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 شكر وتقدير 
 

أتقدم بأسمى آيات الشكر ووافر التقدير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وأخص بالذكر منهم 

ضوء خليفة  دكتور لوا، عضو هيئة تدريس بكلية التربية/ جنزور  شير شعبان الزرزاحبالدكتور 

عضو هيئة تدريس  صالح محمد األمين جقنة الدكتور و  عضو هيئة تدريس بكلية اآلدابالترهوني 

 تهم القيمة ومراجعتهم لهذا التقرير.اعلى مالحظبكلية العلوم 

في إعداد مساهمتهم على لجودة وتقييم األداء بالجامعة املكتب والشكر والتقدير للموظفين التابعين 

 بعض املواد الواردة في هذا التقرير.

على كافة منسوبي الجامعة عضاء هيئة التدريس و وأوالشكر كذلك موصول لرئاسة جامعة طرابلس 

ستمر والذي كان له بالغ األثر في إنجاح هذا العمل.
ُ
 تعاونهم امل

 

و                                              رن 
د السلام الق   د. محمد عب 

امعة                                              لج  ا داء ب 
م الا  ي  ت 

ق  ودة  وت  ب  الج  ر مكت   مدي 
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 قدمةم
التعليمية سؤسسة امل آمال وطموحاتلتحقيق ية األساسمن العمليات عد التخطيط االستراتيجي يُ 

مستوى وتطوير لزمة بتحسين الجامعات اليوم ُم  تفلقد أصبح، وطبيعة عملها هامهما كان حجم

م خريجين ذوي كفاءات عالية يوتقد ،مخرجاتهابرامجها و من أجل رفع مستوى وفعاليتها أدائها 

عمل لصنع إطار  التخطيط االستراتيجي ويتيح .املعاصرة سوق العملتلبي احتياجات املجتمع و 

، واإلفادة من )التهديدات( القرارات الحيوية لحسن استثمار اإلمكانات، ومواجهة التحديات

تاحة التي تساعد املسؤسسة على أن تركز نظرتها وأولويتها في االستجابة للتغيرات الحادثة 
ُ
الفرص امل

ستموالتطوير التحسين  لعملياتالركيزة في البيئة من حولها، وبإيجاز هو 
ُ
ر للعمليات امل

قدمها 
ُ
 .الجامعاتوالخدمات والبرامج التي ت

وبمشاركة نفذه مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة  الذيبناًء على نتائج البحث امليداني و 

الوضع الراهن لجامعة طرابلس من خالل تشخيص تم تقييم األطراف املعنية  مختلف

من والفرص املتاحة والتحديات  اخليةللبيئة الدوتحليل استراتيجي لنقاط القوة والضعف 

والنتيجة كانت  ،(SWOT)باستخدام التحليل الرباعي سوات  جهة أخرى في البيئة الخارجية

ضع تصور مقترح خاص بتطوير جامعة طرابلس في ضوء اإلدارة اإلستراتيجية، ويحوي هذا و 

  :اآلتيالتصور 

 املقرتحالتصور  متطلبات  –  أولا 
 هن للجامعة للوصول إلى تقييم موضوعي عن أداء سائر العمليات تحليل الوضع الرا

 لوضع خطة استراتيجية وتحقيق االعتماد. و والخدمات والبرامج التي تقدمها الجامعة 
ً
 تمهيدا

  إدارة أو / مجلسالعمل على استحداث توطين اإلدارة اإلستراتيجية بالجامعة من خالل 

 بالجامعة. لتخطيط االستراتيجيل

  من أجل تحديد الوضع املستقبلي  ةاستراتيجية على مستوى الجامع ةإعداد خطضرورة

 املرغوب وحصر وتعبئة املوارد الضرورية للوصول إلى ذلك الوضع.

