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تسهيد:

التخظضط ىؾ التشبؤ بالسدتقبل واالستعجاد لو انظالقا مؽ تحمضل الحاضخ وتؾقعات

واتجاىات السدتقبل لتحقضق األىجاف السخغؾب تحقضقيا وتحجيج األسالضب والؾسائل السشاسبة
لتحقضق ىحه األىجاف بكفاءة وفاعمضة وفقا ألولؾيات وججول زمشي محجد وتحجيج دقضق

لمسدئؾلضات .والتخظضط االس تخاتضجي لسؤسدات التعمضؼ العالي يختبط بالشذاط اإلدار الح

تسارسو اإلدارة العمضا في السؤسدة ،والخاص بتحمضل الفجؾة بضؽ مؾارد وإمكانضات السؤسدة
والفخص الستاحة في البضئة السحضظة بغخض سج ىحه الفجؾة وتحقضق السالئسة والتؾافق
االستخاتضجي .وتججر اإلشارة إلى أن التخظضط االستخاتضجي لضذ ىؾ اإلستخاتضجضة أو

الخظة اإلستخاتضجضة ولكشو نذاط تسارسو اإلدارة العمضا في السؤسدة لمتؾصل إلى تحقضق

رسالة السؤسدة.

وعسضج كمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضة بجامعة أفخيقضا العالسضة وإيسانا مشو بأىسضة

التخظضط االستخاتضجي  -الح

يؾفخ اإلطار العام

لمتخظضط األكثخ تفرضال في كل

السدتؾيات السختمفةوالح يت زسؽ الخؤية السدتقبمضة لمكمضة والخسالة التي تدعى إلى تحقضقيا
والغايات الشيائضة واألىجاف اإلستخاتضجضة التي تدعى إلى تحقضقيا في ضؾء ىحه الخسالة.

وتغظي اإلستخاتضجضة جسضع األنذظة في الكمضة والتى تتسثل فى التعمضؼ والجراسات العمضا

والبحث العمسي والسذاركة السجتسعضة واألعسال اإلدارية.

وإذا كان العالؼ الضؾم يتسضد بالتغضخات الدخيعة والحادة فئ البضئة الخارجضة ,فإن التخظضط
االستخاتضجي ىؾ الح

يداعج اإلدارة عمى تفيؼ ىحه التغضخات ورصج الفخص والتيجيجات

ذات العالقة بشذاط الكمضة ومخخجاتيا .ويداعج عمى معخفة الخؤية السدتقبمضة في األجل

الظؾيل ,مؽ ىشا أصبح التخظضط االستخاتضجي لكمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضة بجامعة
أفخيقضا العالسضة ،ضخورة مؽ ضخورات االستسخار والبقاء ولضذ دربا مؽ دروب الخفاىضة .
مشهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية لمكمية:

يأتي وضع الخظة اإلستخاتضجضة لمكمضة حدب تؾجضيات الدضج مجيخ جامعة أفخيقضا

العالسضة في إرساء قؾاعج األسمؾب العمسي لمتخظضط السدتقبمي لجامعة أفخيقضاوالح

يتالءم مع تظمعات الجامعةإلى العالسضة ،والتي ستجعميا قادرة عمى مؾاجية التحجيات

الخاىشة والسدتقبمضة .وتشفضحا ليحه التؾجيات ،تؼ تذكضل فخيق عسل مؽ داخل الكمضة "فخيق
التخظضط االستخاتضجي" ولقج ُروعضعشج تذكضل فخيق الخظة اإلستخاتضجضة التأىضل الفشي

والقجرات والخبخات لمقضام بأعباء إعجاد عسمضة الخظة اإلستخاتضجضة بقضادة عسضج الكمضة
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والح

ىي:

يتؾلى اإلشخاف الكامل عمى الخظة .وتؼ تقدضؼ العسل عمى فخق (مجسؾعات)

 - １فخيق اإلعجاد والرضاغة.

 - ２فخيق العسل في مجال التعمضؼ والظالب.

 - ３فخيق العسل مجال الجراسات العمضا والبحؾث.

 - ４فخيق العسل مجال خجمة السجتسع وتشسضة البضئة.
 - ５فخيق السخاجعة.
الخقؼ

الؾعضفة

اإلسؼ

التكمضف

١

الجكتؾر يؾسف خسضذ أبؾ

عسضج الكمضة

رئضذ المجشة

٢

الجكتؾر دىب

رئضذ قدؼ العمؾم

نائب رئضذ

٣

الجكتؾر فتح الخحسؽ الرافي

رئضذ قدؼ اإلقتراد

السشدق العام

-٤

الجكتؾر مختزى سمضسان

أستاذ مداعج

السقخر

-٥

الجكتؾر عبج السحدؽ

أستاذ مداعج

مشدق الجراسات

-٦

الجكتؾر عثسان صالح

أستاذ مداعج

شئؾن الظالب

-٧

الجكتؾر خالج بذضخ

أستاذ مداعج

السشاىج

-٨

الجكتؾر دمحم الحدؽ

أستاذ مداعج

العمؾم الدضاسة

-٩

األستاذ دمحم احسج عبج الجبار

أستاذ مداعج

مدجل الكمضة

١١

األستاذة ىاجخ

محاضخ

رفاس

الدضاسضة
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المجشة

العمضا

شئؾن الظالبات

السشهجيات السختمفة
في السذاركة
فريق
واحد

مسثل

لسختمف

األطراف
من

البداية
مقدمــــة:

الى

مجسهعة

فرق ،كل

مشها يعسل

عمى جانب
ومن ثم

تتكامل نتائج
عسمها عبر

فريق مرغر
يقهم بدمج
األجزاء

السختمفة

فريق واحد
إشرافي أو
تهجيهي
وفرق

متعددة،

يكهن كل
مشها

مدؤوال

عن محهر.

الشهاية.
وتشديقها( رائجة تسثمت في إنذاء
أفخيقضا العالسضة بخـظؾة
مشح ما يقخب مـؽ خسدؾن عاما قامت جامعة
اإلندانضة ،ومؽ ّثؼ قخرت
compilati
قدؼ متخرص باالقتراد واإلدارة تحت كمضة التخبضة والجراسات
اإلدارية الدضاسضة  ،والتي تؼ
الجامعة في عام ١٩٩٤م إنذاء كمضة اإلقتراد والعمؾم .)on

افتتاحيا مظمـع العـام الجامعي ١٩٩٥/٩٤م ،وفقا لقخار السجمذ العمسي رقؼ
( .)١٣٩/٢١١١مطمهب قرار ترديق كمية االقتراد والعمهم الدياسة
وقج تعدز الجور الخائج الح

تقؾم بو الجامعة في ىحا السجال بسؾافقة مجمذ التعمضؼ العالي

بالسؾافقة عمى تحؾيميا إلى كمضة مدتقمة عؽ العمؾم اإلدارية لتربح كل اإلقتراد والعمؾم

الدضاسضة في العام ٢١١٥م.

وتيجف الكمضة إلى أن تكؾن كمضة متسضدة بتأىضل متخررضؽ وميشضضؽ يجسعؾن بضؽ السعخفة
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والسيارات األساسضة والخمفضة الذخعضة التي تسكشيؼ مؽ السذاركة والسشافدة في سؾق العسل،

وأن تربح الكمضة مخك اد مسض اد في مجاالت التجريب والبحث العمسي استجابة الحتضاجات
وتظؾرات قظاع السال واألعسال ،خاصة في مجال االقتراد والتسؾيل اإلسالمي الح

بجأ

يأخح مكانـو الظبضعـي فـي عالسشا السعاصخ وفقا لخسالة الجامعة الجعؾية .تأسدت كمضة

وبجأت بقدسضؽ ىسا قدؼ
االقتراد والعمؾم الدضاسضة في العام الجامعي ّ ،٢١١٤/٢١١٥
اإلقتراد وقدؼ العمؾم الدضاسضة،وتمبضة لحاجات عسمضة التشسضة االقترادية واالجتساعضة

وسؾق العسل في الدؾدان قامت الكمضة بإنذاء القدؼ الثالث قدؼ السرارف لتزؼ ثالثة

أقدام وتديؼ الكمضة في جسضع مشاحي الحضاة الدؾدانضة واألفخيقضة واألسضؾية سؾاء في القظاع
العام أو القظاع الخاص ،مؽ خالل مداىستيا في تخخيج أفؾاج مؽ السؤىمضؽ لمعسل في

السؤسدات السختمفة في السجتسع السدمؼ ( األفخيقي واألسضؾ )  ،وكحلػ لإللتحاق ببخامج
الجراسات العمضا في الجامعات العخبضة واألجشبضة ،حضث تسشح الكمضة درجة البكالؾريؾس في

تخررات االقتراد والعمؾم الدضاسة ،والشقؾد والسرارف ،والساجدتضخ والجكتؾراه في كل

مؽ العمؾم اإلقترادية ،والعمؾم الدضاسضة.
القيم االستراتيجية لمكمية:

إستسجت كمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضة قضسيا االستخاتضجضة مؽ الخظة االستخاتضجضة

لجامعة أفخيقضا العالسضة ٢١٢٧- ٢١١٨م ،مختكدة عمى خسذ قضؼ أساسضة مدتسجةمؽ القضؼ
األسالمضة  ،وتذكل هذه القيم القاعدة التي تدتشد إليها الكمية في أدائها ،واإلطار الذي
يحكم أخالقيات التعامل بين مشدهبيها من الطالب ،وأعزاء هيئة التدريس،

واإلداريضؽ.والقضؼ التي تتبشاىا الكمضة ىي:

اإلتقان ،اإلبجاع والتسضد ،العسل بخوح الفخيق ،الذفافضة والسرجاقضة ،وأخالقيات العسل ،وفضسا
يمي تؾضضح لكل مؽ ىحه القضؼ:
-１

اإلتقان :مخاقبة هللا في كل عسل ،وااللتدام بسعايضخ الجؾدة ،والدعي نحؾ

-２

اإلبجاع والتسضد  :بشاء ثقافة اإلبجاع والتسضد في أداء ىضئة التجريذ في كمضة

-３

العسل بخوح الفخيق  :التعاون والتشدضق واإلخالص والحذ بالسدؤولضة

التسضد والتظؾيخ السدتسخ.

