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المعايير

الحوكمة

الغايات
االستراتيجية

الغاية
االستراتيجية
األولى:
ضمان حوكمة
كفؤة وملبية
لمتطلبات مركز
اللغات

المبادرات

الغاية
االستراتيجية
الثانية:

تطوير عمليتي
التعليم والتعلم
وتعزيزهما
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 مراجعةةة الهيكةةةل اليمييوتفعيئها.

مجئس مركز الئغات

 تطوير ممهجية لية ية القيةةا ات األكةةا ي ية واي ا يةوتقيي ها.

م ير مركز الئغات
مساع ال ير

وتطوير األني ةةة والئوا

 تحسةةةةةةيل ولةةةةةةا ل اليوانةةةةةةل اي اال ركز وتأطيرها.
 -تأطير الي كيل والشفا ي والييئم

البرامج
األكاديمية

1

توزيع السنوات
4
3
2

جهة التنفيذ

م ير مركز الئغات
مساع ال ير
الئجم االجي اعي
مجئس مركز الئغات

يل العامئيل

ال ركز.

 الةةةةةةيح اج رامم تعئيم العر ي لئماطقيل غيرها تئالحاجات العال ي ليعئيم العر ي وميطئ ات العصر .

مجئس مركز الئغات
مساع م ير مركز الئغات اليعاون مع
شع الئغ العر ي

 تج ي والةةةةةةيح اج موا لي يس مها ات لغوي ميموعال ركز ( إعا ة طرح الئغ اييطالي واليح اج الئغ
اليركي ).

مجئس مركز الئغات

 إع ا رامم اليعئيم ايلكيرون (اليعئيمال مم واليعئيم القا م عئى اليكمولوجيا) ،وتفعيئها اخل
ال حاضرات و مخي ر الئغات.

م ير مركز الئغات
مساع م ير مركز الئغات
ع ا ة اليعئم عل ع
ممسقو موا الئغات وأعضاء الهيئ الي يسي
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 إع ا مخطط ال وا ال الةةةي و ل الم وال ال عيليل السةةةةةيالةةةةةات وايجراءات الجامع  ،ييضةةةةة ل
ج وال زمميا مح ا لكل نشاط نف .

ال مسل العام
ممسقو ال وا
لجان ال خططات ال الي
م ير مركز الئغات و مساع ه
ال مسل العام
ممسقو ال وا
لجان ال خططات ال الي
ال مسل العام
ممسقو ال وا
لجان ال خططات ال الي

 مراجع نياجات ال وا األكا ي ي وم ى تأهيئها الئغولئخريجيل أكا ي يا ومهميا.
 مراجع ال وا األكا ي ي وال خطط ال الةةةةة وتطويرولا ل تقيي ها.
 -ترليخ ال ها ات والقيم واالني اء

ال ماهم ال الي .

ممسقو موا الئغات وأعضاء الهيئ الي يسي
لجان ال خططات ال الي

 إع ا االميحانات وإجا اتها الم واجي وآلي اليصحيواليقييم اعي ا ا عئى ليل السيالات وايجراءات
الجامع .
 تطوير ألةةةةةةالي الي يس واليقييم (تقييم ع ئيي اليعئيمواليعئم).
 عق محاضةةةةةةرات ليطوير األ اء األكا ي ألعضةةةةةةاءالهيئ الي يسي

ال مسل العام وممسقو ال وا وأعضاء الهيئ الي يسي

ممسقو موا الئغات وأعضاء الهيئ الي يسي
م ير مركز الئغات
مساع م ير مركز الئغات
ع ا ة اليطوير و اليعئم عل ع وجهات أخرى

 حولةةةة اميحانات ال سةةةةيوى وجزء مل اميحانات موامها ات الئغات ضةةةةةة ل مخطط م و تصةةةةةةة ي
إجراءات خان .
 ال ء وضةةع مخطط ليأليم مماهم ج ي ة ل وا مها اتالئ غ العر ي تقوم عئى المير يات اليعئي ي -اليط يق ي
عئم الئغ الح يث
الح يث

مركز الحالوب
ال مسل العام وممسقو ال وا
ال مسل العام وممسقو ال وا وأعضاء الهيئ الي يسي
ع ا ة اليطوير
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المعايير
البحث العلمي
واإليفاد
واإلبداع

الغايات االستراتيجية
الغاية االستراتيجية
الثالثة:

االرتقاء بالبحث العلمي
ونتاجاته وتسويقها
وتحفيز المبادرات
اإلبداعية

المبادرات

توزيع السنوات
5 4 3 2 1

 وضةةةةةةع إجراءات ليعزيز ثقةةةا ةةة ال حةةةث العئوتحفيز ال احثيل ال قئّيل.
 عق و ش ع ل ليوجي ال الةةةةةةةات نحو ال حوجمجال الئغويات وتسةةةئيط الضةةةوء عئى
اليط يقي
جان األولويات ال حثي القصةةوى الي يركز عئيها
اليعئيم العةةال
نةةةةةةمةة وب عم ال حةةث العئ
األ ن .

