
 1 

 
 

 

  احلقوقكلية 

 اخلطة التنفيذية

2018-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
المحور 

 الرئيس
 المهمات اإلجراءات التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

مسؤولية 

 التنفيذ

المدة 

الزمنية 

 المتوقعة

البرامج 

 االكاديمية

الهددف االسدتراتيجا األو   

تطددددددوير  مليتددددددا التعلددددددي  

 والتعل  وتعزيزهما

 ية لبرنامج الحقوقالمراجعة الدور

  وضععآ يل ععة ءجععراا  رارععاال  وريععة لسو اجععاال ال ععوق

المحلععأ  و اءيل مععأ مععى القععوة البىععرية ومععدة م امععة 

الخطعععا والبعععرامج الحال عععة لاععع،  السو اجعععاال  ووضعععآ 

 الخطا الو ويق ة ال زمة لا،  البرامج الدرار ة

لجنة النوع ة 

 والجو ة
6/2018 

 لجنة النوع ة  الوعل م والوعلم وموابعواا وضآ يل ة لوق  م مخرجاال

 والجو ة
6/2018 

تنم ة مااراال الطلبة المان ة 

 والىخص ة

 

تضعععم ى المنعععارج الدرارععع ة للماعععاراال اا ا  عععة  ويعععدراال 

لجنة النوع ة  الوواصل  والوفك ر النايد واءبداعأ  والىخص ة  وغ ررا.

 والجو ة
6/2018 

معة تعزيز تدريب الطلبة فأ الجا

 وخارجاا

  مراجعة تعل ماال تدريب طلبة الع ا ة القانون ة 
لجنة الودريب 

 والندواال
5/2018 

تور آ اروخدام   واال الوقن ة فأ 

 عمل وأ الوعل م والوعلم

  تعزيز ارعوخدام تكنولوج عا المعلومعاال والتصعالال فعأ

 5/2018 نا ب العم د العمل ة الوعل م ة والوعلم ة

الخدمات 

 الطالبية
 

 

 

 

 

الهدف االستراتيجا الثانا  

اسدددددددددددددددت طا  الطلبدددددددددددددددة 

واسدددددددتب افه  وتحفيدددددددزه  

 واالرت اء بخدماته .

اروقطاب الطلبة الموم زيى وتعزيز 

 الونوع فأ ب ئة المجومآ الط بأ

  تنظ م برنامج لروقبال الطلبة الجد  فأ الكل ة 
 6/2018 لجنة الرشا 

 دراس للوعريعع  تنظعع م زيععاراال م دان ععة لطلبععة الكل ععة للمعع

 بالكل ة والعمل على اروقطاب الطلبة 
لجنة الودريب 

 والندواال
6/2018 

تعزيز اءرشا  ااكا يمأ والنف أ 

 والجوماعأ للطلبة

 تفع ل الرشا  الكا يمأ  اخل الكل ة 
 6/2018 لجنة الرشا 

  تنظ م ملفاال اءرشا  ويوا م الرشا   اخل الكل عة وتحم عل

 6/2018 لجنة الرشا  المويآ اللكورونأ للكل ةالقوا م على 

 اانىطة الط ب ة تعزيز

    تعزيز مىاركاال الطلبة  اخل الكل عة معى خع ل تخصع

 مجلة سا ا لام
لجنة الرشا  

ولجنة الطلبة 

 والرات،ة

5/2018 

  انىععاا رابععا الكورونععأ علععى مويععآ الكل ععة خععا  بانىععطة

 الطلبة والعمل على تفع لاا
المويآ  لجنة

 اللكورونأ
5/2018 

تطوير الخدماال الوعل م ة وال مناج ة 

 المقدمة للطلبة

   لقععاا الطلبععة والرععوماع لم سظععاتام سععول مرافعع  الكل ععة

 المخولفة. 

العم د ونا ب 

 العم د
5/2018 

  تنظعع م وتوزيععآ ارععوبانة لق عععاس مععدة رضععا الطلبععة سعععول

 الخدماال المقدمة لام

لجنة النوع ة 

 و ةوالج
5/2018 

البحث 

علما لا

 واإلبداع

الهددددددددددددف االسدددددددددددتراتيجا 

الثالث  االنخراط فا البحدث 

العلمددا واالرت دداء بنتاجاتدد  

وتسدددددددددددددوي ها وتحفيدددددددددددددز 

 المبادرات اإلبدا ية

تعزيز ثقافة البحث العلمأ والوأل   فأ 

 الجامعة على مخول  الم ووياال

  تقديم برامج تدريب ة فأ كوابعة مىعاريآ اابحعال العلم عة

 وإ ارة المؤتمراال وف   ل ل خا  يعد لا،  الغاية

لجنة الودريب 

 واللجنة العلم ة
6/2018 

  5/2018 اللجنة العلم ة تحف ز العمل الوىاركأ فأ مجال البحث العلمأ 

المصادر 

البشرية 

 والمادية

الهددددددددددددف االسدددددددددددتراتيجا 

عزيددز كفايددة هي ددة الرابدد   ت

 التدريس والموظفين.