األقتراد والعمؾم الدضاسضة.

وااللتدام تجاه السؤسدة والعاممضؽ فضيا ،وتحقضق األىجاف.
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 :تبادل السعمؾمات والسعارف وتؾفضخىا لمجسضع

-４

الذفافضة والسرجاقضة

-５

أخالقيات العسل  :االلتدام بسعايضخ اخالقضة وميشضة مشبدقة مؽ ديششا الحشضف

القخرات والسيام واإلجخاءات بأعمى درجات السيشضة.
وتؾضضح ا
في جسضع اعسالشا في الجاخل والخارج .

مشهجية اعداد الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة بالكمية:

سضعتسج فخيق العسل الخاص بؾضع الخظة االستخاتضجضة ومخاجعة وتحجيث رؤية ورسالة
الكمضة عمى ثالث عشاصخ رئضدضة عشج صضاغة الخؤية والخسالة وىحه العشاصخ ىى:
أ  -التؾافق بضؽ رؤية ورسالة الكمضة مع رؤية ورسالة الجامعة

ب -مخاعاة تظبضق نغام الجؾدة وتظؾيخ األداء.
ت -التحمضل البضئي لمكمضة.

الرؤية

صياغة
الرسالة

القيم

آليات مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف:

أ  -تقضضؼ سشؾى إلنجازات الكمضة مع رؤية ورسالة الكمضة وكحلػ رؤية ورسالة الجامعة،
وذلػ مؽ خالل استبضانات واجتساعات مع األقدام العمسضة السختمفة والظالب

والخخيجضؽ وىضئات السجتسع السجنى السحضط بالكمضة والسدتفضج مؽ مخخجاتيا.

ب -تقضضؼ شامل لمخظة كل خس ذ سشؾات وذلػ لسعخفة ما تؼ تحقضقو مؽ رؤية الكمضة.
رؤية الكمية

أن تربح الكمضة مخك اد مسض اد لمتعمضؼوالتعمم والتجريب واالستذارات والبحث العمسي في
تخررات الكمضة ،بسا يمبي احتضاجات سؾق العسل في قظاعي السال واألعسال ويعدز

دور الجامعة في تحقضق رسالتيا .مع العسل في إكتداب ثقة السجتسع فى خريجيها وتبؤ
مكانة متسيزة بين كميات االقتراد والعمهم الدياسةفي الدهدان والدوالألفريقية والعربية
السعتسدة من خالل تهفير بيئة متسيزة لمتعميم والتعمم والبحث العمسى وخدمة السجتسع.

وتتظمع كمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضة إلى السدتقبل بتفاؤل ويحجوىا األمل في أن تربح

رائجة في تعمضؼ العمؾم اإل قترادية والدضاسضة السختمفة بسا يتفق ورسالة الجامعة ورؤيتيا
وتظمعات أرباب العسل ،وعمضو فإن الكمضة تتابع باىتسام السدتججات العمسضة والعسمضة في
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التخررات التي تقجميا بيجف تمبضة االحتضاجات الستججدة لمقظاعات السختمفة محمضا وعخبضا

وعالسضا.

رسالـة الكمية

تدعى كمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضة لتؾفضخ بضئة عمسضة وميشضة بجؾدة عالضة في
تخرراتيا ،تدتقظب أعمى الكفاءات في مجاالت التعمضؼ والتجريب واالستذارة والبحث

العمسي ،وتؤىل متخررضؽ وميشضضؽ متسضديؽ بالسعخفة والسيارات األساسضة والخؤية الذخعضة

مؽ خالل بخامج أكاديسضة معتسجة تسكشيؼ مؽ السشافدة في سؾق العسل والسداىسة في خجمة
السجتسع .

وإدراكا مشيا لسا تفخضو عخوف العؾلسة مؽ مقتزضات ،تدعى إلى تدويج خخيجضيا بالتأىضل

العمسي والعسمي بسا يمبي حاجات أرباب العسل محمضا وعخبضا وعالسضا ،مع سعضيا الستؾاصل

ألن تكؾن ذات اعتبار أكاديسي مسضد بضؽ مثضالتيا مؽ الكمضات عمى الرعضجيؽ الدؾداني
واإلقمضسي وتظمعيا لمسشافدة عمى الرعضج العالسي .كسا وتؾلي الكمضة أىسضة بالغة لخمق مشاخ

صحي يقؾم عمى التؾاصل مع السج تسع اإلقمضسي عمى أساس التعاون السذتخك والعالقة


التبادلضة

غايــة الكمية

تأخح كمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضة عمى عاتقيا العسل عمى تأىضل جضل مؽ الكفاءات

والقضادات الذابة التي تديؼ في بشاء السدتقبل بذكل فعال مؽ أجل بشاء مؤسدات األمة

اإلسالمضة ،وكحلػ تحخص الكمضة عمى بشاء جدؾر مؽ التعاون والتبادل مع السجتسع السحمي
واإلقمضسي والعالسي ،وذلػ مؽ خالل مجرسضيا وخخيجضيا

األهداف االستراتيجية لمكمية:

أو ًال :إعجاد طمضعة مؽ الخخيجضؽ الستسضديؽ بالسعخفة والسيارات األساسضة ،والخمفضة الذخعضة
لمعسل في مختمف أوجو الشذاط االقتراد والدضاسي في السجتسع ،مؽ خالل:
 - ١تبشي مبجأ الجؾدة في تعديد السعخفة األساسضة لمظالب في مجاالت االقتراد
والعمؾم الدضاسضة.

- ٢تعخيف الظالب باألحكام الذخعضة لمسعامالت السالضة واألخالقضات السيشضة التي
يجب أن تحكؼ مختمف أوجو الشذاط االقتراد .

 - ٣تشسضة ميارات الظالب وتدويجىؼ بالقجرات التي تسكشيؼ مؽ تحمضل البضانات وتخشضج
اتخاذ الق اخرات.
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 - ٤تعديد الخب ةخ العسمضة لمظالب مؽ خالل االشت اخك في بخنامج لمتجريب التعاوني قبل
التخخج.

ثانيًا :تمبضة حاجة السجتسع مؽ التجريب واالستذارة في مجاالت االقتراد والتسؾيل
واإلستثسار ،مؽ خالل:
 - ١تأسضذ روابط متضشة مع الجيات السدتفضجة مؽ خجمات البحث واالستذارة التي

تقجميا الكمضة.

 - ٢تؾجضو خجمات التجريب والتظؾيخ واالستذارة لستظمبات القظاعات االقترادية

السدتفضجة مؽ التظبضقات الحجيثة لمسعامالت السالضة.

 - ٣تأسضذ بخامج ودورات تجريبضة ودبمؾمات متخررة لخجمة الستظمبات الخاصة

لمسؤسدات الخاصة والحكؾمضة ذات العالقة واإلرتباط.

ثالثاً :تأصضل عمؾم االقتراد والعمؾم الدضاسضة ،وإثخاء البحث العمسي فضيا ،مؽ خالل:
 - ١تظؾيخ بخامج لمجراسات العمضا في تمػ التخررات.
 - ٢الدعي لتألضف وتخجسة ونذخ مخاجع عمسضة لسقخرات الكمضة.

 - ٣إنذاء ورعاية الجسعضات العمسضة ذات العالقة بتخررات الكمضة ،وتشغضؼ المقاءات

والشجوات والسؤتس اخت العمسضة.

 - ٤الدعي لتسؾيل البحث العمسي مؽ قبل السدتفضجيؽ مؽ نتائجو في القظاعضؽ الخاص

والعام.

