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الروؤية هناك   وهي:  الرئي�سة،  اخلطة  مكونات  بني  وثيقة  عالقة 
والر�سالة، واالأبعاد االإ�سرتاتيجية، واالأهداف االإ�سرتاتيجية، 
الثالثة  االأبعاد  على  االإ�سرتاتيجية  بنيت  فقد  التنفيذية.  والربامج 
للتوجهات الرئي�سة والتي تقوم عليها االأهداف االإ�سرتاتيجية التي تو�سلت 
اإليها اخلطة. ومن ثم �سممت الربامج التنفيذية لتحقيق تلك االأهداف، 
والتي يوؤمل اأن ت�سهم يف بناء جمتمع املعرفة من خالل اال�سرت�ساد بروؤية 

ور�سالة التعليم اجلامعي. 
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الرئي�سة مت    التوجهات  الأبعاد  املف�سية  االإ�سرتاتيجية  االأهداف  �سياغة 
الربامج  و�سعت  ثم  اجلامعي،  التعليم  ق�سايا  مع  للتعامل  للخطة 
التنفيذية لتحقيق تلك االأهداف. ويق�سد بالق�سية اال�سرتاتيجية امل�ساألة 
املهمة التي برزت من خالل ت�سخي�ص الو�سع الراهن، وحتتاج اإىل التحليل 
واملعاجلة كخطوة اأوىل لبناء اال�سرتاتيجية.  وجتدر االإ�سارة اإىل اأن بع�ص 
االأهداف ت�سمنت اأكرث من ق�سية كما اأن بع�ص الربامج التنفيذية و�سعت 
الربامج  بع�ص  باأن  علمًا  م�سار.  من  اأكرث  يف  هدف  من  اأكرث  لتحقيق 
التنفيذية التي تخدم اأكرث من م�سار �سوف يتكرر ذكرها يف تلك امل�سارات. 

  االرتباط بين مكونات الخطة:
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وبناء على الخيارات اإلستراتيجية المحققة لهذه األهداف، تم صياغة البرامج 
التنفيذية التالية:

Ó .تخطيط القدرة اال�ستيعابية للتعليم اجلامعي
Ó .حت�سني االأداء االأكادميي للطلبة
Ó .القبول والتبادل الدويل للطلبة
Ó .تعزيز دور التعليم العايل االأهلي
Ó .ا�ستحداث جامعات تطبيقية
Ó .نظام معادلة وارتباط املقررات
Ó .التعلم مدى احلياة
Ó .تطوير التعلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد
Ó .تفعيل التمايز والتكامل يف مهام موؤ�س�سات التعليم العايل
Ó .نظام حتليل البيانات وموؤ�سرات االأداء
Ó  .اجلامعات االفرتا�سية

1- القبول واالستيعاب 

ودراسة  تحديد  تم  واالستيعاب  للقبول  الراهن  الوضع  تشخيص  على  بناء 
القضايا الرئيسة التالية:

Ó  .الطاقة اال�ستيعابية
Ó  .هيكلة التخ�س�سات
Ó .الكفاءة الداخلية

االأهداف  و�سع  مت  ال�سيناريوهات  تخطيط  على  وبناء  واال�ستيعاب  القبول  ق�سايا  ملعاجلة  و 
االإ�سرتاتيجية التالية:

التعليم  مبوؤ�س�سات  لاللتحاق  املوؤهلني  للطلبة  القبول  فر�ص  توفري   : الهدف	الأول	
اجلامعي.   

وتنمية  العمل  �سوق  وحاجات  املعرفة  الإنتاج  امل�ستقبلية  املتطلبات  تلبية   : الهدف	الثاين	
املجتمع وزيادة الكفاءة اخلارجية. 

زيادة الكفاءة الداخلية ملوؤ�س�سات التعليم اجلامعي.    : الهدف	الثالث	
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إلى  التوصل  تم  المحققة لهذه األهداف،  الخيارات اإلستراتيجية  وبناء على 
البرامج التنفيذية التالية:

Ó .تنمية االإبداع والتميز لدى هيئة التدري�ص
Ó .تنمية مهارات الطلبة
Ó .تخطيط االحتياج واال�ستقطاب لهيئة التدري�ص
Ó .ا�ستبقاء هيئة التدري�ص
Ó .تلبية االحتياج من املوظفني وتطوير مهاراتهم
Ó .العناية ب�سوؤون ذوي االحتياجات اخلا�سة
Ó .تعزيز برامج الدرا�سات العليا لهيئة التدري�ص االإناث
Ó .ال�سراكة مع قطاع ال�سناعة واالأعمال
Ó .تطوير برامج الدرا�سات العليا
Ó .اال�ستمرار يف تطوير اأنظمة ولوائح التعليم العايل
Ó .التحفيز واالإنتاجية وربط الرواتب باأداء هيئة التدري�ص
Ó .تعزيز التوا�سل وتبادل اخلربات بني اجلامعات
Ó .دعم االبتكار
Ó .ا�ستحداث جامعات تطبيقية
Ó  .القبول والتبادل الدويل للطلبة