 

تطوير  عضاا الا ئة الودري  ة وتنم ة 

 يدراتام

  تفع ل برامج تا ئة  عضاا ر ئة الودريس الجد  للعمل فأ

لجنة الودريب  الجامعة

 والندواال
6/2018 

الوورآ فأ برامج اءبوعال للدراراال 

 العل ا

 ة اجراا  رارة سول اروحدال تخصصاال علم ة ومبوكر

فعععأ مجعععال القعععانوا لولب عععة الحاجعععاال المحل عععة واءيل م عععة  و 

 اروحدال برنامج ماج و ر
لجنة البحث 

 العملأ
6/2018 

توف ر الكوا ر الفن ة واء ارية الم اندة 

 وتنم ة يدراتام
 تطوير يل ة لودريب الموظف ى والرتقاا بأ ا ام 

لجنة الودريب 

 والندواال
5/2018 

 
الهددددددددددددف االسدددددددددددتراتيجا 

لخدددددددامس  تدددددددوفير بنيدددددددة ا
 تطوير الخدماال الط ب ة

  تععوف ر ب ئععة تعل م ععة وبحن ععة امنععة ومحفععزة للطلبععة ور ئععة

 الودريس 
 6/2018 اللجنة العلم ة
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أساسددددددية محفددددددزة للددددددتعل  

وصيانتها وضدما  االكتفداء 

 تعزيز الدعم للخدماال الحاروب ة  المالا واستدامت .

 لوج ععععة تحععععديث اجاععععزة الحارععععوب والوجا ععععزاال الوكنو

اللجنة العلم ة  الخرة واروبدال الوال  مناا 

والمصا ر 

 الوعل م ة

6/2018 

خدمة 

المجتم  

والعالقات 

 الخارجية

الهددددددددددددف االسدددددددددددتراتيجا 

السدددددادن  االنخدددددراط فدددددا 

أنشددددددطة تنمددددددا المجتمدددددد  

 وتغنا الجامعة أكاديميا  

 

 تعزيز يل اال الوعاوا 

 مآ المجومآ المحلأ

  المجومآ المحلأ.وضآ وخطا يل اال للوعاوا مآ 
لجنة الودريب 

 والندواال
6/2018 

 6/2018 لجنة الجو ة وضآ يل ة لو وي  الكل ة  اخل اً وخارج اً.  ت وي  الكل ة

 

 

 

 الحوكمة

 

 

الهددددددددددددف االسدددددددددددتراتيجا 

السددددداب   ضدددددما   وكمدددددة 

فعّالددة ومسددتجيبة لمتطلبددات 

 الجامعة.

 

المحافظة على تطب   القوان ى 

عمل اال الجامعة والوىريعاال الموعلقة ب

ور ئة الودريس والموظف ى والطلبة 

 بموضوع ة وشفاف ة

  إجعععراا ارعععوط ع م عععدانأ و ورد لق عععاس معععدة رضعععا

العامل ى عى الوىريعاال الموعلقة بأعمال الجامعة المخولفعة 

 6/2018 لجنة الجو ة ومدة تطب قاا

 وضآ مدونة رلوك فأ الكل ة

  باا كافة العامل ى إعدا  مدونة اخ ي اال ال لوك  يلوزم

 6/2018 لجنة الجو ة فأ الجامعة والطلبة واعوما را وتعم ماا

تطوير  نظمة مرايبة الجو ة للا ئو ى 

 6/2018 لجنة الجو ة اعوما  نماذج خاصة للموابعة الدورية لجو ة البرنامج  الودري  ة واء ارية وذود الع ية

ادارة 

ضما  

 الجودة

الهددددددددددددف االسدددددددددددتراتيجا 

من  تعزيددددددز ال دددددددرة الثددددددا

التنافسية للجامعة وتحسين 

صدددورتها الذهنيدددة وضدددما  

 جودة  ملياتها.

 

تعزيز إجراااال الوق  م ال،اتأ وضماا 

 الجو ة فأ الكل ة
 .6/2018 لجنة الجو ة وضآ  رارة تق  م ذاتأ للكل ة بىكل  ورد 

 