األهداف االستراتيجية لمكمية:

 .1تيضئة الكمضة لالعتساد األكاديسي مؽ اليضئات السخترة داخمضا وخارجضا.
 .2تحدضؽ البضئة التعمضسضة والتكشؾلؾجضة لمكمضة والبشضة التحتضة.

 .3إعادة ىضكمة السشاىج والسقخرات والتأكج مؽ انيا تتؾافق مع السعايضخ العمسضة ،وتحقضق
الدسة السسضدة لمكمضة وتمبضة احتضاجاتدؾق العسمؾالسدتفضجيؽ.

 .4تظؾيخ وتشسضة الكؾادر البذخية بالكمضة.

 .5تظؾيخ الخظة البحثضة لمكمضة لخجمة رؤية ورسالة الكمضة.
 .6تؾجضو البحث العمسي لمتخررا ت الشغخية والتظبضقضة.

 .7تذجضع االلتحاق بالجراسات العمضا لخخيجى الكمضة وخاصة الستفؾقضؽ مشيؼ.

 .8تؾفضخ مشاخ جامعى ممتدم بالقضؼ والسبادئ االجتساعضة واألخالقضة الدمضسة ويدؾده
العجالة والسداواة والتعاون.
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 .9تشسضة السؾارد البذخية واالرتقاء بتكشؾلؾجضا السعمؾمات
البرامج التي تطرحها كمية االقتراد والعمهم الدياسية:

تسشح الكمضة درجة البكالؾريؾس والجبمؾم والساجدتضخ والجكتؾراة في التخررات اآلتضة:
-１

البكالؾريؾس في االقتراد والعمؾم الدضاسضة

-３

الساجدتضخ في االقتراد والعمؾم الدضاسضة

-２

-４

الجيمؾم العالي في االقتراد والعمؾم الدضاسضة

الجكتؾراة في االقتراد والعمؾم الدضاسضة.

أعزاء هيئة التدريس في كمية االقتراد والعمهم الدياسية:

يشجرج تحت مغمة كمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضة ( )٢٥عزؾ ىضئة تجريذ مؽ كافة

االجرجات األكاديسضة عمى الشحؾ اآلتي:
-1

درجة أستاذ وعجدىؼ ( )٢إثشان.

-3

درجة أستاذ مداعج وعجدىؼ ( )١٢إثشا عذخ.

-2
-4

درجة أستاذ مذارك وعجدىؼ ( )٣ثالثة.
درجة محاضخ عجدىؼ ( )٨ستة.

عدد اعزاء هيئة تدريس الكمية لمعام الجامعي2011/2010م
عمى رأس العسل
أستاذ

أستاذ مذارك

٢

٣

أستاذ

مداعد

١٢

10

محاضر
٨

اإلجسالي الكمي
٢٥

عددأعضاءهيئةالتدريسبكليةاإلقتصادوالعلومالسياسية
14
12
12

10
8
8
6
4

3

2
2
0

أستاذمساعد

محاضر

أستاذ

أستاذمشارك
Series 1

عداد العاممين في كمية االقتراد والعمهم الدياسية :
-1

الستجربؾن ()٢

عدد الطمبة في كمية االقتراد والعمهم الدياسية:

عجد الظالب ( )٤٣١أربعسائة وواحج وثالثؾن.

-１

عجد الظالبات ( )٣١٩ثالثسائة وتدعة عذخ.

-２

عدد الطمبة بكمية االقتراد والعمهم الدياسية لمعام الدراسي  ٨١٠٢ – ٨١٠٢م
الفرل الدراسي

الفرل

الفرل

عام

عام

الدراسي األول الدراسي الثالث

التخرص

طالب

طالبات طالب

الفرل الدراسي الفرل الدراسي الساجدتير+

الخامس

الدابع

طالبات طالب طالبات طالب

الدبمهم العالي

طالبات طالب

طالبات

بكالريهس عام

٢٢

١٠

٢٧

٧١

-

-

-

-

-

-

بكالريهس اإلقتراد

-

-

-

-

٢٠

٨٢

٨٣

٨١

-

-

-

-

-

-

٨٨

٠١

٧

٨

بكالريهس

الدياسية

العمهم
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-

-

محاسبة

إدارة

ماجدتير اإلقتراد
ماجدتير

الدياسية
دبمهم

سياسية

عالي

العمهم
عمهم

اجسالى عدد الطمبة

-

 --

-

-

-

-

٧٧

١٢

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠١

٠٨

-

-

-

-

-

-

-

٢٢

-

١٠

-

٢٧

-

-

-

-

-

٧١

-

١٢ ٠١٣

٨١

-

١١

-

-

-

٠٧١

-

٠٣٧

-

-

٠٨

٠١

عددالطلبةبكليةاالقتصادوالعلومالسياسيةللعامالدراسي ٢٠١٨ – ٢٠١٧م
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١٥٣
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١٢٤
١٠٨
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١١١
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٥٥
٢٩

٥٧
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٦٦
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٤٥
٢٨

٢٠
٧

٤

١٥ ١٤

١٤

40
20
0

دبلومعاليعلوم ماجستيرعلوم  ماجستيرإقتصاد
سياسية
سياسية

إدارة
طالبات

12

محاسبة
طالب

بكالريوسعلوم بكالريوسإقتصاد بكالريوسعام
سياسية

 ندبة اعزاء هيئة التدريس الى الطالب :عدد الطالب

عدد اعزاء هيئة
التدريس

الشدبة

إقتراد عام

٢٦٤

٢٥

تخرص اقتراد

٢٣٢

١٣

%١٥

٩

%٢١

تخرص العمؾم
الدضاسضة

٤٢

ماجدتضخ إقتراد

٢٩

ماجدتضخ عمؾم سضاسضة

١١

دبمؾم عالي عمؾم
سضاسضة

إجسالي عجد الظمبة

13

%١١

التحميل الرباعي لمبيئة الداخمية والخارجية

))SWOT Analysis ( (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
إنظخيقة التفحص لإلستخاتضجضات الكامشة أو السحتسمة Potentialالسذتقة مؽ تحمضل

قؾة الكمضة وضعفيا وفخصيا وما ييجدىا .SWOTوتعخف السذاركة او التذارك بضؽ ىحه

العشاصخ السختمفة والسعمؾمات التي يتؼ جسعيا نتضجة لمتحمضل ،يسكؽ أن يخجم كذ اخ ةر لتشقضة

أو ترفضة االستخاتضجضات الحالضة ،أو تؾلضج استخاتضجضات ججيجة .ويذكل التعامل مع ىحا
التحمضل م تعجد األوجو والسغاىخ ٍ
تحج كبضخ إذ تعسل كمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضة مع

الجامعة والتي تعسل عمى تعديد قؾة الكمضة وتظؾيخىا وفخصيا ،والتقمضل أو التخمص مؽ

ضعفيا أو األمؾر التي تيجدىا،لتقجم تعاون أفزل مع السدتفضجيؽ الخارجضضؽ والجاخمضضؽ،

وسؾق العسل عسؾما ،أو السشغسات الحكؾمضة وغضخ الحكؾمضة التي تدتفضج مؽ الخجمات
التي تقجميا الكمضة .ونظسح نتضجة لحلػ ،أنتكؾن كمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضةفي مقجمة

كمضات العمؾم االجتساعضة في الدؾدان والؾطؽ العخبي وأفخيقضا.وفضسا يأتي مؾاطؽ قؾة الكمضة،
وضعفيا ،وفخصيا ،واألمؾر التي تيجدىا.

تحميل البيئة الداخمية:

ىشاك العجيج مؽ نقاط القؾة التى تتسضد بيا الكمضة والتى يسكؽ استثسارىا عمى الشحؾ الحى

يحقق رسالة الكمضة ،كسا أنو ىشاك بعض نقاط الزعف التى قج تؤثخ عمى كفاءة وفاعمضة

الكمضة فى تحقضق رسالتيا.

تقييم البيئة الداخلية للكلية

نقاطالقوة

نقاطالضعف

نقاط القهة :Strengths

 تدخخ الكمضة بعجد كبضخ مؽ االساتحة عمي درجة عالضة مؽ الكفاءة
والتجريب ،وتشؾع مجارسيؼ العمسضة ،وتخرراتيؼ .

والتأىضل

 تقجم الكمضة برامج اكاديسية متعددة عمى مدتؾى البكالؾريؾس والساجدتضخ والجكتؾراة.
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 مالئسة التخرص العمسى ألعزاء ىضئة التجريذ لمسق اخرات التى يتؼ تجريديا.

 االسمؾب القضاد الفاعل ،والعسل الجساعي ،والعجالة واألمانة والحضادية فى االدارة.

 وجؾد إلتدام بالؾاجبات الؾعضفضة ألعزاء ىضئة التجريذ واليضئة السعاونة والتفاعل
مع العسادة.

 وجؾد مؾقع لمكمضة والجامعة وألعزاء ىضئة التجريذ عمى شبكة االنتخنت.
 اىتسام الجامعة والكمضة بتشسضة ميارات التعمؼ الحاتى لمظالب.

