
 االسرتاتٝج١َُٝٗات اخلط١ َسح١ً تٓفٝر 

 (2017-2012)جلاَع١ فٝالديفٝا 



 
َا األساض ايرٟ اْبجكت عٓ٘ املُٗات ايتٓفٝر١ٜ يف اخلط١ 

؟ االسرتاتٝج١ٝ  

 

 ٚزساي١ اجلاَع١ زؤ١ٜ   ايتكِٝٝ ايراتٞ يًجاَع١ دزاس١ •
املُٗات  ايتٓفٝر١ٜ اإلجسا٤ات   االسرتاتٝج١ٝاألٖداف 

 ايتٓفٝر١ٜ 

  

 



 َا ٖٞ مسات املُٗات ايتٓفٝر١ٜ؟ 

 جدٜد٠تٛجٗات •

 تعزٜز َبادزات َٚظازٜع قا١ُ٥ حايًٝا  •

 َكرتحات عا١َ يًتطٜٛس •

 طُٛحات •



االسرتاتٝج١َٝساحٌ تٓفٝر َُٗات اخلط١   

 إطالق عنلية التيفيذ  -1

 توعية فزق العنل مبتطلبات إعداد الدراسات -2

إعداد دراسات  للنهنات  امليبجقة عً اإلجزاءات التيفيذية للخطة وصياغة ىتائج كل  -3

دراسة وتوصياتها يف تقزيز ىهائي يقدو للجامعة قبل ىهاية الفصل الدراسي األول للعاو اجلامعي 

2012 /2013     

تقييه ىتائج الدراسات مً قبل اإلدارة العليا للجامعة وتعديل ما يلزو للنواءمة مع اهليلل   -4

 اإلداري والبيئة الداخلية واخلارجية  للجامعة، ومً ثه إقزار التوصيات مً جمالس اجلامعة

إدراج التوصيات ضنً اخلطط التشغيلية جلامعة فيالدلفيا ليته تيفيذها خالل سيوات   -5

 .  اخلطة اخلنس

  

 



إطالم ع١ًُٝ ايتٓفٝر -1  

  
 تهٜٛٔ فسم ايعٌُ إلعداد ايدزاسات اخلاص١ باملٗاّ ايتٓفٝر١ٜ 

فسم عٌُ املُٗات اييت ع٢ً َشت٣ٛ اجلاَع١: 

 تتضُٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ تدزٜص َٔ خمتًف نًٝات ٚأقشاّ اجلاَع١       

 األنادمي١ٝ ٚنريو أعضا٤ً َٔ اهل١٦ٝ اإلداز١ٜ َٔ ذٟٚ ايعالق١          

 .  بامل١ُٗ نًُا نإ ذيو ضسٚزًٜا      
 فسم عٌُ املُٗات اييت ع٢ً َشت٣ٛ ايهًٝات: 

 تتضُٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ تدزٜص َٔ نٌ ن١ًٝ  تعٌُ ع٢ً إعداد دزاس١          

 خاص١ بايه١ًٝ َٚٔ ثِ ٜكّٛ ممجًٕٛ عٔ ٖرٙ ايفسم بدَج تٛصٝات      

 .  ايهًٝات يتصبح ع٢ً َشت٣ٛ اجلاَع١      

 



  تٛع١ٝ ايفسم مبتطًبات ايعٌُ -2

َدٜس مبشاعد٠ ايًج١ٓ ايعًٝا يالعتُاد ٚضُإ اجلٛد٠، ٜكّٛ •

يكا٤ات َع ايفسم بظهٌ مجاعٞ بعكد االعتُاد ٚضُإ اجلٛد٠ 

ٚبظهٌ فسدٟ يتٛع١ٝ أعضا٤ ٖرٙ ايفسم مبتطًبات ايدزاسات 

 .  تٝشريًا ألعُاٍ ٖرٙ ايفسم

تكّٛ ايًج١ٓ ايعًٝا يالعتُاد ٚضُإ اجلٛد٠ مبتابع١ أعُاٍ •

 ايفسم

  

 



 إعداد ايدزاسات -3

 :   ب إٔ تتضُٔ ايدزاس١ ايعٓاصس ايتاي١ٝجي 
 ْبر٠ عا١َ•

 املكصٛد بامل١ُٗ–

اجلاَع١ يف سٝام  بٗاٚأٟ َبادزات تكّٛ  يف اجلاَع١ي١ًُُٗ ايٛضع ايسأٖ ٚصف –
 .  تٓفٝر امل١ُٗ َٚد٣ ايٓجاح هلرٙ املبادزات