2-هيئة التدريس والموظفون والطلبة 

تم  والطلبة  والموظفين  التدريس  لهيئة  الراهن  الوضع  تشخيص  على  بناء 
تحديد ودراسة القضايا الرئيسة التالية:

Ó .اأعداد هيئة التدري�ص
Ó .توزيع هيئة التدري�ص
Ó .كفاءة هيئة التدري�ص
Ó .اإنتاجية هيئة التدري�ص
Ó .موؤهالت املوظفني ومهاراتهم
Ó .التاأهيل املهاري للطلبة

و ملعاجلة ق�سايا هيئة التدري�ص واملوظفني والطلبة وبناء على تخطيط ال�سيناريوهات مت و�سع 
االأهداف االإ�سرتاتيجية التالية:

حتقيق ن�سبة  متوازنة الأعداد الطلبة اإىل هيئة التدري�ص لتتفق مع املعدل   : الهدف	الرابع	
العام للممار�سات املثلى العاملية.

وتطوير  الدكتوراه،   �سهادة  حملة  من  التدري�ص  هيئة  ن�سبة  زيادة   : الهدف	اخلام�س	
مهاراتهم، وحتفيزهم وا�ستبقاوؤهم. 

االرتقاء باأداء املوظفني وزيادة موؤهالتهم وتطوير مهاراتهم.  : الهدف	ال�ساد�س	
زيادة القدرات التناف�سية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جداراتهم.  : الهدف	ال�سابع	
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وبناء على الخيارات اإلستراتيجية المحققة لهذين الهدفين، تم التوصل إلى 
البرامج التنفيذية التالية:

Ó .ا�ستحداث جامعات تطبيقية
Ó .نظام معادلة وارتباط املقررات
Ó .التعلم مدى احلياة
Ó .التوا�سل مع املدار�ص الثانوية
Ó .اجلدارات املطلوبة يف مدخالت التعليم اجلامعي
Ó .الكفايات املطلوبة يف خريجي الكليات الرتبوية
Ó .تقومي خمرجات التعلم
Ó .تعزيز نظام �سمان اجلودة يف التعليم العايل
Ó .التوا�سل مع املجتمع
Ó .تنمية االإبداع والتميز لدى هيئة التدري�ص
Ó .تنمية مهارات الطلبة
Ó .نظام حتليل البيانات وموؤ�سرات االأداء
Ó .اجلامعات االفرتا�سية

3-البرامج والمناهج 

بناء على تشخيص الوضع الراهن للبرامج والمناهج تم تحديد ودراسة القضايا 
الرئيسة التالية:

Ó .الربامج مت�سعبة املحتوى التعليمي
Ó . تنوع طرق التدري�ص
Ó .تنوع طرق التقومي 
Ó .سمان اجلودة�

الهدفني  و�سع  مت  ال�سيناريوهات  تخطيط  على  وبناء  واملناهج  الربامج  ق�سايا  ملعاجلة  و 
اال�سرتاتيجيني التاليني:

االرتقاء باملحتوى التعليمي، واأ�ساليب التعليم والتعلم، واأمناط التقومي،   : الهدف	الثامن	
مع االبتكار والتنوع فيها.

املحلي  االعتماد  على  واحل�سول  االأكادميية  الربامج  جودة  تعزيز   : الهدف	التا�سع	
والعاملي. 
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إلى  التوصل  تم  المحققة لهذه األهداف،  الخيارات اإلستراتيجية  وبناء على 
البرامج التنفيذية التالية:

Ó .تطوير برامج الدرا�سات العليا
Ó .زمالة ما بعد الدكتوراه
Ó .اإدارة البحث العلمي يف التعليم اجلامعي
Ó .ال�سراكة مع قطاع ال�سناعة واالأعمال
Ó .اجلامعة البحثية املتخ�س�سة
Ó .تخطيط االحتياج واال�ستقطاب لهيئة التدري�ص
Ó .ا�ستبقاء هيئة التدري�ص
Ó .دعم االبتكار
Ó .اال�ستمرار يف تطوير اأنظمة ولوائح التعليم العايل
Ó .التحفيز واالإنتاجية وربط الرواتب باأداء هيئة التدري�ص
Ó .االتفاقات املبنية على اأداء اجلامعات
Ó  . تعزيز التوا�سل وتبادل اخلربات بني اجلامعات

4- البحوث واالبتكارات 

ودراسة  تحديد  تم  واالبتكارات  للبحوث  الراهن  الوضع  تشخيص  على  بناء 
القضايا الرئيسة التالية:

Ó .اأعداد الباحثني
Ó .االإنفاق على البحوث
Ó .اإنتاجية البحوث وجودتها
Ó  .سيا�سة البحوث واإدارتها�

االأهداف  و�سع  مت  ال�سيناريوهات  تخطيط  على  وبناء  واالبتكارات  البحوث  ق�سايا  ملعاجلة  و 
االإ�سرتاتيجية التالية:

توفري االأعداد الكافية من الباحثني مبا يتنا�سب مع املعدالت العاملية.  : الهدف	العا�سر	
االإنفاق على البحوث العلمية مبا يتنا�سب مع املعدل العام للممار�سات   : الهدف	احلادي	ع�سر	

