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المطاع  :وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كانت كلٌة غردون التذكارٌة التً أنشئت فً 8/11/1902م هً
اللبنة األساسٌة لجامعة الخرطوم الحالٌة .فى عام 1924م
أنشئت مدرسة الطب ،ثم أضٌفت لها مدرسة للمانون عام
1926م ،ثم تلتها مدرستا الزراعة والطب البٌطري فً عام
1938م .تطورت تلن المؤسسة وانضمت إلى رحابها مدرسة
العلوم والهندسة فً عام 1939م ،وما أن حل عام 1945م
حتى جمعت هذه المدارس فً هٌئة سمٌت بكلٌة الخرطوم
الجامعٌة عدا مدرسة الطب التً ألحمت بسابماتها فً
عام1951م .كانت للكلٌة الجامعٌة عاللة خاصة بجامعة لندن
التً كانت تمنح الدرجات العلمٌة لخرٌجً هذه الكلٌة كما كانت
تساهم فً وضع المناهج الدراسٌة واالمتحانات.
www.uofk.edu

 توالى توسع الجامعة فضم إلٌها معهد المعلمٌن العالً عام
1974م لٌصبح كلٌة التربٌة الحالٌة .ضمت كلٌة الصحة
العامة وصحة البٌئة للجامعة فً عام 1991م ومدرسة
التمرٌض العالً (كلٌة علوم التمرٌض حالٌا) عام 1994م،
و كلٌة علوم المختبرات الطبٌة عام 1996م .تم مؤخرا
إنشاء عدد من المعاهد والمراكز البحثٌة.
 مع بزوغ فجر االستمالل عام 1956م تم تحوٌـل الكلٌة
الجامعٌة إلى جامعة الخرطوم الحالٌـة .وكان أول مدٌر لها
هو السٌد /نصر الحاج على الذي تملد المنصب فً ٌولٌو
1958م.
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 لمد توسعت الجامعة فً مجال الدراسات العلٌا وذلن بغرض
توفٌر فرص التأهٌل الداخلً لممابلة حاجة البالد من الكادر
المؤهل الذي ٌمود حركة التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة .كذلن
عملـت الجامعة على االهتمام بشؤون البحث العلمً والنشر،
ولد تجاوزت هذه البحوث دائرة المجال المحلً إلى المستوى
العالمً .ولعل من دواعً فخر هذه الجامعة استحداثها طـرلا
جدٌدة فً التدرٌس تؤدي إلى ترلٌة أدائها ورفع المستوى
العلمً بها .تضم الجامعة  23كلٌة و12معهدا و11مركزا
للبحث والتدرٌب ،دارا للطباعة والنشر 21 ،إدارة ،باإلضافة
إلى مستشفٌات ومرافك طبٌة وصحٌة ،أشهرها مستشفى سوبا
الجامعً.
www.uofk.edu

 تتكون جامعة الخرطوم من  5مجمعات ،أكبرها مجمع
الوسط الذي ٌمع لرب مركز مدٌنة الخرطوم ،وٌضم
إدارة الجامعة ،كلٌة اآلداب ،كلٌة الدراسات االلتصادٌة
واالجتماعٌة ،كلٌة المانون ،كلٌة العلوم ،كلٌة الهندسة،
كلٌة العمارة ،كلٌة العلوم الرٌاضٌة ،مدرسة العلوم
اإلدارٌة ،وكلٌة الدراسات العلٌا ،وبجانب ذلن ٌضم
عددا من المعاهد والمراكز واإلدارات ،إضافة إلى لاعة
الشارلة التً تعتبر أشهر لاعة فً السودان للمؤتمرات
والفعالٌات الجماهٌرٌة المختلفة.
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 أما المجمع الثانً فهو مجمع العلوم الطبٌة والصحٌة الذي ٌمع فً
الجزء الغربً من مدٌنة الخرطوم بالمرب من مستشفى الخرطوم
المدٌم وٌضم كلٌة الطب ،كلٌة علوم التمرٌض ،كلٌة طب األسنان،
كلٌة الصٌدلة ،كلٌة الصحة العامة وصحة البٌئة ،كلٌة علوم
المختبرات الطبٌة (سوبا) ومعهد طب األمراض المتوطنة .أمـا مجمع
شمبات فٌضم كلٌــة الزراعة ،كلٌة الطب البٌطري ،كلٌة اإلنتاج
الحٌوانً ،كلٌة الغابات ،مزرعة الجامعة ،مركز أبحاث اإلبل ،مركز
دارسات التصحر واستزراع الصحراء ومعهد ترلٌة الصادرات
الحٌوانٌة .وٌضـــم المجمع الرابع بأم درمان كلٌة التربٌة ومركز
جامعة الخرطوم للتدرٌب المتمدم .أما المجمع الخامس فٌمع فً حً
كوبر بمدٌنة الخرطوم بحري وٌشمل كلٌة الدراسات التمنٌة
والتنموٌة.
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 تعتبر جامعة الخرطوم الملب النابض للتعلٌم العالً بالسودان
ال سٌما وهً ألدم المؤسسات التعلٌمٌة فٌه .ولد أسهمت
إسهاما كبٌرا فً دعم وتوسع ثورة التعلٌم العالً ،إذ مدت
الجامعات الجدٌدة الناشئة بأساتذتها وفنٌٌها وإدارٌٌها
لتمكنها من إرساء لواعدها .تتمتع جامعة الخرطوم بعضوٌة
اإلتحاد العالمً للجامعات وتعتبر عضوا مؤسسا إلتـحاد
الجامعات العربٌة واإلتحاد األفرٌمً للجامعـات .إن التمٌز
العلمً الموروث عن هذه الجامعات كان سببا لوٌا فً
إكسابها اإلحترام واإلعتراف على نطاق واسع.
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 للجامعة شعار مكون من أربع كلمات هً :هللا ،الحمٌمة ،الوطن
واإلنسانٌة صمم علـى هٌئة كتاب مفتوح ٌرمز للمعرفة
المفتوحة وٌحتل الجزء األعلى من الشعار ،وٌمسم صفحة
الكتاب عمودٌا خطان متوازٌان :األٌمن ،أزرق اللون واألٌسر
أبٌض اللون ،وٌمثل هذان الخطان نهر النٌل أما الخطان
المائالن فٌمثالن النٌلٌن األزرق واألبٌض ٌمنة وٌسرة على
التـوالً ،ما بٌن النٌلٌن صورة لمبنى الجامعة تنبعث منه خطوط
بٌضاء (نور العلم) تمتد داخل خلفٌة سوداء (ظالم الجهل)
وتمثل اللوحة المستطٌلة فى الجزء األٌسر من الشعار الثمافة
المروٌة؛ رمز حضارتنا المدٌمة
www.uofk.edu

مرجعٌات الخطة
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دستور جمهورٌة السودان.
االستراتٌجٌة الربع لرنٌة للدولة 2032 – 2007م.
سٌاسات المجلس المومً للتعلٌم العالً والبحث العلمً لألعوام 2020 – 2017م.
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نماذج من استراتٌجٌات بعض الجامعات فً إعداد الخطط.