   ايتعًِٝ ايعايٞ األزد١ْٝ باسرتاتٝج١ٝعالق١ امل١ُٗ –

 يف اجلاَعات األخس٣ حمًًٝا ٚعاملًٝا  ١املُٖٗرٙ  ملجٌ ايتجازب ايٓاجخ١–

 أٖداف ايدزاس١•

 ايدزاس١إجسا٤ َشٛغات •
 ايتٛصٝات•

 ٜتٓاٍٚ ،امل١ُٗيع١ًُٝ تٓفٝر ٚصف 

 اقرتاح األْظط١ ايس٥ٝش١ يتٓفٝر امل١ُٗ،    –

 ايتٓفٝر، آي١ٝ  ٚصف–

 ايتٓفٝراملٗاّ ٚاملشؤٚيٝات ٚج١ٗ حتدٜد –

 املطًٛب١ يًتٓفٝر، املٛازد حتدٜد –

 .  ايزَين يع١ًُٝ ايتٓفٝر ايفعًٞ ي١ًُُٗ َٔ قبٌ اجلاَع١اجلدٍٚ –

 



 ْظس٠ عا١َ

 يتكِٜٛ َباطس٠ ٚغري َباطس٠ بٛسا٥ٌ املعًَٛات جلُع َٚشتُس٠ ع١ًُٝ َٓٗج١ٝ إعداد  :بامل١ُٗ املكصٛد 

 يف ايساجع١ ايتػر١ٜ ٖرٙ َٔ اجلاَع١ ٚاستفاد٠ ،اتٚاملٗاز املعسف١  حٝح َٔ اجلاَع١ يف ٚايتعًِ ايتعًِٝ خمسجات

 .خمسجاتٗا جٛد٠ ٚحتشني يدٜٗا ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٚتطٜٛس بساجمٗا تطٜٛس
 املٓٗاج ٚخمطط ايتدزٜص طسٜك١ عٔ ايطًب١ زضا :ٚايتعًِ ايتعًِٝ خمسجات جٛد٠ ع٢ً ايداي١ املؤطسات َٔ

 اخلسجيني َتابع١ َجٌ أخس٣ َؤطسات ٖٚٓاى   .ايدزاس١ٝ املٛاد يف األدا٤ تكِٝٝ أسايٝ ب ٚ ايدزاسٞ ٚايهتاب ايدزاسٞ

   .ٖاٚغري أْفشِٗ، ٚاخلسجيني ايعٌُ أصخاب آزا٤ ٚتكصٞ ايعٌُ أَانٔ يف
 يف املدسجات جٛد٠ قٝاض تظٌُ قد اييت املدسجات جٛد٠ يكٝاض املباطس٠ املؤطسات نأحد ايتدسج اختبازات تعد

 ٚايهًٝات اجلاَع١ َشت٣ٛ ع٢ً االختبازات ٖرٙ تطٛز إٔ ٜٚتٛقع .املهتشب١ ٚايكِٝ املٗازات جبٛاْ ب ايتدصص جماٍ

 يكٝاض َِٗ َٚؤطس نُسجع ْتا٥جٗا تشتددّ ٚإمنا يًتدسج طسطا أٚ إيزا١َٝ تهٕٛ ال ٚإ األنادمي١ٝ ٚاألقشاّ

   .املدسجات جٛد٠

 ايٛضع ايسأٖ ي١ًُُٗ يف اجلاَع١ •

تطةةٜٛس ) 2012   -2007ايٛطٓٝةة١ يًتعًةةِٝ ايعةةايٞ   االسةةرتاتٝج١ٝعالقةة١ املُٗةة١ بأٖةةداف    •

إجسا٤ تكِٝٝ داخًٞ يف َؤسشات -ْظاّ ضُإ اجلٛد٠ ٚتطبٝك٘ يف سا٥س َؤسشات ايتعًِٝ ايعايٞ

 ايتعًِٝ ايعايٞ  

 يف جماٍ امل١ُٗ( حمًًٝا ٚعاملًٝا)ايتجازب ايٓاجخ١  يًجاَعات األخس٣    •

 ٚضع آي١ٝ يتكِٝٝ خمسجات ايتعًِٝ ٚايتعًِ َٚتابعتٗا   امل١ُٗ



 األٖةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف

تعزٜز جٛد٠ تعًِ ايطًب١ ٚانتشابِٗ يًُٗازات ٚايتخكل َٔ ذيو. 