 ومرافقها حدات الجامعةولكافة و الكليات على مستوى استراتيجية  طإعداد خط  
ً
من  انطالقا

 ،ن تحقيق ما تسعى إليه من غاياتم ذلك لتمكين الجامعةو الخطة االستراتيجية للجامعة 

 .بما يتوافق مع الطموحات والتطلعات املرجوة من الجامعةو 

  مختلف صور األداء وضع السياسات واآلليات واإلجراءات التي من شأنها تطوير وتحسين

حقيق وت، واالهتمام باملنتج النهائي )الطالب(بالجامعة والبحثي(  ، والفني،واإلداري  ،)األكاديمي
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ا من نقطة ارتكاز أساسية في الحاضر الستكمال عملياتها اإلبداعية مست
ً
قبل أفضل انطالق

 بفاعلية. غاياتهاوالعقالنية والتحليلية لتحقيق 

  والتأكد من مدى استيعابهم  ،التنفيذيةات ، وكذلك اإلدار الجامعةالتركيز على قيادات

 ومرافق الجامعة. كافة وحداتحتى يمكن تطوير االستراتيجية للخطة وإدراكهم 

  كافة وحدات التي يمكن أن تقدمها والبرامج حتياجات والخدمات اال تحديد العمل على

 .لها وأيضا تحديد املوارد املختلفةالجامعة ومرافقها، 

 التحليل  اتعملي ،ةمن الجهات املسسؤول توفير العمليات الضرورية مثل: صنع القرار واتخاذه

 يط ووضع األهداف.واختيار البدائل، عملية التخط

  والخدمات التي يمكن األخرى، املجتمع مسؤسسات تحديد روابط االتصال بين الجامعة و

 والخارجية.الداخلية  البيئةمن خالل تحليل  تقديمها
 

 التصور املقرتحإجراءات وآليات   –  ثانياا 

 املقرتح أهداف التطوير .1
  ة وفاعلي ر وتحسين مستوى أداءتطوي على اإلستراتيجيةنشر الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة

   .الجامعة

  كافة وحدات الجامعة، والتطوير التكنولوجي في مجالس للتخطيط االستراتيجياستحداث 

 لخدمة دعم اتخاذ القرارات، والتخطيط، والتنفيذ، واملتابعة لكافة الوحداتومرافقها 

 .واملرافق

  والبحث العلمي للعمل  ليمالتعذوي الخبرة في مجاالت  مناستحداث هيئات استشارية

وإجراء  ،في مجاالت مختلفة مثل رفع مستوى األداء التدريس ياستراتيجيين كمستشارين 

 البحوث العلمية.

 والتغيير الناتج عن النمو املنهي والثقافة السائدة.  ،الجامعية، وتحديد املهامبالوظائف  هيكلة 

  العمل.  السعي نحو الوفاء بمتطلبات واحتياجات املجتمع وسوق 

  إصدار تشريع يوجب على الشركات واملسؤسسات والهيئات تدريب املتعلمين بها في صورة شراكة

 بصورة تسؤسس الشراكة في التخطيط والتمويل والتدريب.تلك الجهات بين الجامعة و 

 مجاالت في عملية تدريبية وبرامج من دورات  وضع برامج للتأهيل املنهي لخريجي الجامعة

 تحمل املسئولية، والتخطيط، وتنظيم املواعيد، والتنظيم املسؤسس ي.و ، ويم، والتقالبحث

  استراتيجياتإعداد/  
ُ
  ستقبليةسيناريوهات بديلة للتغيرات امل

ُ
 حتمل وقوعها وغير املتوقعة.امل

  األداء.مختلف صور وتطوير التشجيع على ابتكار طرق وآليات عمل جديدة لتحسين 
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  املصلحة للتعبير عن آرائهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات، إفساح املجال للعاملين وأصحاب

ومن ثم يسهل تنفيذها، ويقبل العاملين تطبيقها، إلثراء قيم االنتماء، وتلبية االحتياجات 

 سوق العمل.املجتمع و املجتمعية، وتحسين األداء وفق متطلبات 

  ي االعتبار، ولضمان احتياجات املجتمع من القوى البشرية في التخصصات املختلفة فوضع

وكذلك التحديات،  ،ذلك ينبغي عليها دراسة األسواق، وتوقع االحتياجات املستقبلية

  هاخططلوالتخطيط ملواجهتها، مع املراجعة الدورية 
ً
ظهر من مستجدات ملا ي وتعديلها وفقا

 وتطورات وتحديات.

  في إجراء البحوث ، والتعاون معهم يةاإلنتاجو لبحثية اسؤسسات مع املمد جسور التواصل

 . مية التطبيقية )الشراكة العلمية(العل

  املسؤتمرات والبرامج األنشطة العلمية )إلقامة املحلية والدولية نظمات املاستثمار جهود

تحسين جودة الخدمات تطوير و و  ،الدراسات والبحوث العلميةجل دعم أ من (التدريبية

 التعليمية.