45

مساهمة بعض كلٌات الجامعة
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) األولٌة :وهً بٌانات تعبر عن اآلراء والرؤى المختلفة لدى أصحابالمصلحة
(اإلدارة العلٌا ،أعضاء هٌئة التدرٌس ،الطالب ،اإلدارٌون ،الموظفون ،الفنٌون
والعمال) عن طرٌك:
 حلمات النماش الموجهة مع العمداء ومدٌري المعاهد والمراكز واإلداراتورؤساء األلسام والوحدات ،وكذلن مع المخدمٌن من لطاع األعمال والجامعات
األخرى.
 التمصً وذلن بتصمٌم استبانات لجمع البٌانات األولٌة من الفئات المذكورة،بجانب استبانة خاصة لممثلً المجتمع المدنً الستطالع آرائهم حول كفاءة
الخرٌجٌن وتولعاتهم لدور الجامعة.
ب) الثانوٌة :وتعنً جمٌع السجالت ذات الصلة بمحاور البٌئة الداخلٌة.
ج) خطط مؤسسات الجامعة
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تم تشكٌل لجنة إعداد الخطة االستراتٌجٌة للجامعة بالمرار اإلداري رلم ( )14لسنة 2015م
بتارٌخ 1/7/2015م الصادر من السٌد /مدٌر الجامعة على أن ٌكون السٌد /نائب المدٌر رئٌسا
لهذه اللجنة.
 تمت إعادة تشكٌل اللجنة بالمرار اإلداري رلم ()9لسنة 2016م بتارٌخ 17/2/2016م. ألامت اللجنة ورشة عمل تدرٌبٌة لعمداء الكلٌات ومدٌري المعاهد والمراكز واإلدارات ،خاللالفترة ٌ 18 - 17ناٌر 2016م .شارن فً الورشة الخبراء والمختصون من داخل وخارج
الجامعة.
 عمدت اللجنة  12اجتماعا دورٌا وضعت فً أولها خطة عملها ،ومن ثم كلفت لجنة مصغرةبجمع وتوفٌر المعلومات والبٌانات الالزمة.
 تجاوب عدد من مؤسسات الجامعة مع طلب اللجنة وأعددت تلن المؤسسات خططا خاصة بهاكال على حدة على ضوء ما خلصت إلٌه توصٌات الورشة.
 عمدت اللجنة المصغرة  9اجتماعات درست وحللت فٌها المعلومات التً وردت إلٌها منمؤسسات الجامعة المختلفة.
 االهتداء بمشاركة واسعة من مؤسسات الجامعة المختلفة.www.uofk.edu

رؤٌة
الجامعة
الرٌادة فً التعلٌم
والتعلم وإنتاج المعرفة
وخدمة المجتمع.
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رسالة الجامعة

تطوٌر ونشر المعرفة من خالل التعلٌم
والتعلم والبحث العلمً فً بٌئة محفزة
لمنسوبٌها على اإلبداع واالبتكار
إلعداد لادة المستمبل لخدمة لضاٌا
التنمٌة المستدامة عبر التمانات
الحدٌثة والشراكات الذكٌة.

لٌم الجامعة








انطاللا من شعار الجامعة (هللا – الوطن – الحمٌمة  -اإلنسانٌة) ،فإن
المٌم الموجهة نحو هذه االستراتٌجٌة ،تصمٌما وتنفٌذا وتموٌما ،تنبع
من المٌم األخاللٌة لرسالة اإلسالم والمٌم اإلنسانٌة السامٌة ،إضافة
للمٌم السودانٌة وتتمثل فً:
 العدالة والشفافٌة وعدم التمٌٌز. الحرٌة واألمانة العلمٌة. اإلٌجابٌة واإلحترام. التعاون والعمل الجماعً. -اإلبداع واالبتكار.
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األهداف
تعزٌز سٌاسة التعرٌب وتؤصٌلTextالمناهج الدراسٌة.

تؤهٌل وتدرٌب منسوبً الجامعة وتحسٌن بٌئة العمل.
Text

وبناء لدرات العاملٌن بالجامعة.
تحسٌن نوعٌة وكفاءة مخرجات التعلٌم
Text
Text

المراجعة الدورٌة للمناهج الدراسٌة وتحدٌثها.
مراعاة اإلٌفاء باحتٌاجات سوق العمل الداخلً والخارجً من مهن المستمبل
Text

التوسع والتطوٌر فى برامج العلوم والتمانة واالبتكار
www.uofk.edu

األهداف
التوسع فى برامج الدراسات العلٌا مع مراعاة الجودة
ربط البحث العلمً باحتٌاجات التنمٌة بالتنسٌك مع جهات االختصاص

تعزٌز الشركات وتوجٌه البحث العلمً لٌرتبط بخدمة المجتمع
رعاٌة الطالب وتعزٌز أنشطتهم الثمافٌة والرٌاضٌة ومساهمتهم فً تنمٌة المجتمع
االستفادة من التمنٌة اإللكترونٌة فً مجال التعلٌم والعمل اإلدارى ونظم المعلومات
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أبرز نماط الموة ونماط الضعف والفرص والمهددات

Swot analysis
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عناصر البٌئة الداخلٌة










 )1( نماط الموة Strengths
 )1تنوع التخصصات العلمٌة بما ٌسمح بوجود أنماط متعددة من التعلم.
 )2تطور وحداثة البرامج التدرٌسٌة وتوفر المعٌنات التدرٌسٌة.
 )3تلبٌة البرامج الدراسٌة لرغبات طالب الشهادة السودانٌة وأسرهم.
 )4المدرة على استمطاب الطلبة من مختلف الجنسٌات ،خاصة فً مجال الدراسات العلٌا.
 )5استخدام الوسائل التعلٌمٌة والبحثٌة المواكبة لتطور التمانة اإللكترونٌة الحدٌثة.
 )6وفرة أعداد ممدرة من أعضاء هٌئة التدرٌس المؤهلٌن والحائزٌن على جوائز محلٌة
وإللٌمٌة ودولٌة.
 )7لدرة األساتذة على تطوٌر البحوث العلمٌة.
 )8شغل عدد من خرٌجً الجامعة أرلى المناصب اإلدارٌة والتنفٌذٌة محلٌا وإللٌمٌا ودولٌا.
)9مؤسسٌة الجامعة.
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 )10دور الجامعة فً التفاعل مع المضاٌا الوطنٌة.
 )11سمعة الجامعة واعتماد شهادات خرٌجٌها فً الخارج ال سٌما فً أمرٌكا وبرٌطانٌا.
 )12النظام المتمٌز للبعثات الخارجٌة واإلشراف على البحوث باإلشتران مع الجامعات
والمؤسسات العلمٌة المحلٌة والعالمٌة.
 )13ارتباط الجامعة بالمجتمع فً المضاٌا العلمٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة.
 )14عرالة الجامعة وسمعتها الطٌبة أكسبتها تمدٌرا خاصا فً بالد الخلٌج العربً والبالد
العربٌة واألفرٌمٌة.
 )15البنٌة المعمارٌة ذات المساحة المتسعة المنتشرة فً مدن العاصمة المثلثة ولدرتها على
استٌعاب مؤسسات الجامعة ومناشطها المتعددة مع إمكانٌة التوسع المستمبلً.
 )16تعدد وتنوع الكلٌات والمعاهد والمراكز المتخصصة واستٌعابها لجمٌع العلوم والمعارف
والبحوث المعاصرة واالنفتاح لمواكبة تطور العلوم والمعارف.
 )17وجود بعض كلٌات ومرافك الجامعة ذات التخصصات المتشابهة فً مولع جغرافً واحد.
 )18التنسٌك والتعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمٌة والبحثٌة السودانٌة واالنفتاح على
منظمات المجتمع المدنً والتعاون والتنسٌك مع لطاع األعمال.
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عناصر البٌئة الداخلٌة
( )2نماط الضعف Weaknesses












