق العتل وتقديم ال دتات التى  ووظيفيا  

يهات العتل ب ريج ياتعي دين شطططططططت  وبأدايه إشطططططططادة على الرغم تن ف يوايه الياتعي.تحدى 

كتا ءن  ،نيلتحسطططططططليحتا   رييي الياتعي توظيف  تن تعدالإال إ ،واحترافيته وتنظوتته القيتيي

  .ييع تعزيزهاالتى تقدتها الياتعي لللبع  دتات الددم والتوييه التهنى 

البنى التحتيي ددم تسطططططططتهدف الياتعي ءيمطططططططا تقديم تيربي تعليتيي فريدة لللبع تن  بل 

سبات احي الحاإتو ،والردايي اللبيي ،واألنشلي اللببيي ،والتكتبات التقليديي والرقتيي ،والتكنولوييي

االهتتام  ويهتتا ي دا ل الحرم الياتعي والتديني الياتعييالبسطططططططلكيي تغليي الو ،باإلنترنتالتددتي 

  صياني تراف  الياتعي وتلويرها. ويوع صوع

ءن يكون له تردود دلى االرتقاا بالتيربي وتأتل  ،ي قصططوى للبحث العلتىتولى الياتعي ءهتي  

نحاول ءن نتغلع دلى مطططعف تتويل البحث كذلك  .و دتي التيتتا القوتييالتعليتيي وحل التشطططكبت 

وتكافأة التيتودات  ،نتا  البحوث وتتويلهاإالعلتى تن  بل تيتودي تن القرارات التحفزة دلى 

عاتل االسطططتشطططهاد  قرارإ، وثابحتعاتل األوادتتاد  ،البحث في ناوتلوير قدرات ،البحثيي  لي لزيادة ت 

 .بأبحاثنا

شططططبكي نظم تعلوتات تتكاتلي توحدة بالياتعي إنشططططاا يتم ددم تنفيذ االسططططتراتيييي تن  بل 

 .نيإلكترووتعليم  ،باإلمافي إلى إتاحي  دتات إلكترونيي تربل بين الكليات والتعاهد ورياسي الياتعي

األداا بالياتعي والتقييم اسطططططططتراتيييي لمطططططططتان يودة تحت تظلي الوارد ذكرها هنا  يال ليتم تنفيذ 

.لها التستتر



 5 

 املرحلة اجلامعية األوىل والدراسات العليا يف التعليم والتعلم

 

ر حول تتتحو والتيالتعليم والتعلم،  تها فىالسطططططططتراتييي كتنلل تتتيز بها  التية قوالسطططططططتثتر الياتعي نقال ت

 والتدريع التيدانى التحاكاة نتاذ  تثل تقليدييال غير هءنتال تشطططططططييا، والتعلمالتعليم و فرصالبتكار فى تحسطططططططين ا

 اللبع،وتنتيي تهارات  ،الذاتي التعلم فرص تهييي ىلإكذلك  الياتعيهدف تو ،التدري  في واسطططططططت دام التكنولوييا

ي ييدر بها كياتعي دريق ؛ لبرتقاا بالتصططنيف الدولى للياتعي الذىتتنوديال تعلمال تصططادر تاحيإو ،كاديتىوالتدويل األ

 العالم بأسر . فى وبل كافي ءرياا الولن العربى  فيقدتت ءيياال  حتلوا تشادل التنوير 

لعدالي ابتا يمتن  ءحدث ءساليع التقويمباست دام بع تستوى ءداا الل تقويمبالياتعي  باإلمافي لتا سب  تلتزم

  .العلتيي والتربويي والتيتتعيي الياتعي تكاني دلى ا  اظفحالفرص؛ تكافؤ والتوموديي و

يد تن  لددم ولتز بل ا قديم شطططططططتى سططططططط عي بت يات كافؤ الفرص بين اللبع، تهتم ال ييت بات الال لتلب يي، تادتتلل

هذا باإلمافي لإلداشي الكاتلي فى التدن الياتعيي لللبع  ،كل  حسع احتيايهلللبع  وااليتتاديي، والنفسيي، والصحيي

  .الدارسين بالياتعيالتغتربين والوافدين 

 لها يسططططت  الذى النحو دلى الكافيي بالترونيتتصططططف  التي التعليتيي براتجالتصططططتيم تعتل الياتعي دلى وكذلك 

