انشؤٚخ Vision
طٕسح انكهٛخ ٔ طًٕدبرٓب ٔ أْذافٓب ػهٗ انًذٖ انطٕٚم.
سؤٚــخ انكهٛخ:
ْ ٙأٌ ركٌٕ أدذٖ كهٛبد انطت انجٛطش٘ انًشيٕلخ دٔنٛب ٔرنك

ف ٙيجبالد انزؼهٛى انجٛطــــش٘

ٔسػبٚخ انظذخ انذٕٛاَٛخ ٔانجذش انؼهً ٙانًزمذو كًب رف ٙثبنخظبئض انًزًٛزح انًطهٕثخ ف ٙيجبل
خذيخ انًجزًغ ٔانزطٕٚش ف ٙكبفخ انًجبالد انجٛطشٚخ.
انشصبنخ Mission
دصزٕس انكهٛخ انًؼهٍ ٔ انز٘ ٕٚضخ يًٓخ انكهٛخ ٔ يخبسجٓب انًضزٓذفخ.
سصبلح انكهٛخ :
رهززو كهٛخ انطت انجٛطش٘ جبيؼخ انمبْشح ثزخشٚج طجٛت ثٛطش٘ يإْم ثبنذسجبد انؼهًٛخ نًشدهزٙ
انجكبنٕسٕٚس ٔ انذساصبد انؼهٛب ،كًب رٓذف ئنٗ ئجشاء انجذٕس انؼهًٛخ ٔانزطجٛمٛخ ٔ انزؼهٛى
انًضزًش ٔخذيخ انًجزًغ ثًب ٚزٕافك ٔيزطهجبد صٕق انؼًم انًذهٗ ٔاإلله ًٙٛف ٙئطبس أخاللٛب د
انًُٓخ.
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اْذاف ٔغبٚبد انكهٛخ:
 -1انغبٚخ األٔنٗ :رطٕٚش انمذسح انًإصضٛخ نهكهٛخ:
 1.1رطٕٚش انٓٛكم انزُظ ًٗٛنهكهٛخ.

 21رطٕٚش ًَظ األداء ثبنكهٛخ.

 31رأكٛذ إلنززاو ثبألخاللٛبد ٔانًظذالٛخ انًُٓٛخ.
 41رًُٛخ يٓبساد انًٕاسد انجششٚخ.

 51رٕفٛش اإليكبَبد انًبدٚخ.

 -2انغبٚخ انضبَٛخ :رطٕٚش لطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ:
 12رؼزٚز دٔس انكهٛخ فٗ انًشبسكخ انًجزًؼٛخ ٔرًُٛخ انجٛئخ.
 22رطٕٚش اَظًخ رمٕٚى األداء ٔاداسح انجٕدح ثبنكهٛخ.

 -3انغبٚخ انضبنضخ :رطٕٚش انفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ:
 13دػى ٔرطٕٚش خطظ يزبثؼخ انطالة ٔانخشٚج.ٍٛ
 23اخزٛبس انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ انًشجؼٛخ.

 33رطٕٚش ٔدػى انجشايج انزؼهًٛٛخ.

 43رٕفٛش انزضٓٛالد انًبدٚخ نؼًهٛخ انزؼهٛى ٔانزؼهى.