اعتماد تلمً المحاضرات مصدرا أساسٌا للمعرفة بالرغم من إدخال الوسائل الحدٌثة
فً العملٌة التعلٌمٌة لشحذ مهارات الطالب وتفجٌر طالاتهم الذاتٌة للتعلم والبحث.
ضعف إمكانات النشر وإصدار المجالت والدورٌات العلمٌة.
ضعف األنشطة الطالبٌة الالصفٌة.
ضعف الموارد للبحث العلمً ومحدودٌة فرص البحوث المشتركة.
عدم وجود آلٌة محددة لربط الخرٌجٌن بالجامعة.
حاجة لنوات جمع المعلومات والبٌانات داخل الجامعة للتطوٌر والتحدٌث.
ضعف تروٌج مخرجات الدراسات العلٌا والبحوث لمطاع األعمال.
عدم جاذبٌة شروط خدمة أعضاء هٌئة التدرٌس.
ضعف المشاركة فى المؤتمرات العلمٌة والخارجٌة.
عدم وفاء التموٌل الذاتً باحتٌاجات الجامعة.
ضعف المٌزانٌات.
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عناصر البٌئة الخارجٌة
 الفرص Opportunities












 :1زٌادة حاجة المجتمع للتعلٌم الجامعً.
 :2طرح برامج مشتركة بالتعاون والتنسٌك مع مؤسسات محلٌة وإللٌمٌة ودولٌة
واإلفادة من دعم األبحاث.
 :3وجود فرص لمنح وبعثات خارجٌة لتأهٌل أعضاء هٌئة التدرٌس.
 :4االستفادة من احتٌاجات التنمٌة للكوادر المؤهلة.
 :5زٌادة الطلب االجتماعً على التعلٌم المتمٌز والبحث العلمً.
 :6الرغبة المتزاٌدة من الطالب الوافدٌن لاللتحاق بالجامعة خاصة فً الدراسات
العلٌا.
 :7توسٌع فرص االتفالٌات الثمافٌة والعلمٌة الثنائٌة مع المؤسسات النظٌرة إللٌمٌا
وعالمٌا.
 :8زٌادة الطلب على االستشارات الفنٌة.
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إستراتٌجٌة جامعة الخرطوم
رؤٌة ورسالة وأهداف

1

2

تطوٌر األداء
المؤسسً

6

رإٌة الجامعة

جامعة رائدة فً التعلم وإنتاج المعرفة
وخدمة المجتمع

ملخص الخطة االستراتٌجٌة لجامعة الخرطوم
جامعة رائدة
رفع جودة العملٌة التعلٌمٌة وتحمٌك التمٌز فً
جمٌع التخصصات
3

توفٌر بٌئة محفرة
ألعضاء هٌئة
التدرٌس والطالب
والعاملٌن بالجامعة

4

تطوٌر البحث العلمً
واالبتكار إلنتاج
المعرفة وربطها
بحتٌاجات التنمٌة

5

زٌادة وتنوٌع مصادر
التموٌل

الشراكات مع المؤسسات المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة

دعم األنشطة الثمافٌة وتنمٌة المهارات الفكرٌة
7
والمعرفٌة
9
www.uofk.edu

تتطلع الجامعة لتوطٌن وتطوٌر ونشر المعرفة فً
بٌئة محفزة لمنسوبٌها على اإلبداع واإلبتكار من
خالل التعلم والبحث العلمً إلعداد لادة المستمبل
لخدمة لضاٌا التنمٌة المستدامة عبر التمانات
الحدٌثة والشراكات الذكٌة رسالة الجامعة

لطاع األعمال

8

خدمة وتنمٌة المجتمع

عناصر البٌئة الخارجٌة










 المهددات Threats
اآلثار السالبة للمماطعة والعموبات األمرٌكٌة على العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة.
اآلثار السالبة إلدارة الصندوق المومً لرعاٌة الطالب للسكن الجامعً.
تزاٌد الكلفة التشغٌلٌة للجامعة بسبب ارتفاع التضخم فً االلتصاد.
ضعف الموارد المالٌة وللة التموٌل الحكومً وضعف دعم البحث العلمً.
األثر السالب للتنافس الفكري والسٌاسً بٌن الطالب وتنظٌماتهم على استمرار
الجامعة.
الهجرة المستمرة ألعضاء هٌئة التدرٌس لداخل وخارج البالد.
زٌادة المنافسة بٌن المؤسسات التعلٌمٌة نتٌجة للتوسع فً التعلٌم العالً.
ضعف استفادة لطاع األعمال من مخرجات البحوث العلمٌة.
ضعف التواصل والتنسٌك مع لطاع األعمال ومن ثم ضعف االستفادة من مخرجات
التدرٌس والبحوث فً سوق األعمال.
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أهداف الخطة االستراتٌجٌة للجامعة











 :1رفع جودة العملٌة التعلٌمٌة وتحمٌك التمٌز فً جمٌع التخصصات العلمٌة.
 :2تطوٌر األداء المؤسسً.
 :3توفٌر بٌئة محفزة ألعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌن بالجامعة.
 :4تطوٌر البحث العلمً واالبتكار إلنتاج المعرفة وربطها باحتٌاجات
التنمٌة.
 :5زٌادة وتنوٌع مصادر التموٌل.
 :6الشراكات مع المؤسسات المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة.
 :7دعم األنشطة الثمافٌة وتنمٌة المهارات المعرفٌة والفكرٌة.
 :8خدمة وتنمٌة المجتمع .
 :9لطاع األعمال
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اسم المشروع:
-1إدارة الجودة الشاملة.