 تؾافخ دعؼ لمبحؾث العمسضة مؽ مضدانضة الجامعة بسا يشذط أعزاء ىضئة التجريذ
ويظؾر مؽ قجراتيؼ العمسضة.

 تؾافق البخامج الجراسضة واحتضاج سؾق العسل برؾرة مخضضة.
 استخجام تكشؾلؾجضا التعمضؼ فى بعض السقخرات الجراسضة.

 مذاركة فعالة مؽ العسادة وبعض أعزاء ىضئة التجريذ في نجوات ومحاضخات
عمسضة داخل الكمضة وخارجيا أحضانا لخجمة وتثقضف السجتسع.

نقاط الزعف :Weaknesses

 عجم مالئسة قاعات التجريذ بالكمضة مؽ حضث التجيضدات والسداحة بالشدبة لعجد
الظالب.

 قرؾر السبشى الحالي في استضعاب احتضاجات الكمضة مؽ مختبخات دراسضة مشاسبة،
ومكاتب ألعزاء ىضئة التجريذ ،وصاالت أنذظة طالبضة ،ومخافق عامة داعسة.

 عجم كفاية عسال الخجمات والرضانة.

 عجم تظؾيخ بخامج الجراسات العمضا ومؾاكبتيا لستظمبات سؾق العسل مسا يعضق
تحقضق رسالة الكمضة وأىجافيا بالرؾ ةر السثمى.

 محجودية دور البحؾث األكاديسضة فى مؾاجية السذكالت السجتسعضة.

 غضاب السذاركة فى السذاريع التى تتضح التعاون البحثى بضؽ الكمضة وقظاع رجال
األعسال.

 ضعف السدتؾى التجريب اإلدارى لغالبضة السؾعفضؽ.

 عجم مداىسة األطخاف السجتسعضة السختمفة فى تؾفضخ فخص العسل لخخيجى
السؤسدة.

 عجم وجؾد آلضة محجدة وواضحة لخبط الخخيجضؽ بالكمضة بعج التخخج.
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 االفتقار لسفيؾم العسل الجساعى عشج بعض ىضئة التجريذ بالكمضة ،وغضاب شبو
كامل ألبحاث عسل الفخيق الؾاحج ألقدام الكمضة السختمفة.

 االعتساد السبالغ فضو عمى الكتاب الجامعى والسحكخات السخترخة مسا يعؾق تشسضة
ميارات البحث والتعمؼ.

وعمي الكمضة ان تعظي كثضخ مؽ االىتسام لعالج نقاط الزعف التالضة:
 -اعداد الطالب:

ىشاك انخفاض مدتسخ في عجد الظالب الججد في الكمضة

 -السداهسات البحثية:

بخغؼ الجيؾد السبحولة لتحفضد البحث العمسي فان الكمضة التدال ال تتستع بثقافة قؾية

لمبحث العمسي.

 -مهارات التدريس

عجم اكتداب بعض أعزاء ىضئة التجريذ لمسيارات التجريدضة السشاسبة مسا

اد الي صعؾبة تؾاصميؼ وتفاعميؼ مع الظمبة
 -البيروقراطية:

يتدؼ الشغام اإلدار السدتخجم بجرجة عالضة مؽ الخوتضؽ
تحميل البيئة الخارجية:

أوضحت نتائج استظالع ال أخ البضئي األولي لمفخص الستاحة التى يسكؽ اإلستفادة مشيا فى
تحقضق غايات وأىجاف الكمضة .كسا أعيخت مجسؾعة مؽ التيجيجات التى يتحتؼ عمى الكمضة

أن تتعامل معيا فى سبضل تحقضق رسالتيا وغاياتيا.

تقييم البيئة ال خارجية للكلية

التهديداتالمحتملة

الفرصالمتاحة
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الفرص الستاحة :Opportunities

 التحالفات االستراتيجية السحتسمة:

 اذ يسكؽ تكؾيؽ عجد مؽ التحالفات االستخاتضجضة مع مؤسدات تعمضسضة مشاع ةخ
وبعض مشغسات االعسال بالقظاعضؽ العام والخاص

 الطمب الستزايد عمي التعميم:

 اقبال أفخاد السجتسع عمي البخامج االكاديسضة التي تقجميا الكمضة عمي مدتؾ
الساجدتضخ والجكتؾراة.

 سهق البحث واالستذارات:

 الشسؾ الستدايج في سؾق البحث واالستذارات والتجريب لجسضع فئات السجتسع
 الدعم الحكهمي:

 تؾلي الحكؾمة أولؾية كبضخة وعشاية مدتس ةخ لمتعمضؼ العالي مع تؾجضو استخجام خاص
نحؾ تظؾيخ استخجام تقشضات التعمضؼ

 السهقع االستراتيجي لمكمية:

 تتستع الكمضة بسؾقعا متسض اد في الجامعة التي تزؼ اكثخ مؽ  ٢٣كمضة بيا أكثخ مؽ
 ٦١جشدضة مؽ مختمف دول العالؼ يؾفخ ليا العجيج مؽ السدايا.

 اعتساد مبجأ الجؾدة في األداء الجامعي مسا يعدز مؽ قجرات ىضئة التجريذ
ويظؾرىؼ.

 انخفاض مدتؾى جؾدة خخيجي الجامعات الخاصة مع ارتفاع تكمفة التعمضؼ بيا.

 االتفاقضات الجولضة التي تحض عمى تبشي مفاىضؼ الجؾدة وإشاعتيا في السجتسع مثل


)Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD

و )Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG

 الشسؾ الستدايج فى أعجاد الظالب الؾافجيؽ مؽ أفخيقضا ومؽ الجول العخبضة مسا يعظي
تشؾعا وغشى لمظالب وثقافتو العمسضة واإلجتساعضة.

 الديادة فى الظمب اإلجتساعي عمى التعمضؼ الستسضد ولؾ كان بسقابل مادى.

 الظمب الستدايج عمى صفات معضشة لمخخيج تداعج رفع كفاء التعمضؼ الجامعي.

الظمب الستدايج مؽ الجيات السجتسعضة والرشاعضة لتظؾيخ كفاءة األداء لمخخيجضؽ.
التهديدات السحتسمة :Threats

 الفرص الهظيفية السغرية:
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 يقجم العالؼ الخارجي فخص مغخية ألعزاء ىضئة التجريذ ,االمخ الح
ىجختيؼ الي الخارج ومؽ ثؼ تعاني الكمضة نقرا في كؾادرىا السؤىمة.

يؤد الي

 نعام التعميم العام:

 كثضخ مؽ خخيجي الثانؾية العامة ال يحرمؾن عمي القجر الكافي مؽ التأىضل العمسي
السشاسب الح يداعجىؼ عمي الشجاح في دراستيؼ الجامعضة.

 ثقة السجتسع:

 ىشاك نغ ةخ سمبضة مؽ بعض افخاد السجتسع نحؾ الكمضة وضعف الثقة في خخيجضيا.

 الديادة السدتسخة والستتالضة فى أقدامالكمضة وىحا يسثل عبئا في حال عجم تؾافخ
أعزاء ىضئة تجريذ مدتقخة.

 ضعف تشامي الخجمات السراحبة لمعسمضة التعمضسضة مؽ أنذظة ثقافضة ورياضضة
واجتساعضة.

 إحجام أصحاب األعسال والذخكات عؽ تجعضؼ البحث العمسي عمى مدتؾى البحؾث
األساسضة والتظبضقضة.

تخلصمن
نقاط
الضعف

استندالى
نقاطالقوة

بناء
االستراتيجية
يكونبـ

ابحثعن
الفرص
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تجنب
المخاطر

الغايات الكمية لمخطة االستراتيجية:

الغاية األولى :التطهير والسهاكبة األكاديسية:
مؤشرات األعسال

الرقم األهداف
1

تأسضذ قدؼ السرارف والبشؾك.

تؼ اإلعجاد وفي مخحمة التشفضح

2

تججيج السشاىج الجراسضة لقدؼ االقتراد

تؼ اعجاد وترسضؼ السشاىج

3

تججيج السشاىج الجراسضة لقدؼ العمؾم الدضاسضة.

تؼ اعجاد وترسضؼ السشاىج

تأسضذ قدؼ الجراسات اإلستخاتضجضة

جار اإلعجاد

4

تأسضذ قدؼ اإلحراء واإلقتراد القضاسي

جار اإلعجاد

الغاية الثانية:الفعاليات والبرامج واألنذطة التدريبية:
الرقم األهداف
1

مؤشرات األعسال

إقامة خسذ دورات تجريبضة أساسضةE-:

 ، SPSS،veiwsتظؾيخ األداء السيشي

تؼ اعجادوترسضسثالث دورات مشيا

لألستاذ الجامعي

إقامة ثالث دورات تجريبضة تخررضة ،الذاشات تؼ اعجاد وترسضؼ الجورات

2

الحكضة ،اإلمتحان االلكتخوني ،مايكخوسؾفت

أوفضذ (ويخد +بؾربؾيشت).