العاملية املثلى.
زيادة الطاقة االإنتاجية البحثية واالبتكارات، ورفع جودتها.   : الهدف	الثاين		ع�سر	

وتوفري  فيها  التن�سيق  وحتقيق  العلمي  البحث  اإدارة  منهجية  تعزيز   : الهدف	الثالث		ع�سر	
البيئة املحفزة لها. 
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وبناء على الخيارات اإلستراتيجية المحققة لهذين الهدفين، تم التوصل إلى 
البرامج التنفيذية التالية:

Ó .اال�ستمرار يف تطوير اأنظمة ولوائح التعليم العايل
Ó .التحفيز واالإنتاجية وربط الرواتب باأداء هيئة التدري�ص
Ó .االتفاقيات املبنية على اأداء اجلامعات
Ó .تنمية املهارات القيادية واالإدارية يف التعليم اجلامعي
Ó .تفعيل التمايز والتكامل يف مهام موؤ�س�سات التعليم العايل
Ó .تعزيز التوا�سل وتبادل اخلربات بني اجلامعات
Ó   .نظام حتليل البيانات وموؤ�سرات االأداء

5- الحوكمة )التنظيم واإلدارة( 

بناء على تشخيص الوضع الراهن للحوكمة، تم تحديد ودراسة القضايا الرئيسة 
التالية:

Ó  .املرونة
Ó .املحا�سبية
Ó .القيادة
Ó .ال�سفافية
Ó  .التعاون

وملعاجلة ق�سايا احلوكمة  وبناء على تخطيط ال�سيناريوهات  مت و�سع الهدفني االإ�سرتاتيجيني 
التاليني:

تعزيز املرونة واال�ستجابة مع املحافظة على املحا�سبية املوؤ�س�ساتية يف   : الهدف	الرابع		ع�سر	
منظومة التعليم اجلامعي.

التميز يف القيادة والتعاون وال�سفافية يف منظومة التعليم اجلامعي.   : الهدف	اخلام�س	ع�سر	
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إلى  التوصل  تم  الهدف،  لهذا  المحققة  اإلستراتيجية  الخيارات  على  وبناء 
البرامج التنفيذية التالية:

Ó .ال�سندوق الوطني )الوقفي( لتمويل التعليم اجلامعي
Ó .دعم االبتكار
Ó  .تعزيز دور التعليم العايل االأهلي

6- التمويل  

القضيتين  ودراسة  تحديد  تم  للتمويل  الراهن  الوضع  تشخيص  على  بناء 
التاليتين:

Ó .م�سادر التمويل
Ó .متطلبات التمويل

 
االإ�سرتاتيجي  الهدف  ال�سيناريوهات مت و�سع  وبناء على تخطيط  الق�سيتني  و ملعاجلة هاتني 

التايل:
اال�ستمرار يف دعم التعليم اجلامعي وتنويع م�سادر التمويل.   : الهدف	ال�ساد�س	ع�سر	
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وبناء على الخيارات اإلستراتيجية المحققة لهذه األهداف،  تم التوصل إلى 
البرامج التنفيذية التالية:

Ó .توفري �سبكة تعليمية فائقة ال�سرعة
Ó .تطوير التعلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد
Ó  .نظم املعلومات يف التعليم اجلامعي
Ó .تطوير البنية التحتية
Ó .توفري حمتوى معريف رقمي
Ó   .اجلامعات االفرتا�سية

7- تقنية المعلومات  

بناء على تشخيص الوضع الراهن لتقنية المعلومات تم تحديد ودراسة القضايا 
الرئيسة التالية:

Ó  البنية االأ�سا�سية لتقنية املعلومات، واال�ستمرار يف حتديثها وتلبيتها للمتطلبات وا�ستجابتها
للمتغريات.

Ó  .فر�ص االت�سال باالإنرتنت و�سرعته وتكلفته 
Ó .تباين االأنظمة والتطبيقات املعلوماتية التعليمية والبحثية واالإدارية
Ó  .املحتوى املعريف الرقمي الذي توفره خدمات تقنية املعلومات

 
االأهداف  و�سع  مت  ال�سيناريوهات  تخطيط  على  وبناء  املعلومات  تقنية  ق�سايا  وملعاجلة 

االإ�سرتاتيجية التالية:
توفري �سبكة ات�سال فائقة ال�سرعة ومنخف�سة التكلفة بني موؤ�س�سات   : الهدف	ال�سابع		ع�سر	

التعليم اجلامعي مرتبطة بال�سبكة العاملية.
واالأنظمة  املعلومات  تقنية  اإ�سرتاتيجيات  بني  والتكامل  املواءمة   : الهدف	الثامن			ع�سر	
التعليم  موؤ�س�سات  يف  واالإدارية  والبحثية  التعليمية  والتطبيقات 

اجلامعي. 
ملن�سوبي  متاح  املجاالت،  كافة  يف  رقمي  معريف  حمتوى  ون�سر  اإنتاج   : الهدف	التا�سع			ع�سر	

التعليم العايل واملجتمع. 
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إلى  التوصل  تم  الهدف  لهذا  المحققة  اإلستراتيجية  الخيارات  على  وبناء 
البرامج التنفيذية التالية::