أهداف المشروع:
 )1تطوٌر نظام إدارة الجودة الشاملة )2 .تحسٌن األداء فً مختلف المستوٌات )3 .تحسٌن األداء
األكادٌمً والمالً واإلداري )4 .رفع لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس فً استخدام التكنولوجٌا
الحدٌثة فً التدرٌس.
األنشطة المتعددة:
 )1تطبٌك نظام إدارة الجودة بما فً ذلن المعاٌٌر )2 .التغذٌة الراجعة )3 .تدرٌب المائمٌن على
أمر الجودة الشاملة فً مإسسات الجامعة المختلفة ونشر ثمافة الجودة )4 .توفٌر التجهٌزات
والبنى التمنٌة الالزمة لتمكٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب من استخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم
والتعلم.
مؤشرات المٌاس:
عدد المحاضرات والدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً تم تنفٌذهها.معاٌٌر لٌاس األداء األكادٌمً(نسبة الطالب لألساتذة).معاٌٌر لٌاس األداء المالً(مدى مالءمة بٌئة وظروف العمل داخل الجامعة -تحسن وتطور األداءالمالً بالجامعة).
-معاٌٌر لٌاس األداء اإلداري(كفاءة التشغٌل والوفاء باإللتزامات).
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الهدف االستراتٌجً(:)1
رفع جودة التعلٌم وتحمٌك التمٌز فً جمٌع التخصصات









 السٌاسات:
 /1توجٌه الكلٌات والمعاهد والمراكز لوضع مناهجها بصورة تؤكد على أهمٌة العلوم
األساسٌة واإلنسانٌة كمدخل لتطوٌر المعارف.
 /2تشجٌع المؤسسات األكادٌمٌة بالجامعة على بناء شراكات وتنظٌم برامج دراسٌة
مشتركة.
 /3اعتماد التخطٌط والدراسات والبحوث أساسأ لتطوٌر البرامج األكادٌمٌة.
 /4استحداث برامج تشجع على التفاعل اإلٌجابً مع العولمة.
 /5المراجعة الدورٌة للمناهج الدراسٌة وتحدٌثها وإشران أصحاب المصلحة.
 /6توفٌر التجهٌزات والبنى التحتٌة الالزمة لتمكٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب من
استخدام التمنٌة الحدٌثة.
 /7االهتمام بالتموٌم الذاتً البرامجً والمؤسسً ووضع المعاٌٌر الالزمة له.
 /8االرتماء بجودة التعلٌم والتعلم وتزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات والتمانات
الضرورٌة التً تعٌنهم على المشاركة فً تنمٌة المجتمع وتحمٌك تطلعاته الذاتٌة.

www.uofk.edu

اسم المشروع:
-2تنوع البرامج الدراسٌة














أهداف المشروع:
 )1االستجابة لمطلوبات العولمة )2 .تعزٌز التداخل والتكامل العلمً )3 .االستجابة الحتٌاجات
مهن المستمبل بما فً ذلن رٌادة األعمال )4 .إتاحة المصادر التعلٌمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس
والطالب ووضع المعاٌٌر التً تحدد كفاٌتها.
األنشطة المتعددة:
 )1تطوٌر برامج دراسٌة جدٌدة.
 )2استشعار احتٌاجات سوق العمل للمهن المستمبلٌة.
 )3المراجعة الدورٌة للمناهج الدراسٌة وتحدٌثها وإشران أصحاب المصلحة.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد ونوع البرامج األكادٌمٌة الجدٌدة التً تمت مراجعتها وتطوٌرها واعتمادها
من لبل مإسسات ضمان الجودة وحصلت على ثمة كاملة.
 )2عدد ونوع البرامج الجدٌدة فً الكلٌة والمشتركة مع كلٌات الجامعة وألسامها
المختلفة.
 )3عدد البرامج ذات الصلة بمهن المستمبل التً تم تطوٌرها.
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اسم المشروع:
 -3التعلم اإللكترونً.















أهداف المشروع:
 )1توسٌع وتطوٌر وزٌادة عدد الدارسٌن فً نظام التعلم عن بعد )2 .ربط األساتذة والطالب بمواعد البٌانات
الدولٌة )3 .توفٌر مصادر متنوعة للمعرفة )4 .زٌادة فرص التعلم عن بعد )5 .تعزٌز التداخل والتكامل
العلمً للعلوم المتشابهة )6 .توسٌع وتطوٌرالتعلم االلكترونً.
األنشطة المتعددة:
 )1تصمٌم المواد التعلٌمٌة الرلمٌة ،وإنتاجها ،ونشرها.
 )2تطوٌر شبكة االتصاالت وتوفٌر األجهزة الالزمة لذلن.
 )3تطوٌر البٌئة الجامعٌة من بنى تحتٌة وتجهٌزات معملٌة وتزوٌد الماعات
بالوسائل التمنٌة المطلوبة.
 )4إنشاء مكتبة إلكترونٌة وتزوٌدها بالمعٌنات الالزمة.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد البرامج العلمٌة التً طرحت عن طرٌك التعلم عن بعد.
 )2عدد الدراسٌن المسجلٌن فً برامج التعلم اإللكترونً.
 )3عدد األجهزة والمعٌنات التً تم توفٌرها فً الماعات والمعامل والمكتبة
اإللكترونٌة.
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اسم المشروع:
 -4التموٌم واالعتماد












أهداف المشروع:
 )1تحسٌن األداء البرامجً(األكادٌمً)
 )2تحسٌن األداء المإسسً(المالً واإلداري).
 )3استٌفاء معاٌٌر التموٌم الداخلً والخارجً.
األنشطة المتعددة:
 )1تطبٌك المعاٌٌر الوطنٌة والدولٌة للتموٌم المإسسً والبرامجً.
 )2تفعٌل وحدات التموٌم الذاتً بمإسسات الجامعة.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد االوحدات التً خضعت للتموٌم المإسسً أثناء فترة الخطة.
 )2عدد البرامج األكادٌمٌة التً تم تموٌمها.
 )3ترتٌب التصنٌف الوطنً واإلللٌمً والدولً بعد نهاٌة فترة الخطة.
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اسم المشروع:
 -5اإلرشاد األكادٌمً للطالب














أهداف المشروع:
 )1توجٌه وتعزٌز خدمات اإلرشاد األكادٌمً والصحً والنفسً والمتابعة.
 )2مساعدة الطالب فً التغلب على المشاكل األكادٌمٌة.
 )3تمدٌم النصح الالزم للطالب وتوجٌههم الختٌار التخصصات التً تناسب ممدراتهم ومٌولهم.
 )4مساعدة الطالب فً التغلب على المشاكل النفسٌة واالجتماعٌة.
 )5رعاٌة الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة.
األنشطة المتعددة:
 )1تفعٌل الئحة اإلرشاد األكادٌمً بالكلٌات- .إنشاء وحدات أو إدارات تعنى باإلرشاد األكادٌمً
والصحً والنفسً واإلجتماعً.
 )2توعٌة الطالب بؤهمٌة وضرورة اإلرشاد األكادٌمً وضرورة االستفادة منها فً معالجة مشاكلهم.
 )3التنسٌك مع الصنوق المومً لرعاٌة الطالب.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد الطالب الذٌن استفادوا من خدمة اإلرشاد األكادٌمً.
 )2فاعلٌة وحدات اإلرشاد بالكلٌات.
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اسم المشروع:
 -6هٌكلة بعض مؤسسات الجامعة األكادٌمٌة والبحثٌة والتدرٌبٌة.