قا

 تعزيز الشةةةةةةراكةةةات واالتفةةةاقيةةةات مع الجةةةامعةةاتال رموقة ومعةةاهة تعئيم الئغة محئيةةا وعةةال يةةا مل
نحو ايي ي لت وال ركز ال ريطان وغيره ا.
 -ت م ال شا يع اي اعي والريا ي .

الغاية االستراتيجية
الرابعة:

 توظيم أعضةةةةاء هيئ ت يس كفاءات عالي (حيلالحاج ) والي قاؤهم وتحفيزهم.

تعزيز كفاية هيئة
التدريس والموظفين

 ض ان حزم أجو ومزايا مما س لهيئ الي يس. تق يم رامم ت ي كفؤة ليطوير أ اء أعضاء هيئالي يس وتعزيزه.

م ير مركز الئغات
مساع م ير مركز الئغات
لجم ال حث العئ
م ير مركز الئغات
مساع م ير مركز الئغات
لجم ال حث العئ
األولويات ال حثي القصوى ال ص ة مل نم وب عم ال حث العئ
األ ن .
م ير مركز الئغات
مساع م ير مركز الئغات
لجم ال حث العئ
م ير مركز الئغات
مساع م ير مركز الئغات
لجم ال حث العئ

نشةةةةةةر ال قةةاالت العئ يةة ال مجزة مل طئ ةة موا
مها ات الئغ العر ي عئى ال ولةةةةةةوع العال ي
الحرة ويكي يةةة يةةةا وعئى موقع ال قةةةاالت الخةةةا
الجامع وال س ى " يال لفيا ال عر ".

المصادر
البشرية
والمادية
والمالية

جهة التنفيذ

مساع م ير مركز الئغات
شع الئغ العر ي
ريل يال لفيا ال عر
م ير مركز الئغات
مساع م ير مركز الئغات
نا الر يس لئشؤون األكا ي ي
يس الجامع
ع ا ة اليطوير والجو ة
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/اليعئيم العال

المعايير

الغايات االستراتيجية

المبادرات

توزيع السنوات
5 4 3 2 1

 تطوير نيام شةةةةةةةامل ومحولةةةةةةة ليقييم أ اء هيئالي يس.
 تق ة يم رامم ت ة ي ةوتقيي هم.

جهة التنفيذ
نا الر يس لئشؤون األكا ي ي
ع ا ة اليطوير والجو ة
مركز الحالوب
ع ا ة اليطوير والجو ة
م ير شؤون ال وظفيل

كفؤة ليطوير أ اء ال وظفيل
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المعايير

الغايات االستراتيجية

المبادرات

توزيع السنوات

5 4 3 2 1

 -تطوير ال مي األلالي لئ ركز ومرا ق .

الغاية االستراتيجية
الخامسة:

توفير بنية أساسية
محفزة للتعلم وصيانتها
وضمان االكتفاء المالي
واستدامته

 ضةةةةةة ان الكفاءة العاليوإ ا ة موا ه.

جهة التنفيذ
م ير ال ركز ومساع ه
لجم ال مى
ال كي الهم ل
ا رة الصيان والئوازم
م ير ال ركز ومساع ه
لجم ال مى
ال ا رة ال الي
م ير ال ركز ومساع ه
لجم ال مى
ال كي الهم ل
ا رة الصيان والئوازم
ال ا رة ال الي
يس الجامع
نا الر يس لئشؤون األكا ي ي
م ير ال ركز ومساع ه
ؤلاء األقسام
مركز الحالوب

تشةةةةةةغيل مرا ل ال ركز

 تعزيز أع ال الصةةةةةةيان ووضةةةةةةع خطط لئصةةةةةةيانااللي اقي .

 تطوير الر ط الشةةةةةة ك ايلكيرون يل الهيئةةةالي يسةةةي واي ا ي وال وظفيل والجامع أكا ي يا
وإ ا يا واليح يث ال سي ر لخ مات الحال اآلل .
 تطوير خطط مالي قصةةةةةةيرة ال ى وطويئ ال ىلئ حا ي عئى الي ام ال وا ال الي .