إقامة ثالث دورات تجريبضة متقجمة ،األداء تؼ اعجاد وترسضؼ دورة األداء

3

وجار إعجاد البقضة.

السيشي لألستاذ الجامعي.

الغاية الثالثة:الشدوات وورش العسل :إقامة عدد أربع ندوات وورش عسل

الخقؼ

مؤشرات األعسال

األهداف

1

مجخالت ومخخجات البحث العمسي :شخح جار العسل في اإلعجاد

2

جار العسل في اإلعجاد

مقارن لمتقضضسات والسعايضخ الجولضة السعتسجة.
اثخ رفع العقؾبات االقترادية عؽ الدؾدان

 3اإلفراح عؽ السخاطخ واآلثار االقترادية جار العسل في اإلعجاد
ببضئة اإلستثسار في أفخيقضا

4

مخاحل الحرؾل عمى القبؾل وإعجاد خظة جار العسل في اإلعجاد
البحث.
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الغاية الثالثة:السحاضرات العامة:إقامة ثالثة محاضخات عامة
الخقؼ األهداف

1

مؤشرات األعسال

العبادات التي يؤدييا السؾعف جار

العسل في تحجيج السؾضؾعات وتذكضل

السدمؼ في مكان العسل وآثارىا المجشة السشؾطة بحلػ
عمى األداء الؾعضفي وعمى

عالقات العسل في الدؾدان.
٢

العسل الجسعياتي والتعاوني

لديالطالب :األفاق والسعؾقات
٣

لالنجماج في سؾق العسل .

إبخاز وتعخيف الظالب بانو

سفض اخ لبمجه وما يتؾجب عمضو
القضام بو تجاه ذلػ .

الغاية الرابعة:السؤتسرات:إقامة خسذ مؤتسخات بسعجل مؤتسخ واحج في العام
مؤشرات األعسال

الرقم األهداف
1

التحجيات االقترادية في أفخيقضا مابضؽ الشغخية جار العسل في اإلعجاد

٢

أفاق اإلستثسار والتشسضة في الدؾدان الؾاقع جار العسل في اإلعجاد

٣

الحخكات اإلسالمضة وأثخىا عمى إقتراديات الجول جار العسل في اإلعجاد

٤

أثخ األزمة الخمضجضة عمى إقتراديات الجول جار العسل في اإلعجاد

٥

التشسضة السدتجامة تؾاجو أزمات اإلقتراد الدراعى جار العسل في اإلعجاد

والتظبضق.

والتحجيات.

السرجرة ليا.

العخبضة رؤ مدتقبمضة
فى أفخيقضا
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الغاية الخامدة البحث العمسي
الخطة البحثية لمكمية

التظؾيخ الجائؼ لخظة البحث العمسي بالكمضة وربظيا بخؤية الكمضة واحتضاجات السجتسع عؽ

طخيق:

 تؾجضو أعزاء ىضئة التجريذ لعسل دراسات بحثضة تخجم الكمضة والسجتسع السحمي. تحفضد الظالب الباحثضؽ لمسذاركة الفعالة في السذخوعات البحثضة. -تؾجضو نقاط البحث بالكمضة إلى االبحاث التظبضقضة.

 العسل عمى عقج مؤتسخ عمسي لمكمضة في نياية العام الجراسي لعخض ماتؼ انجا هزوتشفضحه في الخظة البحثضة لمكمضة وأعزاء ىضئة التجريذ فضيا ،وإعظاء فخص

لمباحثضؽ بعخض السذاكل التي تعؾق البحث ،ويؾثق ذلػ في السجالذ العمسضة.

 تقجيؼ تقخيخ إلى عسضج الكمضة عؽ االبحاث التي تؼ نذخىا في دوريات محمضة أوعالسضة في نياية كل عام دراسي مؽ قبل األقدام ،وعسل نذ ةخ بسمخرات األبحاث

السشذؾرة.

الدياسات ( :)policies

 .1اإلبتكار والتججيج واإلبجاع في األبحاث العمسضة.

 .2نذخ األبحاث العمسضة فى دوريات ومجالت عمسضة محكسة دولضة وذو تأثضخ عالي
(  ) Impact Factorالتقضضؼ العمسي لعزؾ ىضئة التجريذ عؽ مجسل نذاطو العمسى
والبحثى مؽ قبل المجان العمسضة الجائسة لمتخقضة لذغل وعائف عمسضة أعمى.

 .3االرتباط الجائؼ ب ضؽ الخظط البحثضة لجسضع األقدام وإفادة السجتسع مشيا.
خامدًا :أولهيات البحهث العمسية السطمهبة
قائسة تتزسؽ أولؾيات البحث العمسي في قدؼ االقتراد
 .1الجراسات التظبضقضة عمى االقتراد في أفخيقضا .
 .2القزايا الستعمقة باالقتراد اإلسالمي

 .3الدضاسات الشقجية والسالضة الخاصة باالقتراد في أفخيقضا.
 .4قزايا البظالة والعسل

 .5القزايا الستعمقة بالتزخؼ.

 .6القزايا الستعمقة بالتجا ةر الخارجضة
 .7القزايا الستعمقة بالظاقة والبضئة .
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قائسة تتزسؽ أولؾيات البحث العمسي في التسؾيل واالستثسار
 )1التسؾيل االسالمي.

 )2تظؾيخ قظاع التسؾيل واالستثسار في أفخيقضا.
 )3األسؾاق السالضة.

 )4التسؾيل الدمؾكي.

قائسة تتزسؽ أولؾيات البحث العمسي في قدؼ البشؾك والسرارف
 )1الشغام السرخفي الغمي ،تعديد التشغضؼ والخقابة.

 )2السرخفضة الحزارية ومعايضخ االستجامة العالسضة.
 )3السرخفضة اإللكتخونضة ،التحجيات والسخاطخ.

 )4أثخ أدوات الدضاسة الشقجية في ربحضة السرارف.

 )5السخاطخ التذغضمضة وآثارىا عمى األداء السالي لمسرارف؛

 )6مذكمة تفاوت اآلجال بضؽ مرادر واستخجامات األمؾال في السرارف.
 )7مخاجعة أدبضات كفاءة السرارف التقمضجية واإلسالمضة.

 )8السشتجات السرخفضة اإلسالمضة :األىسضة والتظبضقات العسمضة.
 )9ا لتسؾيل السرخفي الذخري في أفخيقضا الزؾابط واأللضات .
سادساً :اإلهتسامات البحثية العامة
 )1اإلقتراد والتسؾيل اإلسالمي.

 )2البشضة الجدئضة لألسؾاق السالضة.
 )3الشغؼ األولضة لتجاول األسيؼ.
 )4كفاءة سؾق التسؾيل
 )5إقتراديات الؾكاة

 )6البخمجضات الستاحة لمإلقتراد.

 )7تقؾيؼ أداء صشاديق اإلستثسار.
 )8السزارية في االسؾاق السالضة

 )9الرشاعة السالضة والسرخفضة اإلسالمضة.
)10
)11

األعسال السرخفضة اإللكتخونضة.

ميارات إعجاد البحؾث العمسضة.
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)12

بشاء الشساذج اإلقترادية.

)14

تأمضؽ السخاطخ

)13
)15
)16

تقضضؼ الدضاسات اإلقترادية.

بحؾث في عسمضات التامضؽ.

إقترادية التأمضؽ.

الغاية الدادسة خدمة السجتسع
الخطة السجتسعية لمكمية

يحتاج الؾضع الحالي لشذاط خجمة السجتسع في الكمضة إلى إعادة نغخ حتى يربح متسذضا

مع التظمعات السأمؾلة لمعسادة وقضادة الجامعة ،والستظمبات السحمضة والعالسضة وفق اإلمكانات

الستاحة.

أهداف الخطة اإلستراتيجية لمكمية لالرتقاء بخدمة السجتسع وتشسية البيئة:

 .1خجمة السجتسع وتشسضة البضئة السحضظة بالكمضة وذلػ مؽ خالل مذاركة مجتسعضة
ومذخوعات بحثضة لخجمة السشظقة السحضظة.

 .2التؾاصل السدتسخ مع السؤسدات التعمضسضة والسيشضة في اإلطار الجغخافي لمكمضة
لمحكؼ عمى السخخجات.

 .3تشغضؼ مؤتسخات ونجوات عمسضة متسضدة تعسل عمى إعيار الجؾانب العمسضة الستظؾ ةر
لكمضة اآلداب والعمؾم مسا يداعج عمي تحقضق العالسضة.

 .4تذجضع اإلبتكار لظالب الكمضة وأعزاء ىضئة التجريذ ومعاونضيؼ واإلداريضؽ.
 .5إنذاء رابظة لخخيجي الكمضة لتحقضق التؾاصل بضؽ أجضال خخيجي الكمضة.
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الخطة التشفيذية لمكمية :وتذسل عدة مهسات كالتالي:

السهسة األولى :تحدين حريمة تعمم الطالب في الكمية

وصف السيسة :تحدضؽ السسارسات السؾجية لتحدضؽ حرضمة تعمؼ الظالب بحضث تكؾن
متؾافقة مع السعايضخ السقبؾلة في السجال األكاديسي والسيشي ومعايضخ اليضئة الؾطشضة لالعتساد

األكاديسي.