أهداف المشروع:
 )1تحمٌك وتطوٌر مبدأ التكامل التخصصً فً مإسسات الجامعة األكادٌمٌة )2 .زٌادة إمكانٌة التركٌز على
المجاالت ذات الطلب العالً والحد من اإلزدواجٌة )3 .استحداث برامج دراسٌة أكثر انفتاحا على
التخصصات المتماربة )4 .زٌادة التعاون بٌن التخصصات واأللسام والكلٌات ذات التخصصٌة المتداخلة)5 .
االستفادة المصوى من الموارد المادٌة والبشرٌة المتاحة )6 .دمج ألسام اللغات المختلفة فً معهد اللغات)7 .
دمج األلسام والتخصصات الشبٌهة فً الكلٌات النظٌرة التً تدرس المادة بذات المسمٌات )8 .تطوٌر األلسام
التربوٌة بكلٌة التربٌة )9.تغٌٌر مسمٌات بعض األلسام والتخصصات لتواكب التطورات الجدٌدة فً العلوم.
 )10تحمٌك مبدأ التكامل التخصصً فً الكلٌات التً تدرس العلوم األساسٌة )11 .إعادة صٌاغة وهٌكلة
المعاهد والمراكز )12 .تملٌص العبء اإلداري وتطوٌر أسالٌب اإلدارة والتفوٌض.
األنشطة المتعددة:
 )1عمد ورش عمل ولماءات لتنوٌر أعضاء هٌئة التدرٌس بضرورة الهٌكلة لضمان جودة األداء والتمٌز.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد ألسام اللغات التً دمجت فً معهد اللغات.
 )2عدد األلسام والتخصصات الشبٌهة التً تم دمجها فً بعضها.
 )3مدى التغٌٌر الذي طرأ على األلسام التربوٌة بكلٌة التربٌة.
 )4عدد األلسام والتخصصات التً تم تغٌٌر مسمٌاتها.
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الهدف االستراتٌجً(:)2
تطوٌر األداء المؤسسً

 السٌاسات:
 /1 االهتمام بالعنصر البشري.
 /2 توفٌر فرص التدرٌب.
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اسم المشروع:
 -1تدرٌب منسوبً الجامعة.










أهداف المشروع:
 )1رفع لدرات العاملٌن بالجامعة.
 )2تعزٌز سلون واتجاهات العاملٌن بالجامعة.
األنشطة المتعددة:
 )1تحدٌد احتٌاجات الجامعة لتدرٌب األكادٌمٌٌن وغٌرهم.
 )2وضع خطط سنوٌة للتدرٌب أثناء فترة الخطة.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد المتدربٌن فً المجاالت المختلفة أثناء فترة الخطة.
 )2أثر التدرٌب على كفاءة األداء وسلوكٌات العاملٌن من خالل
التمارٌر السنوٌة.
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اسم المشروع:
-2إنشاء وحدة لإلحصاء والمعلومات.














أهداف المشروع:
 )1توفٌر المعلومات واإلحصاءات الدلٌمة لكافة الجهات داخل الجامعة والجهات
الخارجٌة ذات الصلة.
 )2توفٌر المعلومات لجهات اتخاذ المرار بالجامعة لوضع السٌاسات.
األنشطة المتعددة:
 )1إنشاء وحدة مركزٌة لإلحصاء والمعلومات.
 )2إنشاء شبكة داخلٌة"إنترانت" لنمل المعلومات.
 )3توفٌر األطر البشرٌة المإهلة الالزمة.
 )4مراجعة وتحدٌث وتموٌة مولع الجامعة اإللكترونً.
مؤشرات المٌاس:
 )1مدى رضاء متخذي المرار داخل الجامعة من توفر المعلومات.
 )2عدد الجهات الخارجٌة المستفٌدة من المعلومات المتاحة.
 )3اإلضافات التً أدخلت على المولع.
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اسم المشروع:
 -3الوصف الوظٌفً.














أهداف المشروع:
 )1تحدٌد مهام واختصاصات كل وظٌفة على حدة.
 )2تحدٌد العاللات التنظٌمٌة بٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة.
 )3التحمك من مدى مالءمة المهام الموكلة لكل مستوى إداري.
 )4تسهٌل عملٌة المساءلة والمحاسبة.
األنشطة المتعددة:
 )1إعداد وصف وظٌفً لجمٌع الوظائف.
 )2تعدٌل الهٌكل التنظٌمً لمواكبة الوصف الوظٌفً.
 )3إعداد نظام لتموٌم األداء على ضوء المهام المحددة فً الوصف الوظٌفً.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد الوظائف التً حددت مهامها واختصاصاتها.
 )2مدى اإلرتباط بٌن مطلوبات الالمركزٌة والمهام الواردة فً الوصف الوظٌفً.
 )3مدى اعتماد تموٌم أداء العاملٌن على المهام الواردة فً الوصف الوظٌفً.
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اسم المشروع:
)4مراجعة نظم ولوائح الجامعة.














أهداف المشروع:
 )1تملٌص الظل اإلداري.
 )2تفوٌض المزٌد من الصالحٌات.
 )3تعضٌد الالمركزٌة فً اتخاذ المرار.
 )4مواكبة النظم اإلدارٌة والمالٌة للمتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة للجامعة.
األنشطة المتعددة:
 )1دراسة وتنمٌح النظم اإلدارٌة للجامعة.
 )2تعدٌل اللوائح والنظم حسب ممتضٌات العمل.
 )3توفٌر الدعم الالزم لتطبٌك الالمركزٌة اإلدارٌة والمالٌة.
مؤشرات المٌاس:
 )1حجم السلطات المالٌة واإلدارٌة المفوضة للمستوٌات اإلدارٌة األدنى.
 )2طبٌعة التعدٌالت فً اللوائح والنظم.
 )3عدد اللوائح التً أخضعت للتعدٌل وحجم التعدٌل.
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الهدف االستراتٌجً(:)3
توفٌر بٌئة محفزة ألعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالجامعة







السٌاسات:
 /1العناٌة بعضو هٌئة التدرٌس تؤهٌال وتدرٌبا وتحسٌن بٌئة العمل
وشروط الخدمة له.
 /2دعم وتموٌل وتسوٌك مخرجات بحوث األساتذة التطبٌمٌة
والمساهمة فً نشر أورالهم العلمٌة داخلٌا وخارجٌا.
 /3السعً مع جهات االختصاص إلى تحسٌن بٌئة العمل وشروط
الخدمة للعاملٌن األكادٌمٌٌن وغٌر األكادٌمٌٌن.
 /4توفٌر فرص التؤهٌل والتدرٌب الخارجً ألعضاء هٌئة التدرٌس
والباحثٌن وتمكٌنهم من المشاركة فً المإتمرات الخارجٌة.
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اسم المشروع:
 -1توفٌر بٌئة عمل مادٌة محفزة.















