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 2022 الثانيتشرين 
 
 

 
 ة: ــــــــــــــالرؤي

قليميا في     والكوادر األكاديمية واإلدارية،وتطوير القيادات  ،تنميةأن يصبح المركز رائدا ومتميزا محليا وا  . 

 
 ة:  ــــــــــالرسال

 يسعى المركز الى تطوير الكوادر والقيادات األكاديمية واإلدارية واحداث تنمية مستمرة في مهارات اعضاء 
هيئة التدريس بمجال التدريس والبحث العلمي واستخدام تكنولوجيا الرقمية للرقي بالعملية التعليمية، وتقديم 

 .الدعم المستمر والتطوير لمهارات الكادر اإلداري لضمان اداء وظيفي متميز

 القيم •
العدالــــــــــــةإل التعامــــــــــــر باإلنصــــــــــــات مــــــــــــ  الجميــــــــــــ  واحتــــــــــــرا  قيمــــــــــــة ال ــــــــــــرد وكرامتــــــــــــ  وحريتــــــــــــ   •

 المشروعة.
بوضـــــــــو  فـــــــــي جميـــــــــ  عمليـــــــــات الجامعـــــــــة مـــــــــ  الطلبـــــــــة و يئـــــــــة التـــــــــدري  الشـــــــــ افيةإل التعامـــــــــر  •

 والموظ ين.
ــة  • ــة واألمانـــــــ ــن الثقـــــــ ــار مـــــــ ــي  طـــــــ ــة فـــــــ ــات الم نيـــــــ ــاثدا  واألخنقيـــــــ ــا  بـــــــ ــزا  التـــــــ ــةإل االلتـــــــ النزا ـــــــ

 واإلخنص.
 والوطن. ،والمجتم  ،والوفاء للجامعة ،بالمسؤوليةاالنتماءإل الشعور  •
ــين  • ــاعي بـــــــ ــر الجمـــــــ ــاونإل العمـــــــ ــ ل  التعـــــــ ــا وكـــــــ ــ  عمليات ـــــــ ــة فـــــــــي جميـــــــ ــي الجامعـــــــ ــاملين فـــــــ العـــــــ

 الحار م  الطلبة.
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ــي مجـــــــــــاالت  • ــا فـــــــــ ــجيع ا ورعايت ـــــــــ ــة وتشـــــــــ ــور االبتكاريـــــــــ ــار والحلـــــــــ ــتيعا  األفكـــــــــ ــدااإل اســـــــــ اإلبـــــــــ
 التعلي  والتعل  والبحث العلمي.

 الم نيةإل القدرة على  ظ ار المعرفة والم ارة والك اية في التخصص. •
 
 

 لجامعة فيالدلفيا  المتوقعة القضايا االستراتيجية الرئيسة  -3
    إلفيما يلي القضايا االستراتيجية موزعة على محاور الخطة االستراتيجية

 
 

 : التعليم والتعلم ▪
 . بأشكال  المختل ةتطوير مقومات التعلي    •
 االنتقار من أسالي  التدري  التقليدية  لى األسالي  الت اعلية.   •
التواصر االتصار و  ثراء عملية التعلي  والتعل  بم ارات الت كير والتحلير والنقد البناء وم ارات  •

 والبحث العلمي.  
 

 

   :وااليفاد البشرية المصادر ▪
 وتح يز  .  ال يئة اإلداريةتطوير آلية الرتقاء العاملين من  •
 ك اية التدري  األكاديمي وال ني واإلداري المنئ  للعاملين في الجامعة.  •

 

 : الحوكمة ▪
 .   تطوير الوسائر التكنولوجية والرقمية المستخدمة في جم  المعلومات واتخا  القرارات  •

 

  
 والمبادرات للخطة االستراتيجية ات واألهداف الغاي -4
المشتقة  االستراتيجية والمبادرات     امحاور الخطة االستراتيجية وغايات ا وا داف  يوضح  1- 4رق     يلي جدورفيما     