      تطةةةٜٛس ٚتٓظةةةِٝ ٚسةةةا٥ٌ َٚؤطةةةسات َباطةةةس٠ ٚغةةةري َباطةةةس٠ يكٝةةةاض خمسجةةةات

 . ايتعًِ

     ِاسةةةتدداّ ْتةةةا٥ج ايتكةةةِٜٛ  يتةةةبين إجةةةسا٤ات تصةةةخٝخ١ٝ عًُٝةةة١ يتعزٜةةةز تعًةةة

 .ايطًب١

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةٛغات

oايتٛافل َع َتطًبات ايتكِٜٛ ٚاالعتُاد األنادميٞ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ. 

o ايعاملٞ يف قٝاض جٛد٠ املدسجاتايتٛج٘ َٛانب١. 

o ايتعًِضسٚز٠ ٚجٛد َٓٗج١ٝ يتكِٜٛ خمسجات. 

o فاع١ً يكٝاض َشت٣ٛ ايتعًِ ٚانتشاب املٗازاتأسايٝ ب تبين . 



 األْظط١ ايس٥ٝش١ٝ يتٓفٝر امل١ُٗ
تشع٢ ٖرٙ امل١ُٗ إىل ضُإ إٔ مجٝع ايٛحدات األنادمي١ٝ يف اجلاَع١ تطبل صٝػ١ ق١ٜٛ َٚتُاسه١ 

أٟ تكِٝٝ نٝف ٜدزض األساتر٠ ( ايتعًِ)ٚتًكٞ املعسف١ ٚاملٗازات ( ايتدزٜص)يتكِٝٝ ع١ًُٝ تكدِٜ ايتعًِٝ 

ٚباملكابٌ تتٛفس تػر١ٜ . ٚبايتايٞ ٜكدّ ايطًب١ ٚايزَال٤ ٚذٟٚ ايعالق١  تػر١ٜ زاجع١. ٚنٝف ٜتعًِ ايطًب١

 .  زاجع١  يًُدزسني حت٢ متهِٓٗ َٔ حتشني أدا٥ِٗ باستُساز

 :  ٚميهٔ حتكٝل ذيو َٔ خالٍ األْظط١ ايتاي١ٝ

  تكِٝٝ ايطًب١ يًُدزض ٚتٛسٝعٗا يتظٌُ تكِٝٝ املٓٗاج ٚاالختبازات ٚايهتاب املدزسٞ  استبا١َْساجع١

   .ايدزاس١ٝٚٚسا٥ٌ تكِٝٝ أدا٤ ايطاي ب يف املٛاد 

 خاص١ بتكِٝٝ  املٛاد ايع١ًُٝ َٚٛاد ايتدزٜ ب ايعًُٞ خازج اجلاَع١ استبا١ْٚضع  . 

  ٚضع آي١ٝ َساجع١ دٚز١ٜ يًُٓاٖج ايدزاس١ٝ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايتدزٜص ٚتطٜٛسٖا َٔ خالٍ االطالع ع٢ً

 .ايتجازب ايعامل١ٝ ايٓاجخ١

  تكِٝٝ املتدسجني ٚاخلسجيني يًرباَج ٚاملٓاٖج ايتع١ًُٝٝ ٚاقرتاح آي١ٝ جلُع املعًَٛات استبا١َْساجع١. 

  تكِٝٝ أزباب ايعٌُ يًدسجني َٔ جاَع١ فٝالديفٝا ٚاقرتاح آي١ٝ مجع املعًَٛات استبا١َْساجع١. 

 ٌُٚضع آي١ٝ ملكاب١ً اخلسجيني ٚأزباب ايع  . 

 ٚضع آي١ٝ جلُع املعًَٛات ٚحتًًٝٗا ٚتٛفري إزطادات يًُُازسات اجلٝد٠  . 

  َعٝاز١ٜ حم١ًٝ أٚ عامل١ٝ يكٝاض َد٣ ايتعًِ ايرٟ حكك٘ ايطاي بتٛفري اختبازات دزاس١ إَها١ْٝ  . 

 

 ٜكّٛ ْا٥ ب ز٥ٝص اجلاَع١ األنادميٞ َٚسنز ايتطٜٛس ٚايتدزٜ ب يف اجلاَع١ باإلطساف ع٢ً تٓفٝر

 اخلطط ايتظػ١ًٝٝ هلرٙ امل١ُٗ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