 املقرتح مرتكزات التطوير .2

 تنظيمي للجامعةاهليكل ال ●

  الهيكل التنظيمي للجامعة وتصميمه حسب االحتياجات الفعلية لألعباء  هيكلةإعادة

 اإلدارية والبحثية.األكاديمية و 

  وحدات الجامعة ومرافقهاوالتنسيق والتكامل بين مختلف  التواصلتحقيق . 

  في تطوير األداء اللوائح والتشريعات واملعلومات الالزمة التخاذ القرارات التي تسهم وضع

 .الجامعةوحدات ومرافق ، وكذلك متابعة وتقييم كافة بهاالجامعي ومرونة الجهاز اإلداري 

 العمليات اإلدارية باجلامعة  ●

 مسؤهل  توفير فريق استراتيجي 
ُ
 كفاءة.كل ستهدفة بلدعم تنفيذ خطط العمل امل

 عة وسياستها وإدارتها توفير االستراتيجيات اإلدارية املساندة التي ترتبط بثقافة الجام

 والعاملين فيها.

  .توجيه إدارة الجامعة كافة األنشطة اإلدارية والتنظيمية نحو تحقيق أهدافها 

  اإلدارية بالجامعة.والبرامج ختلف األنشطة والعمليات ملتنوع أساليب املتابعة ملالئمة 

 .مشاركة العاملون بالجامعة في وضع معايير قياس األداء الخاصة بهم 

 الجامعة. منسوبيكافة حاسبة للتأكيد على مبدأ املسئولية واملا 
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  والخدمات املعلوماتية  االتصاالتتوفير وتفعيل نظم تكنولوجيا املعلومات وتطور منظومة

 .مستوى األداء بالجامعةوشبكات االتصال ملا لها من دور فعال في تحسين 

  عملية التقييم في ضوء أهداف الواردة من واإلحصائيات معالجة البيانات واملعلومات

 الجامعة، وذلك للتنبسؤ باألخطاء اإلدارية املحتملة قبل وقوعها للتعامل معها.

 .االستفادة من نتائج التقويم في تحديد احتياجات العاملين لتنمية مهاراتهم وتطوير أدائهم 

 اري بالجامعة.  لألداء وتشجيع التنمية املهنية في تنمية الجهاز اإلد هتدعيم التدريب املوج 

  والتفكير الناقد غرس مفاهيم العمل الجماعي 
ُ
 ستمر.والتعلم امل

 باجلامعة األكادمييةالعمليات  ●

 في تطوير املناهج التعليمية تهماستثمار خبرات ومهارات الهيئة العلمية بالجامعة وكفاي، 

لبرامج التدريبية واملساهمة في تنمية وتطوير مهارات الطالب واألساتذة واملوظفين من خالل ا

 داخل الجامعة.

  استثمار االمكانيات املتاحة لجدب الطالب ومنافسة املسؤسسات التعليمية الخاصة والعامة

 املناظرة.

 وضع آليات وإجراءات ل 
ً
إلى التخصصات التي تتوافق مع ميولهم  توجيه الطلبة أكاديميا

إلى تخصص آخر يناسب  واتجاهاتهم، كما يقوم بتوجيه الطالب الذي يتعثر في تخصص ما

 قدراته وميوله.

 على ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم بما يتوافق مع متطلبات  قبول الطلبة بناءً وضع معايير ل

 الدراسة التي تحددها كل كلية. 

  و االهتمام ببرامج الدراسات العليا 
ُ
 حيطة.البحوث العلمية وربطها بقضايا املجتمع والبيئة امل

  هارات وإنتا  بحوث عالية الجودةبتنمية املاالهتمام. 

  مثل يسهم في الحد من أاعداد جدول دراس ي مركزي الستغالل القاعات الدراسية بشكل

 .الجامعةمشكالت عدم توفر القاعات الدراسية في 

  األكاديمية إعادة النظر في عدد ونوع البرامج 
ُ
 لحاجات املجتمع امل

ً
قدمة من الجامعة وفقا

 .أو دمج املكرر منهاوسوق العمل، وإلغاء 
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 املقرتح التطويرمتطلبات  .3

 دراسة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة  ●
 تقييم التابعة و امل 

ُ
الداخلية والخارجية للجامعة سواء والقوى لعوامل واملتغيرات ل ستمرامل

 تنافسية.التكنولوجية أو الجتماعية أو اال قتصادية أو االسياسية أو ال

  وإعداد ( بشكل دوري، الدراسة الذاتية)التقويم الذاتي وحدات الجامعة بإجراء إلزام كافة

ناسبة باالستراتيجية تقرير بالخصوص للخرو 
ُ
التحليل الرباعي  استراتيجيات ضمن من امل

 والتحسين التطوير استراتيجية ،(SO) والتوسع النمو استراتيجية ( وهي:SWOT) سوات

(WO) ستقرارواال  الثبات واستراتيجية ST))والتقليل االنكماش ، واستراتيجية (WT .) 