 -4انغبٚخ انشاثؼخ :رطٕٚش انجذش انؼهًٗ ٔانذساصبد انؼهٛب:
 14دػى ٔرؼزٚز اَشطخ انجذش انؼهًٗ ثبنكهٛخ 24 .رطٕٚش ٔدػى نٕائخ انذساصبد انؼهٛب ثبنكهٛخ.
ضًبٌ جٕدح انزؼهٛى Quality Assurance:
ْٔ ٙصٛهخ نهزأكذ يٍ يضزٕٖ جٕدح انزؼهى ٔ انجذش انؼهًٔ ٙانًشبسكخ انًجزًؼٛخ ٔجًٛغ انخذيبد
انز ٙرمذيٓب انكهٛخ .رزٕافك يغ انًؼبٛٚش انًُبظشح نٓب صٕاء ػهٗ انًضزٕٖ انمٕي ٙأٔ انؼبنً.ٙ
االػزًبد Accreditation
ْٕاالػزشاف ،انز٘ رًُذّ جٓخ يب (يضبل انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔ االػزًبد ) نًإصضخ
يب ٔ ،رنك ٔفمب نهضٕاثظ انًؼهُخ انز ٙرُششْب انٓٛئخ ( .أَشئذ انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى
ٔ االػزًبد صُخ .)2006
يبْٕاػزًبد انكهٛخ؟
ْٕ االػزشاف ثبٌ ثشايج انكهٛخ َذمك يؼبٛٚش انكفبءح ٔ انجٕدح انًٕضٕػخ يٍ لجم انٓٛئخ انًبَذخ
نشٓبدح االػزًبد (يضبل الْٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔ االػزًبد).
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االصزجٛبَبد أ اصزمظبء
رؼزجش االصزجٛبَبد يٍ األدٔاد انًًٓخ ف ٙػًم ٔدذح ضًبٌ انجٕدح  .فٓٗ أداح يٍ األدٔاد انًًٓخ
نجًغ انجٛبَبد انظذٛذخ دٛش ٚزى رذهٛم ْزِ االصزجٛبَبد نًؼشفخ َمبط انمٕح َٔمبط انضؼف نهكهٛخ
نٕضغ خطظ رُفٛزٚخ نًؼبنجخ أٔجّ انضؼف ٔرؼزٚز َمبط انمٕح ٔرذض ٍٛاالداء.
يٍ ْى انًضزفٛذ ٍٚيٍ رطجٛك َظبو انجٕدح ٔاالػزًبد ؟
انطالة ٔ انخشٚجٌٕ  :االعخراف بِن هحليب ثن دّليب.
أػضبء ْٛئخ انزذسٚش ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼبيه:ٍٛ
ححسيي هسخْٓ األداء ّ حْفير بيئت العول الوٌبسبت.
انًجزًغ ٔ صٕق انؼًم  :هالئوت هسخْٓ الخريج الحخيبجبث سْق العول  -ححسيي الخذهت العالجيت
الومذهت  -هكبفحت العذّٓ  -هٌع اًخشار اهراض الحيْاى لالًسبى  -اًوبء الثرّة الحيْاًيت ّالذاجٌت
ّالسوكيت  -ارحفبع ًسبت رضبء الوسخفيذيي هي الخذهت.
نًبرا انجٕدح ٔاالػزًبد فٗ انكهٛخ؟


نكٗ ٚطًئٍ انًضزفٛذٌٔ يٍ انخذيخ ئنٗ جٕدح انكهٛخ
ٔ ثشايجٓب األكبدًٛٚخ.



انزمذو انٓبئم ف ٙانؼهٕو انًخزهفخ َٔظى ٔركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد
انذذٚضخ.



َظبو انؼٕنًخ انجذٚذ.



انزًُٛخ انًضزذايخ.



دبجخ انًجزًغ انًذهٔ ٙاإللهٔ ًٙٛانؼبنً ٙنخشٚج يزًٛز رٔ جٕدح ػبنٛخ.



رشجٛغ انمذسح ػهٗ االثذاع ٔاالثزكبس.



ضًبٌ رجبدل االػزشاف ث ٍٛانجبيؼبد انؼشثٛخ-انؼشثٛخ ٔ انؼشثٛخ-األجُجٛخ.



اٚجبد فشطخ ػًم يُبصجخ نهخشٚج ف ٙانضٕق انًذهٗ ٔاإللهٔ ًٙٛانؼبنً.ٙ



خهك سٔح انًُبفضخ ث ٍٛانكهٛبد انًُبظشح .
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رؼشٚفبد انجٕدح


أداء انشٗء انظذٛخ ثطشٚمخ طذٛذخ يُز انًشح األٔنٗ
يغ ئٚجبد فشطخ نهزذض ٍٛكم يشح.



انزطبثك يغ انًؼبٛٚش انًذهٛخ أٔ انؼبنًٛخ.



انزطبثك يغ ادزٛبجبد انًُزفغ ثظٕسح رفٕق رٕلؼبرّ.



انخهٕ يٍ انؼٕٛة.



انٕفبء ثجًٛغ انًزطهجبد انًزفك ػهٓٛب ثذٛش رُبل سضبء انًضزفٛذ يٍ انخذيخ.

يب ْٕ انًطهٕة يٍ انكهٛخ نك ٙرؼذ َفضٓب نهذظٕل ػهٗ االػزًبد؟
أٌ ٚكٌٕ نهكهٛخ :


سصبنخ ٔاضذخ ٔيؼهُخ.



أْذاف ٔاضذخ رزفك يغ سصبنزٓب ٔلبدسح ػهٗ رذمٛك اْذافٓب.



خطخ اصزشارٛجٛخ ٔاضذخ .



لذسح ػهٗ رُظٛى يٕاسدْب انجششٚخ ٔانًبنٛخ ٔانطجٛؼٛخ نزذمٛك أْذافٓب انًؼهُخ .



ْٛكم ئداس٘ (ْٛكم رُظْٛٔ ًٙٛكم ٔظٛفٔ )ٙاضخ.



أػضبء ْٛئخ رذسٚش يٍ يخزهف انشرت انؼهًٛخ االكبدًٛٚخ.