Ó .تطوير البنية التحتية
Ó .نظم املعلومات يف التعليم اجلامعي
Ó .تعزيز دور التعليم العايل االأهلي
Ó .تخطيط القدرة اال�ستيعابية للتعليم اجلامعي

وقد  بها،  املتعلقة  التنفيذية  والربامج  االإ�سرتاتيجية  لالأهداف  ملخ�سًا   )4( اجلدول  يو�سح 
اقت�سر فيه على ذكر الربامج االأكرث ارتباطًا بكل هدف. ويبني امللحق )1( ملخ�سات موجزة 
واآلية  االأداء  لقيا�ص  موؤ�سرات  على  املقرتحة  التنفيذية  اخلطة  وحتتوي  التنفيذية.  للربامج 

للمتابعة حتى يتم التاأكد من حتقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية.  

8- البنية التحتية 

القضية  ودراسة  تحديد  تم  التحتية   للبنية  الراهن  الوضع  تشخيص  على  بناء 
الرئيسة وهي: 

Ó .كفاءة  البنية التحتية

و ملعاجلة ق�سية البنية التحتية وبناء على تخطيط ال�سيناريوهات  مت و�سع الهدف االإ�سرتاتيجي 
التايل:

املحفزة  البيئة  وتوفري  التحتية،  البنى  تطوير وحتديث  اال�ستمرار يف   : الهدف	الع�سرون	
للعملية التعليمية والبحث العلمي. 
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  القضايا واألهداف اإلستراتيجية والبرامج التنفيذية موزعة حسب المسارات )تتمه(  القضايا واألهداف اإلستراتيجية والبرامج التنفيذية موزعة حسب المسارات

البرامج التنفيذيةاألهداف اإلستراتيجية القضايا اإلستراتيجيةالمسار

اب
تيع

ال�س
ل وا

قبو
لاللتحاق . 1الطاقة اال�ستيعابيةال املوؤهلني  للطلبة  القبول  فر�ص  توفري 

•مبوؤ�س�سات التعليم اجلامعي. تخطيط القدرة اال�ستيعابية للتعليم اجلامعي	
• حت�سني االأداء االأكادميي للطلبة	
• القبول والتبادل الدويل للطلبة	
• تعزيز دور التعليم العايل االأهلي	

وحاجات . 2هيكلة التخ�س�سات املعرفة  الإنتاج  امل�ستقبلية  املتطلبات  تلبية 
�سوق العمل وتنمية املجتمع وزيادة الكفاءة اخلارجية.

زيادة الكفاءة الداخلية  ملوؤ�س�سات التعليم اجلامعي.. 3الكفاءة الداخلية

لبة
لط

ن وا
ظفو

املو
ص و

ري�
لتد

ئة ا
هي

هيئة . 4اأعداد هيئة التدري�ص اإىل  الطلبة  الأعداد  متوازنة  ن�سبة   حتقيق 
املثلى  للممار�سات  العام  املعدل  مع  لتتفق  التدري�ص 

العاملية.
• تنمية االإبداع والتميز لدى هيئة التدري�ص 	
• تنمية مهارات الطلبة	
• تخطيط االحتياج واال�ستقطاب لهيئة التدري�ص	
• ا�ستبقاء هيئة التدري�ص	
• تلبية االحتياج من املوظفني وتطوير مهاراتهم	
• العناية ب�سوؤون ذوي االحتياجات اخلا�سة	
• تعزيز برامج الدرا�سات العليا لهيئة التدري�ص 	

االإناث

توزيع هيئة التدري�ص

زيادة ن�سبة هيئة التدري�ص من حملة �سهادة الدكتوراه،  . 5كفاءة هيئة التدري�ص
وتطوير مهاراتهم، وحتفيزهم وا�ستبقاوؤهم. اإنتاجية هيئة التدري�ص

وتطوير . 6موؤهالت املوظفني ومهاراتهم موؤهالتهم  وزيادة  املوظفني  باأداء  االرتقاء 
مهاراتهم.

مهاراتهم . 7التاأهيل املهاري للطلبة وتنمية  للطلبة   التناف�سية  القدرات  زيادة 
وتعزيز جداراتهم.

هج
ملنا

ج وا
ربام

ال

الربامج مت�سعبة املحتوى 
التعليم . 8التعليمي واأ�ساليب  التعليمي،  باملحتوى  االرتقاء 

والتعلم، واأمناط التقومي، مع االبتكار والتنوع فيها.

• ا�ستحداث جامعات تطبيقية	
• نظام معادلة وارتباط املقررات	
• التعلم مدى احلياة	
• التوا�سل مع املدار�ص الثانوية	
• اجلدارات املطلوبة يف مدخالت التعليم 	

اجلامعي
• الكفايات املطلوبة يف خريجي الكليات الرتبوية	
• تقومي خمرجات التعلم	
• تعزيز نظام �سمان اجلودة يف التعليم العايل	
• التوا�سل مع املجتمع	

تنوع طرق التدري�ص
تنوع طرق التقومي

على . 9�سمان اجلودة واحل�سول  االأكادميية  الربامج  جودة   تعزيز 
االعتماد املحلي والعاملي.