  كشف لتمكن من لالجامعة بشكل سنوي  على مستوى اعتماد هذا النوع من التقييم العلمي

 القوة وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف، واستثمار الفرص ومواجهة التحديات.مكامن 

  جرد القيام برد الفعل من التأثير في بيئة الجامعة وليس ُم 
ُ
 هاحيطة بخالل دراسة البيئة امل

 دراسة متأنية إلمكاناتها الداخلية.

 ظام معلومات اسرتاتيجي باجلامعةتوافر ن ●
 وتحويلها إلى معلومات يمكن  حول كافة عمليات وبرامج الجامعة لكترونيةإبيانات  قاعدة بناء

 في رسم السياسات وصنع القرارات. هاالستفادة منا

  مات والخطط املوضوعة ألنظمة املعلومات بالجامعة.الحفاظ على سرية املعلو 

 ملساعدتهم في وضعبالجامعة لمستويات اإلدارية املختلفة ل واإلحصائيات توفير املعلومات 

 مها.يوصياغة وتطبيق االستراتيجيات والقرارات بالجامعة وتقي

 لية اإلبداع في ستمرة مما يفعل عمنظمة وُم الجامعة للتغيير والتطوير كعملية ُم  ضرورة تبني

 أنظمة املعلومات وتطوير استخدامات إستراتيجية لها.

  إعداد قدرات تحليلية للحصول على أفضل القرارات من خالل توفير شبكات اتصاالت

ومعلومات داخل الجامعة وخارجها، وتفعيل أنظمة املعلومات، وأنظمة دعم القرار، واألنظمة 

 الخبيرة.

 لجامعةموارد مادية لتوافر  ●

 لعمل على تنمية القدرات واإلمكانات البشرية واملادية. ا 

  بالجامعة مما يقلل من والبحثي تفعيل تكنولوجيا املعلومات في النظام اإلداري والتعليمي

 .وقدرتها على تحقيق غاياتها الجامعةأداء النفقات ويزيد من جودة وكفاءة 
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 ي تعوق سير الجامعة وتنفيذ ودعم عوامل القوة وتجنب التهديدات الت ،استغالل الفرص

 .اأهدافه

 إنتاجية. بمشروعاتوحدات الجامعة ومرافقها  قيام 

  برأس مال تعليمية وخدمية تفعيل دور شراكة مسؤسسات املجتمع عن طريق إنشاء مشاريع

 مشترك.

  و البرامج أفي الخدمات التعليمية  الجامعةلسد احتياجات  املبانيو  املساحاتاستغالل

 التدريبية.

 بشكل يخدم احتيا  الطالب وخدمات الدعم التعليمية من املرافق  الجامعةسيم مباني تق

 .واألساتذة واملوظفين

  ات العملية بشكل يخدم احتياجاملعامل واملختبرات والورش من حيث  الجامعةتقسيم

 التعليمية والدراسات والبحوث العلمية، واألنشطة املصاحبة.

  اإلسرتاتيجيةتطبيق  ●
م
  وتقوميها للجامعةناسبة امل

  تقييم أداء الجهاز اإلداري في ضوء مسئولياته، واستخدام وسائل متطورة، وربط عملية

 التقويم بمراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ.

  ضرورة توافر نظم املعلومات الالزمة لقياس األداء والرقابة على االستراتيجية، ومتابعة

 تقيميها.

 جية مجموعة من املهارات والقدرات، واإلمكانات املادية تتطلب عملية تطبيق اإلستراتي

 والبشرية، وثقافة تنظيمية فاعلة، وإشراف فعال، ومقاييس مناسبة لألداء.