َظبو رمٕٚى داخه ٙيضزًش نًشاجؼخ انخطظ انذساصٛخ نًٕاكجخ يزطهجبد انؼظش.

نجبٌ انجٕدح Quality Committees
يجًٕػخ األشخبص صٕاء يٍ داخم انكهٛخ أٔ يٍ خبسجٓب يضئٕنٍٛ
ػٍ يزبثؼخ صٛش َظبو انجٕدح داخم انكهٛخ.
رذهٛم َمبط انمٕح ٔ انضؼف ٔ انزٓذٚذاد ٔ انفشص SWOT Analysis
لٕح

Strengths



Weaknesses



فشص Opportunities



Threats



ضؼف
رٓذٚذاد

أداح يٍ أدٔاد انجٕدح انزذهٛهٛخ ٔانز ٙرٓذف ئنٗ رمٛٛى ٔدساصخ انٕضغ اإلصزشارٛج ٙانذبن ٙنهكهٛخ
نزذذٚذ َٕاد ٙانمٕح ٔانضؼف ثٓب ٔيؼشفخ فشطٓب ف ٙانزطٕٚش ٔيب ْ ٙانزٓذٚذاد انزٗ رإصش ثٓب
ثذٛش رضبػذ ػهٗ ٔضغ انخطظ اإلصزشارٛجٛخ انزطٕٚشٚخ نهكهٛخ.
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شؼبس انجبيؼخ
جبهعت المبُرة هٌبرة العلن في هصر ّهحيطِب االلليوي.
سؤٚخ انجبيؼخ
أٌ ركٌٕ جبيؼخ انمبْشح ٔادذح يٍ أفضم انجبيؼبد انؼبنًٛخ انًشٕٓد نٓب ثبألطبنخ ٔانضجك فٙ
ركٕ ٍٚانًؼشفخ َٔششْب ٔرطجٛمٓب إلصشاء دٛبح األفشاد ٔانًجزًغ ٔانًإصضبد ٔانجٛئخ انًذٛطخ.
سصبنخ انجبيؼخ
انزًٛز ف ٙرمذٚى خذيبد انزؼهٛى انؼبنٗ نًمبثهخ ادزٛبجبد انًجزًغ انًذهٔ ٙاإللهٛى

٘ ٔانذٔنٙ

ٔاإلصٓبو ثشكم فؼبل ٔدائى ف ٙرذمٛك انزًُٛخ االجزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ ف ٙيظشٔ ،رزذمك سصبنزُب
يٍ خالل االنززاو ثبنًؼبٛٚش انذٔنٛخ نهزًٛز ف ٙيجبالد انزؼهٛى ٔانجذٕس ٔخذيخ انًجزًغٔ ،ادذاس
انزكبيم ث ٍٛاألفشاد ٔانزكُٕنٕجٛب َٔظى األػًبلٔ ،رًُٛخ سأس انًبل انجشس٘ ثبنجبيؼخ.

اْذاف ٔغبٚبد انجبيؼخ:
انغبٚخ االٔن : ٙرفع كفبءة األداء الوؤسسي لخحسيي الْضع الخٌبفسي للجبهعت.
انغبٚخ انضبَٛخ :االلخسام بخطبيك هعبيير الجْدة ّحميين المذرة الوؤسسيت ّالفبعليت الخعليويت دّريب .
انغبٚخ انضبنضخ. :زيبدة المذرة الخٌبفسيت لطالة جبهعت المبُرة .
انغبٚخ انشاثؼخ  :حٌويت لذراث أعضبء ُيئت الخذريس ّهِبراحِن ّححسيي الخذهبث الومذهت لِن.
انغبٚخ انخبيضخ  :حطْير البحج العلوي ّدعوَ ّاسجثوبرٍ في حٌويت االلخصبد المْهي،
ّحْجيَ األبحبد ًحْ حعسيس الخذهبث العبهت ّالحكْهيت .
انغبٚخ انضبدصخ  :حذعين عاللبث الشراكت ّبراهجِب هع هؤسسبث الوجخوع الوذًي ّحٌويت البيئت.
انمٛى انذبكًخ نهجبيؼخ
انزًك - ٍٛرذأل انًؼشفخ
يكبفأح االداء انًزًٛز

-

-

رؼهى يضزًش -

ْذف ٔادذ

انجٓذ انجًبػٗ

انمٛى انذبكًخ نهكهٛخ
انُزاْخ ٔانضًٕ

 -االثزكبس ٔاإلثذاع

انؼذانخ ٔانًضبٔاح ف ٙانفشص -

-

انمٛبدح ٔ انمذٔح انذضُخ

االدزشاو انًزجبدل ٔانزضبيخ
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