البرامج التنفيذيةاألهداف اإلستراتيجية القضايا اإلستراتيجيةالمسار

ات
كار

البت
ث وا

حو
الب

توفري االأعداد الكافية من الباحثني مبا يتنا�سب مع . 10اأعداد الباحثني
املعدالت العاملية.

• تطوير برامج الدرا�سات العليا	
• زمالة ما بعد الدكتوراه	
• اإدارة البحث العلمي يف التعليم اجلامعي	
• ال�سراكة مع قطاع ال�سناعة واالأعمال	
• اجلامعة البحثية املتخ�س�سة	

االإنفاق على البحوث العلمية مبا يتنا�سب مع املعدل . 11االإنفاق على البحوث
العام للممار�سات العاملية املثلى.

ورفع . 12اإنتاجية البحوث وجودتها واالبتكارات،  البحثية  االإنتاجية  الطاقة  زيادة 
جودتها.

تعزيز منهجية اإدارة البحث العلمي وحتقيق التن�سيق . 13�سيا�سة البحوث واإدارتها
فيها وتوفري البيئة املحفزة لها.

كمة
حلو

ا

على . 14املرونة املحافظة  مع  واال�ستجابة  املرونة  تعزيز 
املحا�سبية املوؤ�س�ساتية يف منظومة التعليم اجلامعي.

• اال�ستمرار يف تطوير اأنظمة ولوائح التعليم العايل	
• التحفيز واالإنتاجية وربط الرواتب باأداء هيئة التدري�ص	
• االتفاقيات املبنية على اأداء اجلامعات	
• تنمية املهارات القيادية واالإدارية يف التعليم اجلامعي	
• تفعيل التمايز والتكامل يف مهام موؤ�س�سات التعليم العايل	
• تعزيز التوا�سل وتبادل اخلربات بني اجلامعات	
• نظام حتليل البيانات وموؤ�سرات االأداء	

املحا�سبية

القيادة
منظومة . 15 يف  وال�سفافية  والتعاون  القيادة  يف  التميز 

التعليم اجلامعي. ال�سفافية

التعاون

ويل
لتم

ا

اال�ستمرار يف دعم التعليم اجلامعي وتنويع م�سادر . 16م�سادر التمويل
•التمويل. ال�سندوق الوطني )الوقفي( لتمويل التعليم اجلامعي	

• دعم االبتكار	
متطلبات التمويل

على . 17�سمان اجلودة واحل�سول  االأكادميية  الربامج  جودة   تعزيز 
االعتماد املحلي والعاملي.
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  الجدول الزمني للبرامج التنفيذية  القضايا واألهداف اإلستراتيجية والبرامج التنفيذية موزعة حسب المسارات )تتمه(

البرامج التنفيذيةاألهداف اإلستراتيجية القضايا اإلستراتيجيةالمسار

ات
لوم

املع
ية 

تقن

البنية االأ�سا�سية لتقنية 
املعلومات، واال�ستمرار يف 

حتديثها وتلبيتها للمتطلبات 
وا�ستجابتها للمتغريات

ومنخف�سة . 17 ال�سرعة  فائقة  ات�سال  �سبكة  توفري 
مرتبطة  اجلامعي  التعليم  موؤ�س�سات  بني  التكلفة 

بال�سبكة العاملية.
• توفري �سبكة تعليمية فائقة ال�سرعة.	
• تطوير التعلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد.	
• نظم املعلومات يف التعليم اجلامعي. 	
• تطوير البنية التحتية.	
• توفري حمتوى معريف رقمي.	
• اجلامعات االفرتا�سية .	

فر�ص االت�سال باالإنرتنت 
و�سرعته وتكلفته

تباين االأنظمة والتطبيقات 
املعلوماتية التعليمية والبحثية 

واالإدارية

املواءمة والتكامل بني اإ�سرتاتيجيات تقنية املعلومات . 18
واالإدارية  والبحثية  التعليمية  والتطبيقات  واالأنظمة 

يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
املحتوى املعريف الرقمي الذي 
توفره خدمات تقنية املعلومات

اإنتاج ون�سر حمتوى معريف رقمي يف كافة املجاالت، . 19
متاح ملن�سوبي التعليم العايل واملجتمع.

ية 
لبن

ا
تية

تح
ال

اال�ستمرار يف تطوير وحتديث البنى التحتية، وتوفري . 20كفاءة البنية التحتية
•البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي.  تطوير البنية التحتية	

البرامجالمسار

سنوات الفترة الخمسية 

األولى

وىل
االأ

نية
الثا

لثة
الثا

بعة
لرا

ا
�سة

خلام
ا

ول 
لقب

ا
اب

تيع
ال�س

1- تخطيط القدرة اال�ستيعابية للتعليم اجلامعيوا
2- حت�سني االأداء االأكادميي للطلبة
3- القبول والتبادل الدويل للطلبة

4- تعزيز دور التعليم العايل االأهلي

ون 
ظف

املو
ص و

ري�
لتد

ئة ا
هي

لبة
لط

وا

5- تنمية االإبداع والتميز لدى هيئة التدري�ص
6- تنمية مهارات الطلبة

7- تخطيط االحتياج واال�ستقطاب لهيئة التدري�ص
8- ا�ستبقاء هيئة التدري�ص

9- تلبية االحتياج من املوظفني وتطوير مهاراتهم
10- العناية ب�سوؤون ذوي االحتياجات اخلا�سة