أهداف المشروع:
 )1استمرار منسوبً الجامعة من منظور البٌئة المادٌة.
 )2توفٌر الحد األدنى من المكافآت المالٌة والمعنوٌة الالزمة الستمرار العاملٌن بالجامعة.
 )3التؤثٌر اإلٌجابً على معنوٌات منسوبً الجامعة.
 )4تفعٌل ودعم وزٌادة استمطاعات الصندوق االجتماعً لرعاٌة ودعم األستاذ.
 )5تشجٌع تبادل الخبرات األكادٌمٌة والبحثٌة بٌن أساتذة الجامعة ونظرائهم فً المإسسات الشبٌهة.
األنشطة المتعددة:
 )1إنشاء وتطوٌر البنٌات التحتٌة الالزمة.
 )2مراجعة اللوائح لضمان مواكبة شروط الخدمة مع ظروف العمل.
مؤشرات المٌاس:
 )1معدل دوران العاملٌن.
 )2عدد المستفٌدٌن من منسوبً الجامعة من برامج المسإولٌة االجتماعٌة.
 )3عدد اللوائح المرتبطة بشروط خدمة العاملٌن وتم تعدٌلها.
 )4رضاء العاملٌن بالجامعة عن وضعهم وبٌئة العمل.
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اسم المشروع:
 -2دعم النشاط البحثً لألساتذة.















أهداف المشروع:
 )1المساهمة فً تموٌل المشروع.
 )2تسوٌك مخرجات البحوث للجهات الخارجٌة.
 )3المساهمة فً نشر األوراق العلمٌة فً الدورٌات العلمٌة المحكمة.
 )4االرتماء بالبنٌات األساسٌة للبحث العلمً بمإسسات الجامعة األكادٌمٌة.
األنشطة المتعددة:
 )1توفٌر مٌزانٌة لدعم البحث العلمً من موارد الجامعة الذاتٌة.
 )2تموٌة االتصال بمطاع األعمال لتسوٌك مخرجات األبحاث العلمٌة التطبٌمٌة.
 )3االستفادة من الشراكات مع المنظمات اإلللٌمٌة والدولٌة.
 )4تموٌة االتصال بالجهات المعنٌة ذات الصلة لتنوٌع مواعٌن النشر.
مؤشرات المٌاس:
 )1حجم المٌزانٌة المخصصة سنوٌا للبحث العلمً.
 )2عدد الجهات خارج الجامعة التً استفادت من مخرجات البحث العلمً.
 )3عدد األوراق العلمٌة التً تم نشرها فً الدورٌات الخارجٌة بدعم من الجامعة.
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الهدف االستراتٌجً(:)4
تطوٌر البحث العلمً واالبتكار إلنتاج المعرفة وربطها باحتٌاجات التنمٌة











السٌاسات:
 /1مساهمة مإسسات الجامعة فً إجراء بحوث ذات األولوٌة فً خطة التنمٌة.
 /2مساهمة البحوث فً زٌادة اإلنتاج.
 /3تبنً نظم وتوطٌن التمانة.
 /4ربط البحوث العلمٌة بؤولوٌات مإسسات الدولة ولطاع األعمال والمجتمع بصورة
عامة.
 /5وضع معاٌٌر لضبط جودة الدراسات العلٌا.
 /6السعً مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ومنظمات ومإسسات ذات الصلة
لدعم تموٌل مخرجات بحوث األساتذة والمساهمة فً نشر أورالهم العلمٌة.
 /7تشجٌع البحث العلمً المشترن بٌن التخصصات المختلفة.
 /8تشجٌع نشر اإلنتاج العلمً فً مجالت ذات سمعة عالمٌة وبناء لاعدة بٌانات شاملة
للبحوث العلمٌة ورسائل الدراسات العلٌا واألوراق العلمٌة.
 /9دعم المعمل المركزي إلجراء البحوث
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اسم المشروع:
 )1ربط األبحاث باحتٌاجات التنمٌة.
















أهداف المشروع:
 )1المساهمة فً زٌادة اإلنتاج واإلنتاجٌة.
 )2المساهمة فً زٌادة التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة.
 )3تعزٌز دور األستاذ فً تنمٌة المجتمع.
 )4توفٌر مادة تدرٌسٌة ذات صلة بالوالع العملً.
 )5تشجٌع وتطوٌر البحث العلمً وبرامج الدراسات العلٌا لتلبٌة احتٌاجات التنمٌة.
األنشطة المتعددة:
 )1التعرف على احتٌاجات التنمٌة واألولوٌات المحددة لها.
 )2ربط تموٌل المشروعات باحتٌاجات التنمٌة.
 )3التوعٌة بدور الجامعة فً تنمٌة المجتمع.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد المشروعات االستراتٌجٌة التً استفادت من مخرجات البحث العلمً.
 )2حجم مساهمة المشروعات فً التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة.
 )3عدد الجهات التً استفادت من ممررات البحث العلمً.
 )4حجم األبحاث العلمٌة التطبٌمٌة واإللبال على برامج الدراسات العلٌا.
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اسم المشروع:
 -2التألٌف والترجمة.













أهداف المشروع:
 )1دعم توفٌر الكتاب المنهجً والمرجعً.
 )2نمل المعارف المنشورة باللغات األجنبٌة.
 )3المساهمة فً إفادة األستاذ علمٌا ومادٌا.
األنشطة المتعددة:
 )1توفٌر مٌزانٌة ألغراض التؤلٌف والترجمة.
 )2ضمان الحصول على موافمة دور النشر فً حالة الترجمة.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد الكتب المإلفة التً تم تموٌلها.
 )2عدد الكتب التً تم الحصول على الموافمة لترجمتها من دور النشر.
 )3وجود عمد صرٌح ٌنص على ضمان حموق األستاذ المادٌة واألدبٌة من التؤلٌف
والترجمة.
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اسم المشروع:
 -3مشروع جودة الرسائل الجامعٌة والبحوث العلمٌة.














أهداف المشروع:
 )1ضمان استٌفاء معاٌٌر جودة الرسائل الجامعٌة.
 )2ضمان استٌفاء معاٌٌر جودة البحث العلمً.
 )3ضمان مساهمة البحوث فً إثراء المعرفة فً المجاالت المختلفة.
 )4ضمان االستفادة من تطبٌمات نتائج البحوث فً المجاالت المختلفة.
األنشطة المتعددة:
 )1تعمٌم معاٌٌر الجودة فً الدراسات العلٌا على جمٌع مإسسات الجامعة العلمٌة.
 )2ممارسة كلٌة الدراسات العلٌا لدورها الرلابً بؤلصى درجات الدلة.
 )3إدخال التمنٌات الالزمة لضبط محتوى الرسائل والبحوث العلمٌة.
مؤشرات المٌاس:
 )1مدى استٌفاء معاٌٌر الجودة فً الرسائل الجامعٌة والبحث العلمً.
 )2عدد الممررات التً استفادت من مخرجات البحوث التطبٌمٌة.
 )3عدد المشروعات التً استفادت من نتائج الرسائل الجامعٌة والبحوث العلمٌة.
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اسم المشروع:
 -4المجالت العلمٌة.