استخاتضجضات التشفضح:

- 1وضع الدضاسات السمدمة لألقدام لتحجيج السؾاصفات السخغؾبة في الخخيجضؽ مؽ كل
تخرص أو قدؼ أكاديسي ،بسا يتؾافق ومتظمبات السسارسة الجضجة لمسيشة التي سضعسل

فضيا بعج التخخج ،وإعجاد قؾائؼ بيحه السؾاصفات ،ثؼ تزسضشيا في البخامج والسقخرات

الجراسضة ،بعج األخح في االع تبار السذؾرة األكاديسضة والسيشضة وتسخيخىا عبخ المجان

السخترة.

- 2وضع سضاسة تقؾيؼ ومخاجعة درجة وفاء البخامج األكاديسضة بإكداب الظالب السيارات

الستؾافقة مع السسارسة الجضجة لمسيشة التي سضعسمؾن فضيا بعج التخخج لتذسل استظالعات
آراء الخخيجضؽ ،بضانات التؾعضف ،آراء أصحاب األعسال ،أداء الخخيجضؽ الالحق ،وكحلػ

طخق إعجاد التقاريخ الجورية لشتائج التقؾيؼ.

- 3وضع الدضاسات واإلجخاءات التي تؾضح طخيقة التعامل مع الحاالت التي يتبضؽ فضيا
قرؾر انجاز الظالب أو تشاقض في تقضضؼ إنجازاتيؼ ،واألسباب السؤدية إلى مثل ىحا

القرؾر وكضفضة معالجتيا.

- 4ترسضؼ االستسارات الخاصة بتقضضؼ أصحاب األعسال لقجرات وميارات خخيجي القدؼ
الحيؽ يعسمؾن لجييؼ وتحجيج آلضة تظبضق ىحا التقضضؼ.

- 5ترسضؼ استسارات خاصة لتقضضؼ ميارات الخخيجضؽ التي اكتدبؾىا مؽ دراستيؼ بالقدؼ أو
الكمضة وتحجيج آلضة التظبضق.

- 6إنذاء وحجة لس تابعة الخخيجضؽ مؽ الكمضة وتحجيج آلضة التؾاصل معيؼ ،واالستفادة مؽ
آرائيؼ في تحدضؽ جؾدة بخامج الكمضة.
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السهسة الثانية :تحدين مسارسة مداعدة الطالب من الشاحية التعميسية

وصف السيسة:تؾفضخ أنغسة فعالة لسداعجة الظالب في التعمؼ مؽ خالل السذؾ ةر األكاديسضة
والسخافق الستعمقة بالجراسة ،ومتابعة تقجم الظالب الجراسي ،وتؾفضخ السداعجة عشج الحاجة

لألفخاد وفقا لسؾاصفات اليضئة الؾطشضة لالعتساد األكاديسي.

استخاتضجضات التشفضح:

- 1إعجاد وثضقة الدضاسة الخاصة بشغام اإلرشاد األكاديسي عمى مدتؾى األقدام بسا يزسؽ
فاعمضتو في مت ابعة وتشدضق العبء الجراسي لكل طالب ،وتؾاجج أعزاء ىضئة التجريذ
خالل فت ةخ الجوام ،وتحجيج أوقات مججولة لتقجيؼ الشرح واإلرشاد األكاديسي لمظالب.

- 2إعجاد سضاسات وإجخاءات ممدمة لستابعة التقجم الجراسي لكل طالب وتقجيؼ السداعجة
ألولئػ الحيؽ يؾاجيؾن صعؾبات ويحتاجؾن إلى مداعجة ،خاصة مداعجىؼ عمى فيؼ
وتظبضق السادة العمسضة.

- 3إعجاد آلضة متابعة األقدام لسعجل تقجم الظالب العمسي مؽ فرل إلى فرل ،ومؽ سشة
إلى سشة ،لحضؽ االنتياء مؽ دراسة بخامجـيؼ ،وتحمضل ىحه السعـجالت لمتعخف عمى

الظالب الحيؽ يؾاجيؾن صعؾبات في دراساتيؼ.

- 4تؾفضخ األماكؽ السشاسبة لسخاجعة الظمبة لجروسيؼ بأنفديؼ وتجيضدىا باالحتضاجات الالزمة
مؽ الحاسبات وأجي ةد الظباعة والترؾيخ والبؾفضيات واألنذظة السداعجة.

 - 5وضع الدضاسات السمدمة لتؾفضخ الكتب والسؾاد التعمضسضة بكسضات كافضة قبل بجء
الجراسة ،وإعادة الشغخ فضيا بسا يزسؽ اتدام الكتب السدتخجمة في تجريذ السقخرات
بحجاثتيا ،وباحتؾائيا عمى أحجث الشغخيات العمسضة والتظبضقات العسمضة في مجاليا.
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السهسة الثالثة :االرتقاء بجهدة التدريس

وصف السيسة :تحدضؽ جؾدة التجريذ باستخجام استخاتضجضات مالئسة حدب مخخجات

التعمؼ ،وذلػ وفقا لسؾاصفات ومعايضخ الجؾدة السحجدة مؽ اليضئة الؾطشضة

لالعتساد.

استخاتضجضات التشفضح:

- 1إعجاد الدضاسات واإلجخاءات السمدمة بأن تعك ذ أسالضب التجريذ السدتخجمة نؾاتج التعمؼ
التي تخغب الكمضة تشسضتيا في طالبيا ،وأن تبضؽ تؾصضفات السقخرات والبخامج بؾضؾح
أسالضب التجريذ التي تدتخجم في تجريذ ىحه السقخرات والبخامج والسعخفة التخررضة
السكتدبة مؽ قبل الظالب ،وأنؾاع األنذظة التي يقؾم بيا الظالب ،لتظؾيخ ميارات

التفكضخ اإلبجاعي والقج ةر عمى حل السذكالت ،والسيارات االجتساعضة وتحسل السدؤولضة،

وأنؾاع الدمؾك األخالقي السخغؾب ،وميارات االترال المغؾ

واستخجام الحاسب اآللي.

والسيارات الحدابضة

- 2إعجاد بخامج لتجريب ىضئة التجريذ عمى طخق تحجيج نؾاتج التعمؼ السخغؾبة وتؾصضف

السقخرات تبعا ليحه الشؾاتج ،وطخق ربط طخق التجريذ وتقؾيؼ الظالب بيحه الشؾاتج
السخغؾبة ،وطخق تشدضق التخظضط لتشسضة نؾاتج التعمؼ في كل السقخرات بحضث يشظمق
السقخر مؽ الستظمب الدابق لو ويسيج لمتالي لو.

- 3ترسضؼ استسارة نغام التقؾيؼ الذامل لفعالضـة ا لتجريذ في كل السقخرات ،بحضث تحتؾ

محاورىا عمى جسضع األنذظة والفعالضات التي يقؾم بيا مجرس السادة ،مؽ حضث ترسضؼ

محتؾيات السقخر واحتؾائو عمى نؾاتج التعمؼ السخغؾبة وارتباط طخق التجريذ والتقؾيؼ
بشؾاتج التعمؼ ،وما يقجمو السجرس مؽ مداعجة لمظالب الحيؽ يحتاجؾن إلى مداعجة

وتؾاججه في أوقات الداعات السكتبضة لتقجيؼ السداعجة.

- 4وضع آلضة مالئسة لمتحقق مؽ معايضخ إنجاز الظالب فضسا يتعمق بسقايضذ الجؾدة
الجاخمضة والخارجضة( .مثل أن تذسل مقضاس عسمضة كتقؾيؼ عضشة عذؾائضة مؽ عسل

الظالب مؽ قبل أعزاء ىضئة تجريذ مؽ جامعات أخخى ،وعس ل مقارنات مدتقمة

لمسعايضخ السشج ةد في جامعات مذابية في السسمكة وفي العالؼ).

- 5إعجاد الدضاسات التي تزسؽ دعؼ الكمضة لجيؾد تحدضؽ التجريذ واآللضات الالزمة لخصج

ومتابعة وتقؾيؼ الجيؾد السبحولة في ىحا السجال وفقا لمسؾاصفات والسعايضخ التي حجدتيا

اليضئة الؾطشضة لالعتساد.
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- 6تشفضح بخنامج تؾجضيي وتجريبي يقجم لألساتحة الججد والستعاونضؽ جدئضا إلطالعيؼ عمى
نؾاتج التعمؼ السظمؾبة وأسالضب التجريذ السدتيجفة مع التظبضق عمى السقخرات الستاحة

لمظالب.