11- تعزيز برامج الدرا�سات العليا لهيئة التدري�ص االإناث

هج
ملنا

ج وا
ربام

ال

12- ا�ستحداث جامعات تطبيقية
13- نظام معادلة وارتباط املقررات

14- التعلم مدى احلياة
15- التوا�سل مع املدار�ص الثانوية

16- اجلدارات املطلوبة يف مدخالت التعليم اجلامعي
17- الكفايات املطلوبة يف خريجي الكليات الرتبوية

18- تقومي خمرجات التعلم
19- تعزيز نظام �سمان اجلودة يف التعليم العايل

20- التوا�سل مع املجتمع

ات
كار

البت
ث وا

حو
21- تطوير برامج الدرا�سات العلياالب

22- زمالة ما بعد الدكتوراه
23- اإدارة البحث العلمي يف التعليم اجلامعي

24- ال�سراكة مع قطاع ال�سناعة واالأعمال
25- اجلامعة البحثية املتخ�س�سة
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  دول الزمني للبرامج التنفيذية )تتمه(

  الربط بين البرامج التنفيذية واألهداف اإلستراتيجية وأبعاد 
التوجهات الرئيسة ومجتمع المعرفة

كمة
حلو

ا

26- اال�ستمرار يف تطوير اأنظمة ولوائح التعليم العايل
27- التحفيز واالإنتاجية وربط الرواتب باأداء هيئة التدري�ص

28- االتفاقيات املبنية على اأداء اجلامعات
29- تنمية املهارات القيادية واالإدارية يف التعليم اجلامعي

30- تفعيل التمايز والتكامل يف مهام موؤ�س�سات التعليم العايل
31- تعزيز التوا�سل وتبادل اخلربات بني اجلامعات

32- نظام حتليل البيانات وموؤ�سرات االأداء

33- ال�سندوق الوطني )الوقفي( لتمويل التعليم اجلامعيالتمويل
34- دعم االبتكار

ات
لوم

املع
ية 

تقن

35- تطوير التعلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد
36- نظم املعلومات يف التعليم اجلامعي
37- توفري �سبكة تعليمية فائقة ال�سرعة

38- توفري حمتوى معريف رقمي
39-اجلامعات االفرتا�سية

البنية

التحتية
40- تطوير البنية التحتية

البرامجالمسار

سنوات الفترة الخمسية 

األولى

وىل
االأ

نية
الثا

لثة
الثا

بعة
لرا

ا
�سة

خلام
ا

  

 

التىضع

ادتىدَ

التنايص

 ختطًط الكدزَ االضتًعابًُ للتعلًه ادتامعٌ-1

 حتطني األداْ األنادميٌ للطلبُ-2

 الكبىل والتبادل الدولٌ للطلبُ-3

 األٍلٌ تعصيص دوز التعلًه العالٌ-4

 تينًُ اإلبداع والتنًص لدّ ًٍُٔ التدزيظ-5

 تينًُ مَازات الطلبُ-6

هلًُٔ التدزيظ ختطًط االذتًاد واالضتكطاب -7

 اضتبكاْ ًٍُٔ التدزيظ-8

 تلبًُ االذتًاد مً املىظفني وتطىيس مَازاتَه-9

 العيايُ بػؤوٌ ذوٍ االذتًاجات ارتاصُ-10

 تعصيص بسامخ الدزاضات العلًا هلًُٔ التدزيظ اإلىاث-11

 تطبًكًُجامعات اضترداث -12

 ىعاو معادلُ وازتباط املكسزات-13

 التعله مدّ اذتًاَ-14

 التىاصل مع املدازع الثاىىيُ-15

 التعلًه ادتامعٌمدخالت املطلىبُ يف ادتدازات -16

 املطلىبُ يف خسجيٌ الهلًات الرتبىيُالهفايات -17

 تكىيه شتسجات التعله-18

 تعصيص ىعاو ضناٌ ادتىدَ يف التعلًه العالٌ-19

 التىاصل مع اجملتنع-20

 تطىيس بسامخ الدزاضات العلًا-21

 شمالُ ما بعد الدنتىزاه-22

 إدازَ البرث العلنٌ يف التعلًه ادتامعٌ-23

 الػسانُ مع قطاع الصياعُ واألعنال-24

 ادتامعُ البرثًُ املتدصصُ-25

 االضتنساز يف تطىيس أىعنُ ولىآح التعلًه العالٌ-26

 الىظًفٌ بأداْ ًٍُٔ التدزيظواالطنٔياٌزبط السواتب : الترفًص واإلىتاجًُ -27

 االتفاقًات املبيًُ علِ أداْ ادتامعات-28

 تينًُ املَازات الكًاديُ واإلدازيُ يف التعلًه ادتامعٌ-29

 تفعًل التنايص والتهامل يف مَاو مؤضطات التعلًه العالٌ-30

 تعصيص التىاصل وتبادل ارتربات بني ادتامعات-31

 ىعاو حتلًل البًاىات ومؤغسات األداْ-32

لتنىيل التعلًه ادتامعٌ( الىقفٌ) الصيدوم الىطين -33

االبتهاز دعه -34

 تطىيس التعله اإللهرتوىٌ والتعلًه عً بعد-35

ىعه املعلىمات يف التعلًه ادتامعٌ -36

 تىفري غبهُ تعلًنًُ فآكُ الطسعُ متصلُ باالىرتىت-37

 تىفري ستتىّ معسيف زقنٌ-38

تطىيس البيًُ الترتًُ -40

ادتامعٌ واالضتحابُ  تىفري فسص الكبىل للطلبُ املؤٍلني لاللترام مبؤضطات التعلًه -1
.للطلب املتصايد علًَا