 راتتقر ءو براتج اسطططططتحداث إلى يؤدى قد ىالذ األتر ،والقوتيي التحليي التنتيي  لل تتللباتول ،لتغييرل باالسطططططتيابي

تحليا  وإقليتيا   التعنيي األلراف كاشطططططططرتا تراداة إ ،القايتي التعليتيي البراتج فى تعديبت إيراا ءو يديدة دراسطططططططيي

نحو الت صططصططات البينيي اليديدة فى براتج الترحلي الياتعي كذلك ويه تت. التعليتيي براتجال وتلوير تصططتيم فيودوليا  

 يودة البراتج التعليتيي بترحلتيها. متانبتؤشرات االلتزام تا مرورة الدراسات العليا ترحلي الياتعيي األولى و

دمططططو هييي التدري  واللالع بادتبارهتا لرفى كل  تن ل ا  كبير ا  اهتتاتاسططططتراتيييتها الراهني  فيتولى الياتعي 

لكافيين االددم والتدريع و ،والبنيي التحتيي البزتي ،البييي التعليتيي التواتيي :التعليتيي وتحورها فتقدم لهتا العتليي

 لىد قادر    ريج   إددادتهدف الياتعي تن اسطططتراتيييتها و التهارات وإبراز القدرات وتلبيي االحتيايات الت تلفي. لصطططقل

 .التتبحقيوتواكبي تستيداته  العتل سوق فى التنافسي

 

 

 

 

تعزيز التعليم والتعلم برؤى تبتكرة ذات تويه تستقبلى: الغايي األولى

يي تعزيز ءنشلي لبب
تنتى تهارات اللبع

زيادة نسبي ءدماا
هييي التدري   بتا
يتناسع وءدداد 
اللبع فى موا 
التعدالت القياسيي

تدويل األنشلي 
ا التعليتيي لبرتقا

بوما الياتعي دلى
ال ريلي الدوليي 
واالهتتام بالوافدين

يم االبتكار فى التعل
والتعلم والتقويم
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 واالبتكار يالبحث العلم

 
االت شتى تي فيإثراا التيتتا العلتي بإنتايها البحثي التتتيز والتنشور  فيلياتعي دين شت  تيربي دريقي 

نشاا إ الراهني هو يي لتها االستراتيي فيل تن ءبرز األدوار البحثيي للياتعي التعرفي والت صصات العلتيي الدقيقي. ولع

كنولوييا القايم ذلك تن انتا  الت وتا يترتع دلىباتتداد الياتعي بتديني العبور،  (Science Parkوادى التكنولوييا )

 وتردود ذلك دلى ارتفاع توارد الياتعي تن البحث العلتي وتتويله ذاتيا . دلى البحث العلتى،

تسططططتشططططرف الياتعي كذلك في اسططططتراتيييتها التركيز دلى التردود االقتصططططادي للبحث العلتي، ودور  في إثراا 

الهتتام الياتعي نظرا  نتايها البحثي. وإتا، وزيادة د ل الياتعي تن التيربي التعليتيي لللبع، وحل تشطططططططكبت التيت

فقد بادرت الياتعي بت البي يتيا الوزارات لتحديد احتياياتهم  ؛ىبالبحث التلبيقي الذى يواكع تشكبت التيتتا التحل  

التي  ذ براتج التعاون البحثيتنفي قاتت الياتعي بالبدا فىالبحثيي الفعليي. وفى مطططوا تا تلقته الياتعي تن اسطططتيابات، 

ي صططططالاأل وازن بينم بحثا  دلتيا  تلبيقيا  يحكوتيي والتشططططرودات القوتيي؛ لتقدتعزز تن تواصططططل الياتعي تا اليهات ال

 . ي وواقعيي التشكبتحداثوال

لرد تمططويود تعاون بحثي الدوليي، فقد ءظهرت التقارير الدوليي  ناشططراكاتءتا ب صططوص تدويل البحث العلتي و

وهو تا ييع البناا دليه  ،ياتعي بالعالم 500لياتعي دين شت  تا ياتعات دوليي لها ستعتها وتصنفي متن اقوى 

 بحثيال األدتال يدول تحديد في ا  اقتدارللع تتا يت ،كذلك بالتغير التسطططتتر والسطططرياالبحث العلتي يتسطططم  واسطططتثتار .