م ير ال ركز ومساع ه
ال ا رة ال الي
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المعايير

الغايات االستراتيجية

المبادرات

الخدمات
الطالبية

الغاية االستراتيجية
السادسة:

 تطوير آليةات الةةةةةةيقطةاب الطئ ة لئ وا الجةامع يالحرة الي تطرح مل مركز الئغةةات مل جةةان ة ،
ومسةةةةةةةا ن ة الكئ يات ال حا ي عئى الطئ
اليخصةةصةةات ال يموع والةةي قا هم مل جان آخر
مل خالل معر احيياجاتهم الئغوي الي تسةةةةةةهل
تخصصاتهم.
عئيهم هم ال ا ة العئ ي
 تمشةةةةةةيط الفعةةاليةةات الالممهجي ة ومرا قهةةا وتعزيزمشا ك الطئ يها.

تحفيز الطلبة واالرتقاء
بخدماتهم

توزيع السنوات
5 4 3 2 1

م ير ال ركز ومساع ه
ال مسل العام وممسقو ال وا
لجم ض ان الجو ة
ع اء الكئيات و ؤلاء األقسام.
م ير ال ركز ومساع ه
الئجم الثقا ي ولجم خ م ال جي ع
ع ا ة شؤون الطئ

 وضع آليات ليعزيز اليموع الئغو مل خالل ال واالحرة الي يطرحهةةةا ال ركز وه الفرنسةةةةةةيةةة
والع ري والصةةةةيمي واييطالي  ،واليفكير آليات
طرح موا لغوي أخرى مل نحو اليركي .
الئغييل العر يةةة و
 تحسةةةةةةيل كفةةةايةةة الطئ ةةةاينجئيزي .
 وضةةةةةةع إجراءات ليم يةةة ال هةةةا ات اليوظيفيةةةك ها ات اليوانةةةل وغيرها والا الئغييل العر ي
لةةةةةةوب
واينجئيزي ة ةةا يعزز ق ة ة الطةةال ة
الع ل.
 العماي الطئ ال ي يزيل -تعزيز اليموع الثقا

جهة التنفيذ

م ير ال ركز ومساع ه
لجم ض ان الجو ة
ع ا ة اليطوير

ال مسل العام وممسقو ال وا وأعضاء الهيئ الي يسي
م ير ال ركز ومساع ه
لجم ض ان الجو ة
ال مسل العام وممسقو ال وا وأعضاء الهيئ الي يسي
ع ا ة شؤون الطئ
ال مسل العام وممسقو ال وا وأعضاء الهيئ الي يسي
ال مسل العام وممسقو ال وا وأعضاء الهيئ الي يسي
ع ا ة شؤون الطئ

والخ رات العال ي لئطئ .
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المعايير

الغايات االستراتيجية

المبادرات

خدمة
المجتمع
والعالقات
الخارجية

الغاية االستراتيجية
السابعة:

 تطوير آل ي ل يأطير ال شةةةةةةةا ك يل ال ركزوال جي ع.

االنخراط في أنشطة تنمي
المجتمع وتغني مركز
اللغات

توزيع السنوات
5 4 3 2 1

جهة التنفيذ
م ير ال ركز ومساع ه
لجم خ م ال جي ع
مسيشا الر يس لئعالقات ال ولي
ا رة العالقات العام
ع ي الكئي
ؤلاء األقسام
مسيشا الر يس لئعالقات ال ولي
م ير ال ركز ومساع ه ولجم خ م ال جي ع
ع ا ة شؤون الطئ

 تةةأطير و العالقةةات العةةام ة وال ة ولي ةال ركز.
 تطوير آلي اليوانةةةةةةل مع الطئ الخريجيلال ي يزيل لغويا وأ ا يا وثقا يا واالليفا ة مل
مجال الئغ واليوانل.
خ راتهم األ ا ي
 -تفعيل نا الئغات.

م ير ال ركز ومساع ه وال مسل العام وممسقو ال وا
م ير ال ركز ومساع ه
الئجم الثقا ي
مسيشا الر يس لئعالقات ال ولي

 تطوير اتفةةةاقيةةةات الشةةةةةةراكةةة مع الجهةةةاتاألكا ي ي والئغوي وتفعيئها.
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إدارة ضمان
الجودة

الغاية االستراتيجية
الثامنة:

 وضةةةع آليات ليحسةةةيل نةةةو ة مركز الئغاتلوب الع ل وال جي ع.

تعزيز القدرة التنافسية
لمركز اللغات وتحسين
صورته الذهنية وضمان
جودة عملياته

 تطوير نيةةةام ليقييم ال وا األكةةةا ي يةةةوالوح ات اي ا ي والخ مي وتفعيئ .

 مراجع مؤشةةةةةرات األ اء لئ ركز وولةةةةةا لتقيي ها.
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م ير ال ركز ومساع ه
ال مسل العام
مسيشا الر يس لئعالقات
ال ولي
ا رة العالقات العام
م ير ال ركز ومساع ه
ال مسل العام
مركز الحالوب
لجم ض ط الجو ة
ع ا ة اليطوير والجو ة
لجم ض ط الجو ة
ع ا ة اليطوير والجو ة