 لتحقيق تل  األ دات االستراتيجية. من ا 
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  ت واألهداف والمبادرات للخطة االستراتيجيةالغايا 1-4جدول 
 

 

الغايات   المحور  رقم المحور 
 االستراتيجية 

 المبادرات )البرامج التنفيذية( االهداف االستراتيجية 

2- 

 
 
 

 التعليم والتعلم 
 
 
 

 إل  الغاية الثانية
تعزيز عملية التعلي   
والتعل  في الجامعة  

لتتماشى م   
متغيرات أسالي   
عداد   التعلي  وا 

المتعلمين لسوق  
عمر عالمي  

 ديناميكي.
  

 إلالهدف األول 
توسي  صور تقدي  البرامج   

األكاديمية والمسارات التعليمية  
الداعمة وتنوي  أسالي  التدري   

 وتعزيز جودت ا.

دورات تدريبية المن جية وجا يًا أو عبر التعلي  االلكتروني   تنظي  •
 ب دت التطور ال اتي والنمو الم ني والوظي ي.   

من  ثراء   دع  ال يئة التدريسية ضمن مركز التطوير لتمكين    •
 أسالي  التدري  الحالية واستكشات أسالي  تدري  مبتكرة.

 إلالهدف الثاني
الـتـعـلـيـمـيـــــــة    ــات  الـمـخـرجـــــ تـعـزيـز 

التعل    وخبرات  الوظي ي  والتطوير 
 المستمدة من جامعة فيندل يا. 

 تعزيز دور مركز التطوير والتدري  األكاديمي واإلداري. •
األكاديمي في مركز التطوير وانشاء   نشاء وحدة للقيا  والتقوي    •

 قاعدة بيانات تتضمن اعمار الوحدة.

 إل  الهدف الثالث
عـــلـــى   ــائـــ   الـــقـــــ الـــتـــعـــلـــ   تـــعـــزيـــز 

 التكنولوجيا. 

تطوير البنية التحتية وخدمات دع  ال يئة التدريسية والموظ ين   •
 والطلبة لضمان بيئة تعليمية رقمية عالية الجودة.

 

4- 
  المصادر

 وااليفاد  البشرية 
  

 إلاألولى الغاية 
ـفي   ــار  ـــتـثمـــــ االســــــــــــ

ال يئــة التــدريســــــــــــــيــة  
تـــطـــويـــر ـــ    وتـــعـــزيـــز 

 الم ني. 

 إل  الهدف الثاني
ــر   ـلكـــــ ــارات  واـلخـيـــــ اـل ـرص  تـوفـيـر 
عضـــــو  يئة تدري  ومتابعة أدائ   
م نيـــــــة   ــاة  حيـــــ ــاء  بنـــــ من  ليتمكن 
 مجزية أثناء خدمت  في الجامعة.  

 تعزيز التطوير الم ني وقدرات التواصر والقيادة لل يئة التدريسية.   •

إل  ةالثاني الغاية 
االستثمار في  

ال يئة  موظ ي 
وتعزيز   اإلدارية 

 تطوير   الم ني.

 إل  الهدف األول 
ــائر نمو الموظ ين   ــين وســـــــــ تحســـــــــ

 . وتطوير  
 توفير فرص التدري  والتطوير الم ني والتعل  المستمر. •

 إلة الثالث الغاية 
تعزيز بيئـــة العمـــر   

 . داخر الجامعة

 إل  الهدف األول 
تحسـين الخدمات المقدمة للعاملين  

 في الجامعة. 
 ال عالية والك اءة وتحسين االنتاجية.تحديد مجاالت زيادة  •

 الحوكمة  -6

 إلاألولى  الغاية 
وجــود   ــان  ضــــــــــــــــمـــــ

دارة   أنظمة حوكمة وا 
 . فعالة وفاعلة

 إل  الهدف األول 
تأطير أس  الحوكمة الرشيدة في  
 دارة عمليات الجامعة األكاديمية  

 واإلدارية.

 .بناء القدرات القيادية في القطاعين األكاديمي واإلداري •
  

 


