
 الغايات

 .خريج متميز قادر على اإلبتكار والمنافسة فى سوق العمل-

 .ير الدراسات العليا والقدرة البحثية للجامعةتطو-

 .تعميق الترابط بين الجامعة والمجتمع-

 .جهاز إداري فعال-

 .ترسيخ القيم والتقاليد الجامعية-

 .دعم كليات ومعاهد الجامعة للتأهل لالعتماد-

 ألهداف اإلستراتيجية لتحقيق الغايات

بتكار والمنافسة في سوق العملالغاية األولى: خريج متميز قار على اال  

  :األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

 .التتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتيتتتتتن التتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتر لتتتتتلتتتتتقتتتتتدرة التتتتتتتتتتتعتتتتتلتتتتتيتتتتتمتتتتتيتتتتتة بتتتتتالتتتتتجتتتتتامتتتتتعتتتتتة-

 .تتتتطتتتويتتتر األبيتتتتتتتتتطتتتة التتتطتتتالبتتتيتتتة والتتترعتتتايتتتة ال تتتتتتتتتحتتتيتتتة واالجتتتتتتتمتتتاعتتتيتتتة لتتتلتتتطتتتال -

 .تيجيع االبتكار لدى الطال -

تطوير الدراسات العليا والقدرة البحثية للجامعةالغاية الثابية :   

 :األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

 .تطوير العملية التعليمية للدراسات العليا بالجامعة-

 .ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع-

 .االبدماج مع المجتمع العلمي العالمي-

 .تيجيع االبتكار العلمي-

 .توفير الموارد والتسهيالت المادية-

 .تطوير النظم اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي-

  .وضع خطة بحثية للجامعة والكليات-



 الغاية الثالثة : تعميق الترابط بين الجامعة والمجتمع

 األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية:

 -وضع بظام معلومات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة       

 - تفعيل دور المراكـز والوحـدات ذات الطابع الخاص        

  -بير الوعي بقضايا البيئة والمجتمع        

التعاون الدولي لحل الميكالت البيئية-           

 -توجيه البحث العلمي لحل الميكالت البيئيـة

للجامعة تختص باألزمات والطوارئ إدراج إدارة بالهيكل التنظيمي - 

 والحماية المدبية مع التوصيف الكامل لها 

 -متابعة ورعاية الخريجين

نمية البيئةتنمية الموارد المالية لقطاع خدمة المجتمع وت        -  

: جهاز إداري فعال  الغاية الرابعة   

 األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية:

 -جذ  أفضل الكفاءات اإلداري        

 -رفع كفاءة الجهاز اإلداري        

 -المحافظة على الكفاءات اإلدارية        

اإلداريالتطوير اليامل ألداء الجهاز        - 

 : ترسيخ القيم والتقاليد الجامعية.   الغاية الخامسة         

 األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية:       

 حماية الحــريـة األكـاديميـة.فع مستوى الـوالء للجـامعــة.ر -

 أخالقيات األمــابة العلميـــة.اإللتزام ب -

 العمــل بروح الفــريــــق. -

 ة النقـد واحترام الرأي األخر.تيجيع ممارس -



 تغليب الم ـــلحة العامـــة. -

 : دعم كليات ومعاهد الجامعة للتأهل لالعتماد.   الغاية السادسة

 األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية:

 وعي بضرورة الح ول على االعتماد.بير ال-

 لمتطلبات التأهل لالعتمادتوفير الدعم المالي -

 تطوير مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة.-

 تطوير وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.-