شيادَ  ووتينًُ اجملتنعتلبًُ املتطلبات املطتكبلًُ إلىتاد املعسفُ وذاجات ضىم العنل  -2
.الهفاَْ ارتازجًُ

.شيادَ الهفاَْ الداخلًُ ملؤضطات التعلًه ادتامعٌ -3

املعدل العاو  حتكًل ىطبُ  متىاشىُ ألعداد الطلبُ إىل ًٍُٔ التدزيظ لتتفل مع -4
.للننازضات املثلِ العاملًُ

 مَازاتَه، وحتفًصٍه شيادَ ىطبُ ًٍُٔ التدزيظ مً محلُ غَادَ الدنتىزاه،  وتطىيس -5
.اضتبكاؤٍهو

. االزتكاْ بأداْ املىظفني وشيادَ مؤٍالتَه وتطىيس مَازاتَه-6

.جدازاتَه شيادَ الكدزات التيافطًُ للطلبُ وتينًُ مَازاتَه وتعصيص -7

التكىيه، مع االبتهاز  االزتكاْ باحملتىّ التعلًنٌ، وأضالًب التعلًه والتعله، وأمناط -8
والتيىع فًَا

.والعاملٌ تعصيص جىدَ  الربامخ األنادميًُ واذتصىل علِ االعتناد احمللٌ -9

.العاملًُ تىفري األعداد الهافًُ مً الباذثني مبا يتياضب مع املعدالت -10

للننازضات التىضع يف اإلىفام علِ البرىث العلنًُ مبا يتياضب مع املعدل العاو  -11
.العاملًُ املثلِ

. شيادَ الطاقُ اإلىتاجًُ البرثًُ واالبتهازات، وزفع جىدتَا-12

.البًُٔ احملفصَ هلا تعصيص ميَحًُ إدازَ البرث العلنٌ وحتكًل التيطًل فًَا وتىفري -13

يف ميعىمُ التعلًه  تعصيص املسوىُ واالضتحابُ مع احملافعُ علِ احملاضبًُ املؤضطاتًُ -14
.ادتامعٌ

. التنًص يف الكًادَ والتعاوٌ والػفافًُ يف ميعىمُ التعلًه ادتامعٌ-15

. االضتنساز يف تكديه تعلًه جامعٌ زتاىٌ وتيىيع مصادز التنىيل-16

التعلًه  تىفري غبهُ اتصال فآكُ الطسعُ وميدفطُ التهلفُ بني مؤضطات -17
.ادتامعٌ مستبطُ باإلىرتىت

والتطبًكات التعلًنًُ  املىاْمُ والتهامل بني إضرتاتًحًات تكيًُ املعلىمات واألىعنُ -18
.والبرثًُ واإلدازيُ يف مؤضطات التعلًه ادتامعٌ

التعلًه العالٌ  إىتاد وىػس ستتىّ معسيف زقنٌ يف نافُ اجملاالت، متاح مليطىبٌ -19
 .واجملتنع

للعنلًُ التعلًنًُ  االضتنساز يف تطىيس وحتديث البيِ الترتًُ، وتىفري البًُٔ احملفصَ -20
 .والبرث العلنٌ
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التىضع