 وانتماء.دارة وعاملين لديهم والء تتطلب عملية التطبيق والتقويم خبرة وتحمل للمسئولية وإ 

  نفذة للخطة ضرورة مشاركة
ُ
 اتخاذ القرار االستراتيجي.في عملية صياغة و الجهات امل

  متابعة عملية التطبيق بكل دقة التخاذ القرارات اإلدارية والتنظيمية املناسبة وفي وقتها

 .مراحل تطبيقها أثناءومعوقات  اتتحدياملناسب ملحاولة التغلب على أي 

  
ُ
ارية سهم في زيادة فعالية عمليات التطبيق باتخاذ القرارات اإلدضرورة تحديد بدائل أخرى ت

 
ُ
 ناسبة في الوقت املناسب ملحاولة التغلب على العقبات.والتنظيمية امل

●  
م
 ناسبةحتديد البدائل اإلسرتاتيجية للجامعة واختيار اإلسرتاتيجية امل

  تتسم باملرونة  التيالئمة لظروف الجامعة وإمكاناتها، املالبدائل اإلستراتيجية اختيار

 .تهاورسالتها والوضوح، وتوافقها مع رؤي
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ُ
تطوير مثل لناسبة لتحديد املبادئ واألسس التي يجب مراعاتها عند تحديد اإلستراتيجية امل

وقت إجراء عملية االختيار واالنتهاء من عملية املفاضلة بين البدائل مع االستعانة بالخبراء 

 وذوى الخبرة السابقة في عملية التطوير.

 ومواردها  هافي ضوء قدراتوجه الجامعة، تقييم كل بديل في ضوء الفرص والتهديدات التي توا

 املتاحة.

 املعريف للجامعةالهتمام بالنتاج  ●
 بالوحدات األكاديميةوالتدريب واالستشارات البحوث  أقسام تفعيل. 

 الجامعة وتسخيرها لخدمة العملية  منسوبياملقدمة من  تجميع األفكار واملقترحاتوضع آلية ل

 التعليمية واألنشطة املصاحبة.

 وأن تعتبر دراسة املجتمع األخرى يد التعاون بين الجامعة واملراكز البحثية ومسؤسسات توط ،

 
ً
في مناهجها وأن تتوسع في مشاريع  الحاالت والدراسات امليدانية وحل املشكالت البيئية أساسا

هم املحلية، ومتطلبات املشاركة املجتمعية إلتاحة الفرصة أمام الطلبة لالرتباط بمجتمعات

 عمل.سوق ال

  في كل قطاعات العلمية بحوث الدراسات والعلى إجراء ودعم الهيئة العلمية بالجامعة تشجيع

 املجتمع، ومختلف املجاالت من خالل تكوين فرق بحثية.

  ةيوالبحثعقد اتفاقيات مع جامعات دولية لالستفادة منها في تطوير املجاالت العلمية. 

 لعالقة بخدمة املجتمع والبيئةتقديم االستشارات الفنية والعلمية ذات ا. 

 وسوق العمل احتياجات اجملتمعب الهتمام ●

  والتخطيط ملواجهتهاااحتياجاتهوتوقع  والعاملية،واإلقليمية املحلية العمل  دراسة أسواق ، 

 لمع املراجعة الدورية 
ً
 ملا يظهر من مستجدات وتطورات.  لخطط وتعديلها وفقا

  مثل: "تقديم الخدمات الجامعية لقطاعات جديدة أو ة املعاصر متابعة تطورات سوق العمل

ملناطق جغرافية جديدة"، وذلك عن طريق التوسع في قبول الطلبة وتعلم مهارات تكنولوجيا 

 .املستمروالتعلم املعلومات للكبار، والتدريب والتعليم 

  يلبغير نمطية، تسد الفراغات في مجال التعليم وت)برامج أكاديمية( تخصصات استحداث 

 صصات النادرة.احتياجات الثورات العلمية والتكنولوجية من هذه التخ

  على املشاركة في املسؤتمرات، والندوات. العلمية بالجامعةهيئة ودعم التشجيع 

 ( عامةاالنفتاح على القطاع الخاص، وإقامة مسؤسسات تعليمية مشتركة)فييسهم  / خاصة 

، ويفيدان من رسوم الطلبة ومصادر أخرى في والخاص العامرأس مالها وإدارتها القطاعان 
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اإلنفاق عليها، ويتبادالن الخبرات، ويوجهان العملية التعليمية، بما يحقق التوأمة بين التعليم 

 اركة مع الدولة واملجتمع املدني.وسوق العمل، غير هادفة للربح باملش

 املقرتح طويرمعوقات الت .4

 وكذلك  ،ة للعمل في مجاالت التخطيط االستراتيجيالنقص الكمي والنوعي في القدرات املسؤهل

 .في التعامل مع التكنولوجيا

 ةاملتطورة ووسائل االتصال الحديثة في الجامعالتكنولوجيا أجهزة  شح في. 