 .تا الحفاظ دلى تبدء الحريي األكاديتيي ،شتى التياالت فيللياتعي دبر تحديد ءولويات ال لي البحثيي 

تهتم الياتعي ءيمطططططططا  في  لتها التسطططططططتقبليي بددم االبتكار في البحث العلتي، وددم البحوث التلبيقيي، وتنتيي 

تكتبات الت النشطططر الدولي، وإتاحي آ، واالسطططتترار في ادتتاد التعاتل، ورفا تكافر البنيي التحتيي، وتوفيييتوارد البحثال

 ىثنشاا تراكز التتيز البحهذا باإلمافي إل .الرقتيي ونظم التعلوتات البحثيي، والتواصل الفعال تا بنك التعرفي التصري

وتوفير البرتييات الدادتي للبحث العلتي، وتدريع صططططغار الباحثين دلى ءسطططط  النشططططر الدولي،  ،فى ت تلف القلادات

ذلك كذات تعاتل التأثير الترتفا. ستعتد الياتعي  حاثهم في التيبت التحكتي دوليا  وإلزام لبع الدراسات العليا بنشر ءب

واالستثتار األتثل لتواردها البحثيي، بين الكليات والتعاهد والتراكز البحثيي التكاتل إرساا ءس  في الفترة القادتي إلى 

 والتسطططططتقبليي، الياريي البحثيي البراتج، ووالتعدات األيهزة تتمطططططتننشطططططاا قوادد بيانات للياتعي إاألتر الذى يتللع 

 .(CAREتراكز األبحاث ) فيتشروع تكاتل العتل  فيوهو تا بدءت به الياتعي بالفعل  ؛هات الشراكيي  و  

قد تؤثر بالسططططلع دلى تعدالت النشططططر  التيءيرته الياتعي، تم اسططططتنبال العواتل  يذال البيييوتن واقا التحليل 

انعدام التوايد الدولي للبحوث التنشططورة باللغي العربيي في القلادات التربويي الدولي للياتعي. وتنها دلى سططبيل التثال 

يؤثر و ،ي لإلنتا  البحثي للياتعيييؤدى إلى ددم ظهور القيم الحقيق تتا وبعض ت صصات العلوم االيتتاديي واالنسانيي

لتكاني التي تسطططططططتحقها لبقا لقدرتها البحثيي تزحزحا  اياها دن ادلى ترتيبها في التصطططططططنيف العالتي للياتعات ا  سطططططططلب

 ،زيادة تعدالت النشططر الدوليى لتهدف إومططعت الياتعي اسططتراتيييي لتوحي  دلى تثل هذ  التعوقات عالواقعيي. وللتغل

ت العلتيي بالياتعي في وكذلك ددم التيب   ،التصططريدوليي وبنك التعرفي النشططر الوحل هذ  التعوقات بالشططراكي تا دور 

 والعلوم االيتتاديي والتربويي واإلنسانيي. ،ت تلف تياالت العلوم

تحفيز البحث العلتى وددم االبتكار: الغايي الثانيي

تعزيز يسور 
ى التعاون البحث

بين الياتعي 
وتؤسسات 

التيتتا وسوق
العتل

بين تكاتلال
يالبحثيالتعاتل

واالستثتار
ادنلتواراألتثل

ددم تياالت 
التكنولوييا 
والحمانات 
التكنولوييي 

وريادة األدتال 
دن لري  
الشراكات 

يالتحليي والدولي

إدداد وتدريع 
ي الكوادر البحثي
التؤهلي 
لببتكار 

والتكنولوييا

تنتيي توارد 
البحث العلتى

تعزيز البنيي
ي التحتيي ال اص
بالبحث العلتى

واالبتكار
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 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

سططططواا بهدف تقديم ال دتات التيتتعيي وتنتيي  ال ارييدين شططططت  ءهتيي تواصططططلها تا التيتتا ياتعي عى ت  

ظل  ففي .تقدتها الياتعي التيتن البراتج التعليتيي والبحثيي لتلبيي تتللباته  ؛التيتتااسططتقصططاا رءى  ءو بهدف ،البييي

 ،والتعليتيي ،والتعرفيي ،وااليتتاديي ،االقتصطططططططاديي :شطططططططاتلي في كافي تياالت الحياةالسطططططططريعي والوكبرى التحوالت ال