ادتىدَ

التنايص

التىضع

ادتىدَ

التنايص

 ختطًط الكدزَ االضتًعابًُ للتعلًه ادتامعٌ-1

 حتطني األداْ األنادميٌ للطلبُ-2

 الكبىل والتبادل الدولٌ للطلبُ-3

 األٍلٌ تعصيص دوز التعلًه العالٌ-4

 تينًُ اإلبداع والتنًص لدّ ًٍُٔ التدزيظ-5

 تينًُ مَازات الطلبُ-6

هلًُٔ التدزيظ ختطًط االذتًاد واالضتكطاب -7

 اضتبكاْ ًٍُٔ التدزيظ-8

 تلبًُ االذتًاد مً املىظفني وتطىيس مَازاتَه-9

 العيايُ بػؤوٌ ذوٍ االذتًاجات ارتاصُ-10

 تعصيص بسامخ الدزاضات العلًا هلًُٔ التدزيظ اإلىاث-11

 تطبًكًُجامعات اضترداث -12

 ىعاو معادلُ وازتباط املكسزات-13

 التعله مدّ اذتًاَ-14

 التىاصل مع املدازع الثاىىيُ-15

 التعلًه ادتامعٌمدخالت املطلىبُ يف ادتدازات -16

 املطلىبُ يف خسجيٌ الهلًات الرتبىيُالهفايات -17

 تكىيه شتسجات التعله-18

 تعصيص ىعاو ضناٌ ادتىدَ يف التعلًه العالٌ-19

 التىاصل مع اجملتنع-20

 تطىيس بسامخ الدزاضات العلًا-21

 شمالُ ما بعد الدنتىزاه-22

 إدازَ البرث العلنٌ يف التعلًه ادتامعٌ-23

 الػسانُ مع قطاع الصياعُ واألعنال-24

 ادتامعُ البرثًُ املتدصصُ-25

 االضتنساز يف تطىيس أىعنُ ولىآح التعلًه العالٌ-26

 الىظًفٌ بأداْ ًٍُٔ التدزيظواالطنٔياٌزبط السواتب : الترفًص واإلىتاجًُ -27

 االتفاقًات املبيًُ علِ أداْ ادتامعات-28

 تينًُ املَازات الكًاديُ واإلدازيُ يف التعلًه ادتامعٌ-29

 تفعًل التنايص والتهامل يف مَاو مؤضطات التعلًه العالٌ-30

 تعصيص التىاصل وتبادل ارتربات بني ادتامعات-31

 ىعاو حتلًل البًاىات ومؤغسات األداْ-32

لتنىيل التعلًه ادتامعٌ( الىقفٌ) الصيدوم الىطين -33

االبتهاز دعه -34

 تطىيس التعله اإللهرتوىٌ والتعلًه عً بعد-35

ىعه املعلىمات يف التعلًه ادتامعٌ -36

 تىفري غبهُ تعلًنًُ فآكُ الطسعُ متصلُ باالىرتىت-37

 تىفري ستتىّ معسيف زقنٌ-38

تطىيس البيًُ الترتًُ -40

ادتامعٌ واالضتحابُ  تىفري فسص الكبىل للطلبُ املؤٍلني لاللترام مبؤضطات التعلًه -1
.للطلب املتصايد علًَا

شيادَ  ووتينًُ اجملتنعتلبًُ املتطلبات املطتكبلًُ إلىتاد املعسفُ وذاجات ضىم العنل  -2
.الهفاَْ ارتازجًُ

.شيادَ الهفاَْ الداخلًُ ملؤضطات التعلًه ادتامعٌ -3

املعدل العاو  حتكًل ىطبُ  متىاشىُ ألعداد الطلبُ إىل ًٍُٔ التدزيظ لتتفل مع -4
.للننازضات املثلِ العاملًُ

 مَازاتَه، وحتفًصٍه شيادَ ىطبُ ًٍُٔ التدزيظ مً محلُ غَادَ الدنتىزاه،  وتطىيس -5
.اضتبكاؤٍهو

. االزتكاْ بأداْ املىظفني وشيادَ مؤٍالتَه وتطىيس مَازاتَه-6

.جدازاتَه شيادَ الكدزات التيافطًُ للطلبُ وتينًُ مَازاتَه وتعصيص -7

التكىيه، مع االبتهاز  االزتكاْ باحملتىّ التعلًنٌ، وأضالًب التعلًه والتعله، وأمناط -8
والتيىع فًَا

.والعاملٌ تعصيص جىدَ  الربامخ األنادميًُ واذتصىل علِ االعتناد احمللٌ -9

.العاملًُ تىفري األعداد الهافًُ مً الباذثني مبا يتياضب مع املعدالت -10

للننازضات التىضع يف اإلىفام علِ البرىث العلنًُ مبا يتياضب مع املعدل العاو  -11
.العاملًُ املثلِ

. شيادَ الطاقُ اإلىتاجًُ البرثًُ واالبتهازات، وزفع جىدتَا-12

.البًُٔ احملفصَ هلا تعصيص ميَحًُ إدازَ البرث العلنٌ وحتكًل التيطًل فًَا وتىفري -13

يف ميعىمُ التعلًه  تعصيص املسوىُ واالضتحابُ مع احملافعُ علِ احملاضبًُ املؤضطاتًُ -14
.ادتامعٌ

. التنًص يف الكًادَ والتعاوٌ والػفافًُ يف ميعىمُ التعلًه ادتامعٌ-15

. االضتنساز يف تكديه تعلًه جامعٌ زتاىٌ وتيىيع مصادز التنىيل-16

التعلًه  تىفري غبهُ اتصال فآكُ الطسعُ وميدفطُ التهلفُ بني مؤضطات -17
.ادتامعٌ مستبطُ باإلىرتىت

والتطبًكات التعلًنًُ  املىاْمُ والتهامل بني إضرتاتًحًات تكيًُ املعلىمات واألىعنُ -18
.والبرثًُ واإلدازيُ يف مؤضطات التعلًه ادتامعٌ

التعلًه العالٌ  إىتاد وىػس ستتىّ معسيف زقنٌ يف نافُ اجملاالت، متاح مليطىبٌ -19
 .واجملتنع

للعنلًُ التعلًنًُ  االضتنساز يف تطىيس وحتديث البيِ الترتًُ، وتىفري البًُٔ احملفصَ -20
 .والبرث العلنٌ
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