 وضعف دورها في عملية الشراكةاألخرى اتصال الجامعة بمسؤسسات املجتمع  ضعف ، 

 .والدوليةالعلمية بين مختلف الجامعات املحلية واإلقليمية 

 غياب روح املخاطرة،  
ً
وضعف القدرة على تحمل املسئولية لدى بعض املعنيين بالتغيير خوفا

 للتغيير أو تحمل عناء أكثر.
ً
 ورفضا

  .مقاومة التغيير من ِقبل أصحاب املصالح داخل املسؤسسة وخارجها 

  الجامعة. منسوبيكثير من  لدىوالتغيير ضعف ثقافة التطوير والتحديث  

 الخاطئ لثقافة القيادة واإلدارة عن طريق األقدمية واملحسوبية، وترك الكفاءات  الفهم

 والخبرات، واالختيار القائم على أهل الثقة وليس أهل الخبرة.

  واملهنية القيادية مفي تنمية قدراتهالجامعة  منسوبيضعف رغبة.   

5.  
م
 املقرتح للتطويرحتملة آليات التغلب على املعوقات امل

  على تغير ثقافة العاملين بالجامعة لتسخير جهودهم والتصدي للتحديات والتغلب التركيز

 يجابي.اإل نا  املشاركة و املعليها من خالل تحفيزهم على توفير ثقافة 

  زيادة الوعي بأنواع الثقافات وأهميتها وأثرها على املنظومة التعليمية من خالل وسائل اإلعالم

ملطبوعات، لتعبئة الرأي العام لتحقيق نهضة في العملية املختلفة واللقاءات والندوات وا

 .التعليمية

  السلوك غير املرغوب فيهاالهتمام بمنظومة القيم باعتبارها الركيزة األساسية التي تواجه. 

 حيث تحتا  اإلدارة ، قواعد بيانات، وبناء شبكات االتصال وتكنولوجيا املعلوماتر توفي

 حصول على أفضل النتائج.والتحليلها ل حصاءاتاإل و املعلومات االستراتيجية إلى كم هائل من 

  تأهيل العاملين بالجامعة لتحقيق النضج الوظيفيو وضع برامج للتدريب إلعداد  
ً
وفقا

إدارة استحداث نقل ، وذلك عن طريق والتطورات التكنولوجية للمتطلبات وتغييرات املجتمع

 .سوبيهامناجات وميول تيحاللتعرف على ها ومرافقالجامعة  وحداتافة لموارد البشرية بكل
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 كفاءة لقيام باألنشطة واألعمال بواالالزمة للتدريب والبرامج املسؤهلة ر املكونات املادية توفي

 .املقدمةوالبرامج تحسين الخدمات ل عالية

  
ُ
 وأنشطة وبرامج ستمر ألعمال التقييم امل

ُ
بكر في حالة حدوث تحديات أو الجامعة والتدخل امل

 وأهدافها أي معوقات أو حدوث تغيير في الظروف البيئية قد يهدد املسؤسسة ظهور 

 .االستراتيجية

 نتجة من خالل بحثية ُم  مسؤسسةلها إلى ية، وتحو يهام الجامعاملوظائف و التكوين رأى عام ب

   إنجازاتها وأنشطتها املختلفة.و فلسفتها عرض 

 ث العلمي والعمل اإلداري بالجامعة.وجود خطة لتوفير بيئة مناسبة للتعليم والتعلم والبح 

  توجيه وتنسيق وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية مما يسؤدي إلى توجيه األفراد داخل

 الجامعة إلى الوصول للنتائج املرغوبة.

  ستقلة بحيث تكون ُم داخل الجامعة عتماد األكاديمي وضمان الجودة هيئة لال مركز/ أو إنشاء

 أكاديمي
ً
 وإداري ا

ً
، ويتم مراجعة هذه املعايير بشكل تفق عليهاوطنية ملك في إطار معايير ، وذا

 . واألنشطة املصاحبة لهادوري، بما يضمن جودة العملية التعليمية 

 

 

 

 ... انتهى التقرير