 .البحثيءو  التعليتيءصب  ال تيال لعزلي الياتعات ءو تقيدها بنتليي األداا  ؛والسياسيي

 وء ،تقديم الددمدلى  فلم يعد دور الياتعي تقتصططرا   ؛للتواصططل تا التيتتا تمططادفي   بذل يهود  تا سططب  تللع ي

ريال األدتال، وقلادات  في. بل ءصطططططب  التيتتا تتثب توايهي التشطططططكبت التيتتعيي وومطططططا الحلول التناسطططططبي لها

وءصب  هناك  .التدنيوالهييات القوتيي والولنيي، واليهات البحثيي، وتنظتات التيتتا  ،والصنادي، والوزارات اإلنتا 

التشرودات العتبقي التي تشهدها  فيالتشاركي و تحاورهابكافي تحقي  التنتيي التستداتي  فى الياتعي إلسهاممرورة 

يتتيز بعمطططططططها بالتفرد دلى التسطططططططتوى التحلى  والتي ،ر الوحدات الياتعيي ذات اللابا ال اصيبرز هنا دو .الدولي

 .واإلقليتي

االرتقاا التدويل، والتعليم والتعلم، و فياالبتكار االستراتيييي للياتعي تتمتني: التويهات ءن كافي  يتم  ءيما  

بحث دلتى له  فيلللبع، وريادة األدتال، وإشططططططراك التيتتا  بالتصططططططنيف الدولى للياتعي، وددم التسططططططتقبل التهنى

ا للتواصل توما  لي نعتزم . لذا والدولي واإلقليتيالتواصل الدايم والفعال تا التيتتا التحلى كلها تردود؛ تستلزم 

ي باإلمطافي ل ل، هذا ل دتات الياتعيي، و لي للتدويل وايتذاع اللبع الوافديناإللكتروني لتسطوي  للالتيتتا، و لي 

قوادد بيانات سططوق العتل لددم ال رييين تهنيا  وتسططاددتهم دلى تلوير  ئنشططن. كذلك سططتنتيي التوارد الذاتيي للياتعي

يما  يتكن ء ، كتاالعتلسوق موا تتللبات  فيلددم تهارات اللبع  البزتي تدابيرءيما ال ذسنت  .الوظيفيتستقبلهم 

 ءتاكن العتل فيتدريع اللبع  فيالليبي تا ءرباع العتل واليهات الولنيي الت تلفي التيتتعيي اسطططططططتثتار العبقات 

ياتعي تكاني الءو تنفيذها بتا يعود بالنفا دلى  ،تصططططتيم بعض البراتج التعليتيي فيءو إشططططراك سططططوق العتل  ،الحقيقيي

 .وقدرات ال ريج

قصططططططوى للتغلع  ءولوييتولى الياتعي  ،التعلوتات تكنولوييالبسططططططتفادة تن  دتات  عبالل توقعات زيادةتا و

نولوييا فى التك اتدلى التهديدات التى توايه التعليم التقليدى فى ظل تزايد االنفتاح دلى العوالم االفترامطططططططيي وتلبيق

لتعزيز بنيتها بالتالي تسطططططططعى الياتعي و دبر الويعالتدتج والتعلم التعلم  فيالتعليم سطططططططواا دا ل ءروقي الياتعي ءو 

 ات دتال يودةال اصطططططي ب توقعاتاللتحق   ؛فى كل تؤسطططططسطططططات الياتعي لىاآل حاسطططططعال قادات إنشطططططااالتكنولوييي، و

مطططططططوا التتللبات التتغيرة لتكنولوييا التعلوتات  فيبنيتها التحتيي  فيلور واكع الياتعي التسطططططططتو .يي التقدتيالتعليت

ءداا ر ييعد تا سطططططططب  تيتودي تن ءهم األنشطططططططلي الدادتي لتلو اإللكترونى.و لل التيكني اإلداريي وتتللبات التعلم 

 . والبحثى    األكاديتى    يهاألدا يدافعقوة والياتعي استراتيييا  

التنتيي التستداتي وتدويل ال دتات الياتعيي: الغايي الثالثي

تلوير ءداا 
تراكز ووحدات 
الياتعي وتنتيي

تواردنا الذاتيي  

ي تحسين البني
التحتيي واألداا
التكنولويى 

يتييوالبييي التعل

رفا قدرات 
الياتعي فى 
توظيف 
 ريييها 

وددتهم تهنيا

تعزيز دور 
الياتعي في 
تنتيي التيتتا

بات تلبيي  لتتلل
التنتيي 
التستداتي

االبتكار فى 
ل تسوي  وتدوي
ال دتات 
الياتعيي
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 والتنمية اإلداريةاجلهاز اإلداري 