- 7تقجيؼ نساذج لمدجالت تدتخجم في متابعة جيؾد أعزاء ىضئة التجريذ في مجال تحدضؽ

وتظؾيخ طخق التجريذ ونتائج تقضضؼ ىحه الجيؾد والدضاسات الستبعة في التظؾيخ واتخاذ
اإلجخاءات الشغامضة لجعميا أحج متظمبات التخقضة.

- 8ترسضؼ وتشفضح بخامج تجريبضة في طخق التجريذ مبشضة عمى نتائج استفتاء ىضئة التجريذ
حؾل احتضاجاتيؼ التجريبضة والسجاالت التي يؾاجيؾن صعؾبات فضيا.

- 9إعجاد وتشفضح بخامج تجريبضة مدتسخة مؾجية إلى التظؾيخ السيشي في استخاتضجضات التجريذ
وتقؾيؼ نؾاتج التعمؼ ،واستخجام تقشضة السعمؾمات واالتراالت لالرتقاء بجؾدة التجريذ.

 - 10وضع القؾاعج الخاصة بتذجضع اإلبجاع واالبتكار في طخق التجريذ وتقجيخ األداء
البارز في التجريذ بذكل رسسي ومعمؽ وفقا لسعايضخ محجدة تجعؼ الجؾدة والتسضد.

السهسة الرابعة :تحدين وتطهير مؤهالت وخبرات أعزاء هيئة التدريس

وصف السيسة :تحدضؽ وتظؾيخ مؤىالت وخبخات ىضئة التجريذ لتكؾيؽ الخبخة ضخورية
لتجريذ السؾاد التي يكمفؾن بتجريديا ولضكؾنؾا عمى اطالع دائؼ بكل السدتججات في

تخرراتيؼ.

استخاتضجضات التشفضح:

- 1وضع اآللضات التي تديل مذاركة كل أعزاء ىـضئة التجريذ باستسخار في األنذظة
العـمسضة التي تزسؽ أن يكؾنؾا عمى عـمؼ بآخخ التظـؾرات في مجـال تخرريؼ ،بحضث

يسكشيؼ مداعجة طالبيؼ عمى أن يكؾنؾا ىؼ اآلخخيؽ عمى عمؼ بيحه التظؾرات.

- 2رفع ندبة ىضئة التجريذ الدعؾديضؽ في األقدام العسمضة ،والعسل عمى تالؤم أعزاء ىضئة
التجريذ غضخ الدعؾديضؽ مع بضئة العسل وانجماجيؼ بيا ،واستقظاب الكفاءات العمسضة

الستسضدة ،والحض عمى تشسضة درجاتيؼ العمسضة.

 - 3وضع اآللضة التي تزسؽ أن يزؼ فخيق التجريذ في البخامج السيشضة ميشضضؽ
متخررضؽ في ىحه السجاالت مؽ ذو الخب ةخ والسؤىالت العمضا.
السهسة الخامدة :تطهير وبشاء البرامج األكاديسية الجديدة

وصف السيسة:وضع سضاسات وأسذ وآلضات بشاء البخامج األكاديسضة الججيجة وفقأ
لمسؾاصفات والسعايضخ السحجدة مؽ الي ضئة الؾطشضة لالعتساد.
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استخاتضجضات التشفضح:

 - 1إعجاد األسذ العمسضة لبشاء السقخرات والبخامج الججيجة وتؾصضفيا بسا يتؾافق مع
متظمبات اإلطار العام لمسؤىالت الؾطشضة السعج مؽ قبل اليضئة الؾطشضة لالعتساد ومعايضخ

الجؾدة السعسؾل بيا عالسضا العتساد البخامج السيشضة والسؾاصفات أو السيارات السظمؾبة
في الستخخج مؽ ىحه البخامج وخالفيا مؽ السعايضخ التي تحجدىا جسعضات االعتساد السيشي

والتخرري العالسضة.

- 2قضام األقدام األكاديسضة السيشضة عمى مدتؾى الكمضة بتذكضل لجان استذارية دائسة لمبخامج
السيشضة تزؼ في عزؾيتيا ميشضضؽ بارزيؽ في تمػ السيؽ التي تقؾم الكمضة بإعجاد طالبيا
لمعسل فضيا تكؾن ميستيا إبجاء السذؾرة في جؾدة محتؾى تمػ البخامج قبل إقخارىا.

السهسة الدادسة :استكسال متطمبات اعتساد البرامج األكاديسية وتحدين جهدتها

وصف السيسة :وضع قؾاعج وأسذ تقؾيؼ ومخاجعة البخنامج األكاديسضة (وفقا لسؾاصفات
اليضئة الؾطشضة لالعتساد) بسا يزسؽ متابعة جؾدة جسضع السقخرات الجراسضة وجؾدة البخنامج

ككل برؾرة مشتغسة ،وتحجيج آلضات التقضضؼ السالئسة وأسالضب التعجيل عشج الحاجة مع عسل

مخاجعات مكثفة بذكل دور  ،والقضام بتحدضؽ جؾدة البخامج وفقا لمسعايضخ والسؾاصفات
السحجدة مؽ اليضئة الؾطشضة لمتقؾيؼ واالعتساد.
استخاتضجضات التشفضح:

- 1إعجاد مؤشخات ومعايضخ الجؾدة لكل بخنامج مؽ البخامج األكاديسضة بالكمضة بحضث تكؾن
مدتؾفضة لمسعايضخ السعسؾل بيا عالسضا مؽ جيات اعتساد البخامج السيشضة أو التخررضة،

مع وضع آلضة تظبضق استخجاميا بانتغام في مخاجعة البخامج مؽ قبل لجان الجؾدة في
األقدام العمسضة.

- 2إعجاد قؾاعج وأسذ السقارنة لسجسؾعة مؽ مؤشخات الجؾدة الستعمقة بسعجالت التقجم
الجراسي واالستسخارية الظمبة عبخ األقدام ككل وباإلشارة إلى معايضخ خارجضة مالئسة مع

تحجيج آلضة االستفادة مؽ نتائج ىحه السقارنات في تحدضؽ البخامج األكاديسضة.

- 3إعجاد قؾاعج مخاجعة األقدام لبخامجيا األكاديسضة مؽ حضث تحجيج آلضات جسع السعمؾمات
عؽ البخنامج مؽ الظالب والخخيجضؽ ،ومشاقذة وضع البخنامج مع ىضئة التجريذ

وأصحاب األعسال المحيؽ يعسل خخيجؾ األقدام لجييؼ ،ومذاركة خبخاء مؽ الرشاعات

والسيؽ ذات العالقة ،وأعـزاء ىض ئة تجريذ مؽ مؤسدات أخـخى مؽ ذو الخـبخة في

السخاجعة.
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- 4وضع سضاسة التقضضؼ والسخاجعة الجورية لمسقخرات والبخامج بذكل سشؾ والتقضضؼ الجحر

مخة كل خسذ سشؾات ،وطخق نذخ نتائج ىحا التقضضؼ ،وآلضة تعجيل ىحه البخامج والسقخرات
عشج الحاجة ،وتجويؽ تفـاصضل ىحه التغضضخات ،واألسباب التي دعت إلضيا في سجالت ىحه

السقخرات والبخامج.

- 5وضع آلضة لزسان متابعة الستغضخات والسدتججات في السيؽ التي يتؼ إعجاد الظالب

لمعسل فضيا وطخق تظبضق التعجيالت والتحجيث الالزم في البخامج والكتب والسخاجع بسا
يؾاءم ىحه السدتججات.

- 6إعجاد تقاريخ السقخرات وتقاريخ البخامج باستخجام الشساذج السعجة مؽ قبل اليضئة الؾطشضة
لمتقؾيؼ واالعتساد األكاديسي.

- 7تظبضق عسمضات تحدضؽ جؾدة البخامج والسقخرات في كل األقدام األكاديسضة مؽ خالل
تؾصضفيا بسا يتؾافق مع متظمبات اإلطار العام لمسؤىالت الؾطشضة السعج مؽ قبل اليضئة

الؾطش ضة لالعتساد ويزسؽ استضفاء السعايضخ السعسؾل بيا عالسا العتساد البخامج السيشضة
ووفقا لمشساذج السعجة مؽ اليضئة الؾطشضة لمتقؾيؼ واالعتساد.

السهسة الدابعة :التطبيق العسمي والخبرة السيدانية.

وصف السيسة :تحدضؽ مسارسات التظبضق العسمي وأنذظة الخب ةخ السضجانضة لمظمبة واعتبارىا
مكؾن رئضذ في البخنامج الجراسي.

استخاتضجضات التشفضح:

- 1وضع الدضاسات التي يشبغي عمى األقدام إتباعيا تجاه تكثضف مسارسات التظبضق العسمي
في عسمضة التجريذ والتجريب السضجاني الخارجي وسبل تزسضشيا في مفخدات السقخرات

والبخامج وآلضات تخظضظيا وتشدضقيا وت قؾيسيا واختضار أماكؽ تشفضحىا وحفغيا في

الدجالت الخاصة بيا وفقا لمسعايضخ والسؾاصفات السحجدة مؽ اليضئة الؾطشضة لالعتساد

لكل مؽ الظالب والسذخفضؽ عمضيؼ.