أهداف المشروع:
 )1تسهٌل وتشجٌع عملٌة النشر بالنسبة لألساتذة.
 )2إثراء المعرفة داخلٌا وخارجٌا.
األنشطة المتعددة:
 )1تفعٌل إصدار المجالت بصورة منتظمة.
 )2توفٌر المٌزانٌات الالزمة لدعم وطباعة المجالت العلمٌة ومكافؤة الناشرٌن.
 )3المساهمة فً توزٌعها.
مؤشرات المٌاس:
 )1انتظام إصدار المجالت.
 )2عدد المواضٌع المنشورة من داخل الجامعة.
 )3مدى كفاءة التوزٌع وعدد المشاركات الخارجٌة فً النشر.
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الهدف االستراتٌجً(:)5
زٌادة وتنوٌع مصادر التموٌل








السٌاسات:
 /1تشجٌع االستثمار فً الخدمات االستشارٌة والبحثٌة.
 /2تشجٌع االستثمار فً عمارات وأراضً الجامعة ذات الموالع
المتمٌزة.
 /3المراجعة الدورٌة للمصروفات الدراسٌة للطالب فً جمٌع
التخصصات وتحدٌد الرسوم على ضوء ذلن.
 /4تشجٌع الولف.
 /5السعً مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لتوفٌر ضمانات
للحصول على لروض مٌسرة من الجهاز المصرفً لتموٌل
مشروعات الجامعة بضمان عمارات الجامعة مثال.
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اسم المشروع:
 -1أكادٌمٌة جامعة الخرطوم الخاصة.













أهداف المشروع:
 )1تموٌل أنشطة الجامعة.
 )2إتاحة المزٌد من فرص المبول للطالب فً مختلف التخصصات.
 )3المساهمة فً استمرار أعضاء هٌئة التدرٌس.
األنشطة المتعددة:
 )1إعداد الموانٌن واللوائح الالزمة بعد الحصول على موافمة وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً.
 )2توفٌر البنٌات التحتٌة المطلوبة.
 )3توفٌر المٌزانٌات الالزمة.
مؤشرات المٌاس:
 )1نسبة مساهمة أكادٌمٌة جامعة الخرطوم الخاصة فً دعم موارد الجامعة المالٌة.
 )2عدد الطالب الممبولٌن سنوٌا بالبرامج المختلفة التً تطرحها األكادٌمٌة.
 )3عدد األساتذة المشاركٌن فً التدرٌس والمستفٌدٌن مالٌا.
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 اسم المشروع:
 -2إستثمارات الجامعة غٌر األكادٌمٌة فً المشرروعات التالٌة:
 )1مشروعات االستثمار السٌاحً ( )11مشروع.
 )2مشروعات االستثمار العماري ( )12مشروع.
 )3مشروعات االستثمار الطبً والصحً ( )5مشارٌع.
 )4مشروعات االستثمار التعلٌمً والثمافً ( )5مشروعات.
 )5مشروعات االستثمار التجاري( )4مشروعات.
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أهداف المشروع:
 )1دعم إٌردات الجامعة المالٌة )2 .استمرار العاملٌن )3 .المساهمة فً خدمة المجتمع )4 .تعزٌز التعاون
وتوظٌف الشراكات مع مإسسات التموٌل المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة )5 .تطوٌر هٌئة أولاف جامعة
الخرطوم )6 .حماٌة أراضً الجامعة وعماراتها )6 .االستغالل األمثل للبنٌات التحتٌة والموارد لتحمٌك
الكفاءة والجودة فً العملٌة التعلٌمٌة.
األنشطة المتعددة:
 )1إعداد دراسات الجودة.
 )2إعداد النظم والموانٌن واللوائح الالزمة لجذب االستثمار بالجامعة.
 )3السعً لمٌام شراكات لضمان التموٌل والكفاءات الممتدرة إلدارة المشروعات.
مؤشرات المٌاس:
 )1حجم دعم إٌرادات الجامعة التً وفرتها المشروعات االستثمارٌة.
 )2أثر المشروعات على توفٌر دعم المكافآت المالٌة.
 )3حجم استفادة المجتمع من مشارٌع استثمارات الجامعة غٌر األكادٌمٌة.
 )4عدد المشارٌع التً ٌتم تنفٌذها.
 )5زٌادة اإلٌرادات غٌر الرسوم الدراسٌة.
 )6الحصول على لروض ومنح وتموٌل من المإسسات المحلٌة أو اإلللٌمٌة أو الدولٌة.
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الهدف االستراتٌجً(:)6
الشراكات مع المؤسسات المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة






السٌاسات:
 /1تشجٌع إنشاء شراكات مع المنظمات اإلللٌمٌة والدولٌة المهتمة
بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة.
 /2تولٌع اتفالٌات علمٌة وثمافٌة من المإسسات التعلٌمٌة النظٌرة
إللٌمٌا ودولٌا.
 /3تفعٌل االتفالٌات المبرمة مع جهات خارجٌة واالستفادة منها.
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اسم المشروع:
 -1التعاون مع لطاع األعمال.















أهداف المشروع:
 )1ربط الجامعة مع لطاع األعمال.
 )2المساهمة فً تسوٌك مخرجات البحث العلمً.
 )3االستفادة من لطاع األعمال فً التدرٌب المٌدانً للطالب.
 )4االستفادة من لطاع األعمال فً تموٌل البحوث.
األنشطة المتعددة:
 )1إنشاء مجلس تنسٌك بٌن الجامعة ولطاع األعمال خاصة بوالٌة الخرطوم.
 )2تهٌئة األساتذة للتفاعل مع لطاع األعمال.
 )3تطوٌر اتفالٌات ثنائٌة ومتعددة بٌن الجامعة ولطاع األعمال.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد االستشارات الممدمة من الجامعة لمطاع األعمال.
 )2حجم نتائج البحوث التً تم تطبٌمها فً لطاع األعمال.
 )3عدد الطالب الذٌن استفادوا من فرص التدرٌب بمإسسات لطاع األعمال.
 )4عدد األساتذة الذٌن أجروا بحوثا مٌدانٌة فً مإسسات لطاع األعمال.

www.uofk.edu

اسم المشروع:
)2التبادل العلمً.