 

ءلراف التنظوتي سططاسططيي لسططير العتل حيث ءنه يتعاتل تا كافي األ اتقالرءحد الهو للياتعي اليهاز اإلداري ي ع دُّ 

 إلداريياكذلك فإن البيانات كبير تن األدتال األسططاسططيي التي تسططادد الياتعي في تحقي  رسططالتها.  ويقوم بقدر   ،الياتعيي

تومطططط   التي اإلحصططططايييإذا تم درمططططها باللريقي  القرار وات اذدادتي لصططططنادي حد ذاتها  فيللياتعي يتكن ءن تكون 

وتوزيا القوى البشريي للياتعي وءدداد ءدماا هييي التدري   ،ياكل التنظيتيي الت تلفياله فيءتاكن التم م والفيوات 

 .ت ص كافي قلادات الياتعيوتا إلى ذلك تن بيانات  ،وتوزيا اللبع دلى الكليات ،وتعاونيهم

 يف اإلداريصططوى لتدريع وتأهيل وتنتيي قدرات يهازها ي ق  ءهتي  اسططتراتيييتها  فيلذا تولى ياتعي دين شططت  

وتلبيي  الوظيفي  دلى اسطططططططتداتي رمطططططططا تن الياتعي حرصطططططططا  و لبقا الحتياياتهم الفعليي ،بعض التهارات اليوهريي

  لعتل.اتقانه إتتا ينعك  دلى كفااة ءدايه و ،احتياياته

، اإلدارييات اذ القرارات  في، وددم التروني اإلدارياليهاز  عييناتت فيتسطططططططتهدف الياتعي سطططططططد الفيوة كتا 

هلين وددم التكتبات بالتت صصين التؤ وتوفير تستلزتات التشغيل، ،وتعزيز بييي العتل، داراتإلالتعاون بين ا تحسينو

يادات ا بناا وتنتيي القت ،كوادر البشططرييالداا ءا  يتعايير قتلبي  كذلك تنشططد الياتعي و للتعاتل تا التكتبات الرقتيي.

 .اإلداريي

 اإلدارات التركزيي دتات  فيفقد حصططططططلت الياتعي بالفعل دلى األيزو  األدتال اإلداريي،ءتا ب صططططططوص لبيعي 

تظل الكليات والتعاهد دلى األيزو. كذلك  فيحصططططول اإلدارات الفرديي  اسططططتكتال بالياتعي ونسططططتهدف  بل هذ  ال لي

كني الشهادات، وتي وتسهيل است را  ،ندييتقليل الدورات التست فيله ءهتيته هدفا  استراتيييا  تيكني ال دتات اإلداريي 

النظام اإلداري وألن وتا إلى ذلك تن تهام إداريي.  ،لكترونى لكل دمططططو هييي تدري اإلالتلف ، وإنشططططاا يازاتنظم اإل

تقليص تشططططططكلي ترايا ءدداد  فييسططططططاهم سططططططالتويه  فإن ذلكبتحدوديي ادتتاد  دلى القوى البشططططططريي يتتيز التتيكن 

 تعانى تنها الياتعي حاليا . التيواليهاز اإلدارى التوظفين ب

  

 

 

 

 

تلوير اليهاز اإلدارى وتيكني ال دتات اإلداريي: الغايي الرابعي

تلوير بييي العتل
ورفا كفااتها

تلوير اإليرااات 
اإلداريي وحصول 
اإلدارات الفرديي 

دلى األيزو

تيكني ال دتات 
تن  بل داريياإل

تلبي  نظم 
التعلوتاتيي فى 

التلفات

تدريع وتأهيل 
وتنتيي قدرات 
اليهاز اإلدارى 
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 م ضمان اجلودة وتقييم األداءظ

 

م ظ  البد ءن تيرى تن  بلها كافي األنشططططلي الياتعيي. فبدون ن   التيالتظلي  هيم مططططتان اليودة الدا ليي ظ  ن   د  ع  ت  

رمططططى لدى التسططططتفيدين تن وفعاليي ءداينا وتردود  الت  مططططتان اليودة الدا ليي ال يتكننا التحق  تن صططططحي إيراااتنا 

يتيا كليات وتعاهد الياتعي الذى  فيمططتان اليودة الدا ليي ن ظ م رسططاا إ فيوقد قلعت الياتعي شططولا  كبيرا    داتاتنا.