- 2وضع دلضل إرشاد لشذاطات الخب ةخ السضجانضة التي يجب تشسضتيا في كل تخرص.

- 3عقج اتفاقضات مع السؤسدات السحمضة التي تتفق طبضعتيا مع تخررات الكمضة بحضث
يخجع إلضيا في خجمات االستذا ةر مقابل تسكضؽ الظمبة مؽ التجريب السضجاني في مخافقيا.
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السهسة الثامشة :التهأمة والذراكة الخارجية

وصف السيسة :شخوع األقدام عمى مدتؾى الكمضة بعسل التختضبات الالزمة لعسل تؾأمة

وشخاكة مع كمضات أو أقدام أخخى معتسجة ومذيؾرة بجؾدتيا وفقا لمسؾاصفات السحجدة مؽ
اليضئة الؾطشضة لالعتساد.

استخاتضجضات التشفضح:

 - 1إعجاد قائسة باألقدام والكمضات التي يسكؽ عسل تؾأمة معيا وترشضفيا وتختضبيا حدب
سسعتيا وجؾدتيا واختضار أفزل خسدة مشيا.

 - 2القضام بسخاسمة الجيات السدتيجفة بالتؾأمة والتعخف عمى رأييا وشخوطيا في التعاون،
وبعج دراستيا واالختضار مؽ بضشيا يتؼ أخح مؾافقة الجية السخترة بالجامعة عمى ذلػ.

 - 3القضام بديا ةر مضجانضة لمجية التي تؼ اختضارىا لمتؾءمة لتؾقضع االتفاقضة التي تحجد مدئؾلضة
كل طخف فضيا وبسا يتفق والسؾاصفات السحجدة مؽ اليضئة الؾطشضة لالعتساد.
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خطة الكمية لسراجعة وتحديث الدياسات

الهدف العام لخطة الكمية لسراجعة وتحديث الدياسات:

تشتيج الكمضة سضاسات واضحة تعكذ رسالتى الكمضة والجامعة ،وتأتى خظظيا وبخامجيا

كتخجسة لمغايات واألىجاف االستخاتضجضة لمكمضة وتسذضا مع الغايات واألىجاف االستخاتضجضة
لمجامعة،ورغؼ قرخ عسخ الكمضة فإنيا تظسح عمى السجى القخيب الى تحقي قؾضع ججيخ
باالحتخام بضؽ الكمضات السشاعخة ليا عمى السدتؾى القؾمي ،كساتظسح فى األجل الظؾيل إلى

تحقضق وضع تشافدى ليا عمى السدتؾى العالسى .وتحخصالكمضةعمصالعسمعمصسخاجعة وتحجيث
تمكالدضاسات برفة مدتسخة حتصتغظصكافةالسحاور الخئضدضة (التعمضؼ والظالب – البحث

العمسى – الجراسات العمضا – خجمة وتشسضة السجتسع) ،وتحقق غاية الكمضة والؾصؾل إلى
السدتؾى العالسى.

اجراءات مراجعة وتحديث الدياسات:

تتؼ السخاجعة والتحجيث لدضاسات الكمضة مخة في الدشة ،وتكخر كل عامضؽ بسعخفة لجشة
السخاجعة الجاخمضة ،وذلػ لسخاجعة لؾائح وقؾاعج الكمضة برؾرة تزسؽ تسثضل جسضع أقدام

الكمضة وفقا لإلجخاءات التالضة:

 .1اتباعاأللضاتؾالؾسائاللعمسضةلجسعالبضاناتؾعسالالحرائضاتؾتحمضميالمؾصؾاللى
تحمضاللؾضعالخاىشمكالألقدامالعمسضة،واالمكانات

والقجراتالستاحة،بسايكفمتؾفضخعجدمشالترؾرات

والخضاراتالسخغؾبةوالسسكشةلتحقضقخؤيةالكمضةوغاياتياوأىجافيااالستخاتضجضة،وذلكفضإطاردراس

ةمتكاممةلمبضئةالخارجضةوالبضئةالجاخمضةوفقمسشيجضةالتحمضاللبضئي

)(SWOT

حضثضتساعادة تحجيجلعشاص اخلقؾةوالزعفؾالفخصؾالتيجيجات الخاصة بالكمضة.

 .2يتستحجيج

جيات

القرؾر

مششتائجتحمضاللؾضعالخاىؽ.

فصالدضاساتالحالضة

لمكمضةبشاءعمصساتسالؾصؾاللضو

 .3يتؼ تحجيث سضاسات الكمضة واعتسادىا مؽ مجمذ الكمضة خالل الفرل األول كل
عامضؽ.
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السهضهع  /دورة تطهير األداء السهشي لألستاذ الجامعي

بخنامج متكامل لتظؾيخ األداء السيشي لألستاذ الجامعي بكمضة االقتراد والعمؾم الدضاسضة

بجامعة أفخيقضا العالسضة  ،ويحتؾ عمى  ٢٦مادة والسؾضحة أدناة بإجسالي عجد  ٥٨ساعة

لمكؾرس.

الخقؼ السحتؾى
١

الفعال
إستخاتضجضات التجريذ ّ

٣

عجد

الداعات

٢

٢

أسالضب تجريدضة جساعضة

التعمضؼ والتعمؼ في التعمضؼ الجامعي

٢

٤

إستخجام تكشؾلؾجضا اإلترال والسعمؾمات في التعمضؼ

٢

٦

أخالقضات ميشة التعمضؼ

٢

٧

السفاىضؼ األساسضة لجؾدة التعمضؼ العالي

٤

٥

٨
٩
١١
١١
١٢
١٣

الترسضؼ التعمضسي اإللكتخوني

٤

٢

٢

التعمُؼ في التعمضؼ
سضكؾلؾجضة اإلدراك و ّ
فمدفة التخبضة

٢

إدارة فخيق العسل

٢

القضاس والتقؾيؼ في التجريذ الجامعي (بشاء اإلختبارات ٢

التحرضمضة)

ميارات وإستخاتضجضة تشفضح إسمؾب السحاض ةخ الجامعضة

األسذ السشيجضة لإلحراء وأسالضب اإلحراء في البحث ٢

العمسي

١٤

إعجاد وترسضؼ الكتاب السشيجي الجامعي

٢

١٦

تخظضط وإعجاد السقخرات الجراسضة في مؤسدات التعمضؼ العالي

٢

١٧

التقؾيؼ الحاتي لمبخامج األكاديسضة

إعجاد وتقؾيؼ وتظؾيخ البخنامج الجراسي الجامعي

٢
٤

١٩

الشغؼ الجراسضة الجامعضة (نغام الداعات السعتسجة)

٢

١٥

١٨

ميارات البحث العمسي

33

٢

٢١

الجؾانب السالضة في األعسال الجامعضة

٢

٢٢

تشغضؼ الؾرش والسؤتسخات العمسضة

القضؼ الؾعضفضة وفؽ التأثضخ عمى األخخيؽ

٢
٢

٢٤

السيارات الدمؾكضة اإلدارية واإلتكضت اإلدار

٢

٢٥

تشسضة السيارات الذخرضة في عسمضة اإلترال

٢

٢١
٢٣

٢٦

إدارة الؾقت

اإلستخجامات التخبؾية لمبخمجة المغؾية العربضة

٢

٢

آلية تشفيذ الخطة- :

 - ١يقؾم عسضج الكمضة بتكمضف رؤساء األقدام السعشضة بؾضع بخنامج زمشي محجد حدب
ججول السحاضخات ووفقا لمعام الجراسي ويكؾن الزم التشفضح.

 - ٢يتؼ تقدضؼ طالب البكالؾريؾس لمدشة األخضخة عمى السؾاضضع اليامة التي يتؼ تحجيجىا

ويكؾن تحت رعاية السذخف السختص لعسل ورقة عمسضة محكسة يتؼ نذخىا في مجالت

عالسضة.

 - ٣عسل ورشة عسل ليضئة التجريذ والظالب عؽ كضفضة كتابة الؾرقة العمسضة التي تكتب
وفقا لمظخق العالسضة لمشذخ في السجالت العالسضة.

 - ٤يتؼ تحجيج السؾضؾعات في اقخب فتخة مع بجاية العام الجراسي  ،ويسكؽ البجء بعجد
خسذ أوراق فقط لظالب البكالريؾس في الدضسدتخ األول ،وخسذ في الدضسدتخ االخضخ.

 - ٥طالب الجراسات العمضا إلدام كل طالبضؽ كحج اعمى لكتابة ورقة عمسضة محكسة.
 - ٦تعضؽ وتكمضف لجشة لعسل الؾرش.

 - ٧تعضؽ وتكمضف لجشة لمتحزضخ لمسحاضخات والشجوات.
د .مرتزى سميسان عبدالرحسن

أستاذ مداعد

كمية االقتراد والعمهم الدياسية

تمفهن ١٠٨٨٢١١١١١

E-mail: murtada@live.com
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