أهداف المشروع:
 )1التعرف على تجارب وخبرات المإسسات األخرى داخلٌا وخارجٌا-.تشجٌع
إجراء البحوث والبرامج الدراسٌة المشتركة.
 )2تشجٌع تبادل األساتذة الزائرٌن.
 )3تعرف الطالب على تجارب وثمافات الشعوب األخرى.
األنشطة المتعددة:
 )1حث مإسسات الجامعة العلمٌة على إنشاء عاللات خارجٌة مع المإسسات
الخارجٌة وإبرام إتفالٌات معها لتبادل األساتذة والطالب.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد االتفالٌات التً ولعت مع جهات خارجٌة وداخلٌة.
 )2عدد البحوث والبرامج المشتركة التً تم تنفٌذها خالل فترة الخطة.
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اسم المشروع:
 -3الخرٌجون.














أهداف المشروع:
 )1ربط الخرٌج بالجامعة.
 )2االستفادة من الخرٌجٌن فً الموالع المٌادٌة فً المإسسات والمنظمات المحلٌة واإلللٌمٌة
والدولٌة.
 )3مساهمة الخرٌج فً توفٌرموارد مادٌة وعٌنٌة لدعم الجامعة.
األنشطة المتعددة:
 )1تفعٌل ودعم إدارة الخرٌجٌن.
 )2حصر الخرٌجٌن وكٌفٌة التواصل معهم.
 )3توثٌك ومتابعة الخرٌجٌن فً الموالع المٌادٌة فً المنظمات والمإسسات داخلٌا وخارجٌا
واالستفادة منهم لتوفٌر الدعم المادي والمعنوي الالزمٌن.
مؤشرات المٌاس:
 )1حجم أنشطة االتصال مع الخرٌجٌن.
 )2حجم وطبٌعة الدعم الذي حصلت علٌه الجامعة من خرٌجٌها فً المإسسات والمنظمات
المختلفة.
 )3حجم الدعم المتحصل من الخرٌجٌن.
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الهدف االستراتٌجً(:)7
دعم األنشطة الثمافٌة والرٌاضٌة وتنمٌة مهارات الطالب المعرفٌة والفكرٌة
















اسم المشروع :صمل مهارات ومواهب الطالب.
أهداف المشروع:
 )1المساهمة فً التكوٌن السلٌم لشخصٌة الطالب الجامعً )2 .التوجٌه والتوظٌف الصحٌح لطالات الطالب.
 )3تطوٌر مواهب الطالب الموهوبٌن )4.رفع مهارات الطالب الحوارٌة ولبول الرأي اآلخر.
األنشطة المتعددة:
 )1وضع برامج تساهم فً صمل مواهب الطالب.
 )2توفٌر المٌزانٌات والمعٌنات والتجهٌزات المختلفة الالزمة.
 )3إنشاء آلٌة إلدارة المناشط المتعلمة بهذا الجانب.
 )4حصر الطالب الموهوبٌن فً المناشط المختلفة على مستوى الجامعة.
 )5إنشاء منتدٌات للحوار والمناظرات.
 )6تطوٌر نظام متكامل ومنهجٌة شاملة ومفصلة للتعرف على الموهوبٌن
والممٌزٌن.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد الطالب المنتظمٌن فً المناشط المختلفة )2 .عدد الطالب الموهوبٌن الذٌن تبنتهم الجامعة.
 )3مدى شمول المناهج التدرٌسٌة والتدرٌبٌة على لبول مبدأ الحوار إللناع اآلخر.
 )4عدد منتدٌات الحوار والمناظرات بالجامعة.
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الهدف االستراتٌجً(:)8
خدمة وتنمٌة المجتمع






السٌاسات:
 /1االنتمال من خدمة المجتمع إلى تنمٌة المجتمع.
 /2تمدٌم االستشارات لمنظمات المجتمع.
 /3تفعٌل خدمة المجتمع عن طرٌك المحاضرات والندوات
والمإتمرات وورش العمل.
 /4تشجٌع أجهزة الجامعة اإلعالمٌة على توجٌه برامجها لخدمة
وتنمٌة المجتمع.
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اسم المشروع:
 -1اإلعالم.















أهداف المشروع:
 )1تمدٌم خدمة إعالمٌة متمٌزة بالجامعة.
 )2إرشاد وتثمٌف المواطنٌن فً شتى مناحً الحٌاة.
 )3عكس مساهمات الجامعة فً تنمٌة المجتمع وتوضٌح ما تحتاجه منه.
 )4تعزٌز الصورة الذهنٌة للجامعة فً المجتمع.
األنشطة المتعددة:
 )1زٌادة كفاءة إذاعة الجامعة لخدمة أهداف الجامعة.
 )2تعزٌز وتطوٌر برامج إذاعة الجامعة.
 )3تخصٌص وتوفٌر التسهٌالت المادٌة والمالٌة.
 )4توفٌر األطر البشرٌة المإمنة برسالة الجامعة وأهدافها.
 )5إنشاء محطة تلفزٌون خاصة بالجامعة.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد ونوع وطبٌعة البرامج الممدمة من اإلذاعة.
 )2مدى سماع المواطنٌن لإلذاعة وتفاعلهم مع برامجها.
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الهدف االستراتٌجً(:)9
العاللة مع لطاع األعمال







السٌاسات:
 /1جذب وتشجٌع لطاع األعمال للمشاركة فً تموٌل
مخرجات البحوث العلمٌة التطبٌمٌة.
 /2تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس فً مجال مهن المستمبل.
 /3تشجٌع إنشاء شراكات ذكٌة مع لطاع األعمال.
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اسم المشروع:
ربط المناهج الدراسٌة والتدرٌبٌة باحتٌاجات لطاع األعمال.















أهداف المشروع:
 )1السعً للربط بٌن المعارف الممدمة للطالب واحتٌاجات سوق العمل )2 .زٌادة فرص الخرٌج فً
الحصول على وظٌفة فً لطاع األعمال )3 .توطٌد الشراكة مع لطاع األعمال بغرض المساهمة فً تطوٌر
الجامعة )4 .توجٌه البحث العلمً نحو حل المشكالت فً لطاع األعمال )5 .تلبٌة احتٌاجات لطاع األعمال.
 )6بناء لدرات الطالب وزٌادة لابلٌتهم للتوظٌف.
األنشطة المتعددة:
 )1مراجعة وتحدٌث المناهج لالستجابة الحتٌاجات لطاع األعمال.
 )2التركٌز على التدرٌب المٌدانً فً مإسسات لطاع األعمال فً مختلف المجاالت.
 )3إشران ممثلٌن لمطاع األعمال فً لجان ومجالس ومإسسات الجامعة المختلفة.
مؤشرات المٌاس:
 )1عدد الخرٌجٌن الذٌن تم استٌعابهم فً لطاع األعمال.
 )2عدد رجال األعمال المشاركٌن فً عضوٌة مإسسات الجامعة المختلفة.
 )3التغذٌة الراجعة من لطاع األعمال بخصوص لدرات ومهارات الخرٌج.
 )4عدد المشروعات البحثٌة التً تم تموٌلها بواسطة لطاع األعمال.
 )5عدد ورش العمل المشتركة بٌن لطاع األعمال والكلٌات لتصمٌم المناهج.
 )6جملة العائد المادي من البحوث واالستشارات المنفذة لمطاع األعمال.
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