دف ته اإلنيازاتلهذ   تن الكليات دلى االدتتاد و مطططططططوع الياتعي للتقييم الدولى. واسطططططططتكتاال   %60بحصطططططططول  ك لل

دار تركزيا بواسططططلي تركز مططططتان اليودة صططططياغي نظام صططططارم وتوحد لمططططتان يودة األداا دا ل الياتعي ي  الياتعي 

دف الياتعي تن إنشطططططططاا هذا النظام تهو والتعاهد. اليودة بالكلياتمطططططططتان تن  بل وحدات  ويلب  فرديا   ،بالياتعي

ي تعياريوتوفير قاددة  ،الدا ليي دلى تسططتوى الياتعي مططتان اليودةترايعات  تنفيذ توحيد إيرااات و لوات وتوقيت

كافي الكليات  فيتيتودي تن االسططططططتبيانات التوحدة يتم تلبيقها  لتقارني النتايج تتا يسططططططتددى إددادودادلي سططططططليتي 

  كافي التؤسسات الياتعيي.  في ىلتقييم الدا لاتعايير توحيد ل ا  متاننف  التوقيت  فيوالتعاهد 

لوحدات مططططتان اليودة والتاليي باإلمططططافي لنظام االسططططتبيان التوحد، سططططيتم توحيد الهياكل التنظيتيي واإلداريي 

سيتمانظذلك ال وليات األلراف الفادلي فىيتحديد وظايف وتسبالكليات، وتثبيت توقيت إيراا فحص اليودة، و ءيما م . 

ي إيرااات وفعالي ،شتولييسنسعى للتأكد تن  .دلى ددة تستويات ءسفر دنها تقييم األداا التيلنتايج لتحق  تن إتاحي اا

تردود و ،تا التيتتاالياتعي تقدار تفادل ، والبحث العلتىو، التعليم والتعلم كفااةللتحق  تن وكفايتها  مططتان اليودة

وتكنولوييا التعلوتات،  ، دتات التكتبات :لبع، تثلالكفايي  دتات ددم يقي  النظام ءيمططا  سطط .األلراف ذلك دلى كل  

 ،ددم الكليات والتعاهد فنيا  ب قيام تركز مططططتان اليودة يمططططاف إلى ذلكو دتات توظيف ال رييين، وال دتات الدوليي. 

 بدتتاد.لودقد زيارات التحاكاة 

 د  ع  ثال ي  فعلى سطططططبيل الت .م مطططططتان اليودة الدا لييظ  ال يتكن ءن تظل تكنولوييا التعلوتات بتنأى دن إنشطططططاا ن  

دمو هييي  ىلد تلقاييا   هوتوتاتيكيا  ودرض نتاييتحليله ءحيث يتم هذا الصدد،  في ا  يحان ا  ذيونت االستبيان اإللكتروني

تنظوتي تلقاييي  فيرياسطططططططي الياتعي ض دلى عر  كتا ي   ،لقيادات األكاديتيياوحدة مطططططططتان اليودة والتدري  واللالع و

ر وتلف التقر ،لللالع اإللكترونيتلف وفعالي وتوفرة للتيهود ولتسطططططتلزتات التشطططططغيل والتحليل الورقيي. كذلك فإن ال

تان اليودة م مظ  مبل ن   فيسفر دنها توظيف التكنولوييا يتكن ءن ي التيالنتايج  تنلعمو هييي التدري   اإللكتروني

كافي تؤسططسططاتها األكاديتيي دلى التسططتويين: و إلى ادتتاد الياتعي ءيمططا  االسططتراتيييي  ي لالتهدف الدا ليي للياتعي. 

.  التحلى  والدولى 

ن ظ م لمتان اليودة الدا ليي وتقييم األداا: الغايي ال اتسي

توظيف التكنولوييا فى 
إنشاا نظام لمتان اليودة 

الدا ليي وتقييم األداا 

استكتال ادتتاد كليات 
وتعاهد الياتعي 

ادتتاد ياتعي دين شت  
تحليا  ودوليا  
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