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 ة قدم م 
  هو وضع خطوات مرحلية للوصول للرؤية المستقبلية انطالقآ من تحليل الحاضر وتوقعات   التخطيط

والوسائل   األساليب  بإستخدام  تحقيقها  المرغوب  اإلسترتيجية  األهداف  لتحقيق  المستقبل  واتجاهات 

وا   المناسبة لألولويات  وفقاً  وفعالية  بكفاءة  .  لتحقيقها  محدد  زمني  جدول  وفق  يط والتخطلمسؤليات 

اإلستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي يرتبط بالنشاط اإلداري الذي تماريه اإلدارة العليا في   المؤسسة  

والخاص بتحليل الفجوة بين موارد وإمكانيـات المؤسسة والفرص المتاحـة في البيئة المحيطـة بغرض 

 ســد هذه الفجوة وتحقيــق المالئمة والتوافــق اإلستراتيجي. 

ولكنه  وتجدر   اإلستراتيجية  الخطة  أو  اإلستراتيجة  هو  ليس  اإلستراتيجي  التخطيـط  أن  إلى  اإلشــارة 

 نشاط تمارسه اإلدارة العليـا في المؤسسة للتوصل إلى تحقيق رســالة المؤسسة .                                            

التخطيط االسترا بأهمية  أيماناً منها  لوضع خطة إستراتيجية  وإدارة جامعة شندي  تيجي إتخذته أسـاسـاً 

اإلستراتيجية   واألهداف  النهائية  والغايــات  والرسالة  للجامعة  المسقبلية  الرؤية  تتضمن  األجل  طويلة 

التى تســعـى إلى تحقيقها في ضـوء هذه الرسالة،وكذلك إتخذته اساساً لجميع األنشطة في الجامعة والتى  

 العلمي والمشـــاركة المجتمعية.                                                                         تتمثل في التعليم  والبحث 

وإذا كان العالم اليوم يتميّز بالتغيرات السريعة في البيئة الخارجية ،فإن التخطيط اإلستراتيجي هو الذي   

والته الفرص  ورصد  التغيرات  هذه  تفهم  على  اإلدارة  الجامعة  يساعد  بنشاط  العالقة  ذات  ديدات 

 ومخرجـاتها. ويساعد على معرفة الرؤية المستقبلية على المدى الطويل.                                                     

من هنا أصبح التخطيط اإلستراتيجي لجامعة شندي ضرورة من ضرورات التطوير والبناء وليس درباً  

                                                                                                     .  من دروب الرفــاهية
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 اجلامعة نبذة عن  أوالً:  
الجمهوري رقم )1994أنشئت جامعة شندي في مارس   بالقرار  لسنة  67م  ذات  1994(  النيل ،وهي هيئة علمية  نهر  بوالية  م 

مدينة   مقرها  اعتبارية  للجامعات  شخصية  أنموذجاً  الجامعة  وتُعد  السودان  في  العالي  التعليم  ثورة  ثمرات  إحدى  وهي  شندي. 

الطبي  التعليم  بين  والتكامل  التنسيق  مثل  برامج عديدة  ولها  مناهجها،  في  المشكالت  والمعتمدة على حل  المجتمع  نحو  المتجهة 

، وكلية التربية لمرحلة األساس ، وكلية تنمية المجتمع لتنفيذ   والخدمات الصحية، وتكوين الفرق من كليات الطب والعلوم الصحية 

 برامج مجتمعية وتنموية وكلية المجتمع

بالرغم من حداثة إنشاء الجامعة فقد استطاعت الجامعة تكوين عالقات مميزة مع المؤسسات العلمية المحلية، اإلقليمية والعالمية  

كاديمية والبحثية ذات االهتمام المشترك. وعلى الصعيد العالمي، أقامت جامعة  وكذلك مع المنظمات الدولية، في المجاالت األ

  :شندي العديد من عالقات التعاون واالتفاقيات مع الجامعات ومنظمات األمم المتحدة المتخصصة مثل 

    

   Ondokuz Mayis  University-   تركيا 

     Siirt University- تركيا    

    Namik Kemal University - تركيا 

   Bozok University- تركيا   

   Hitit University-  تركيا 

   Cankiri University - تركيا 

   Krikkale University-  تركيا 

   Aksaray Universityجنوب أفريقيا -جامعة ويلز   -تركيا 

 جنوب أفريقيا  -جامعة كاردف     

 مصر  –جامعة المنصورة    

 مصر  –يق جامعة الزقاز   

 منظمة الصحة العالمية    

 اليونيسيف منظمة األمم المتحدة للسكان   

  :كما أن الجامعة عضو في    

 إتحاد الجامعات السودانية   

 اتحاد الجامعات العربية    

 اتحاد الجامعات اإلفريقية      

 جامعات العالم اإلسالمي    

 شبكة الجامعات المتجهة نحو المجتمع     

الج متخذه  سعت  به.  والنهوض  المجتمع  خدمة  في  الجامعة  رسالة  تحقيق  تكفل  التي  والبرامج  الخطط  من  مجموعة  لوضع  امعة 

النتائج  العلمية مبرزة أهم  بالمنهجية  تحليلها وبحثها  ثم  المتنوعة  العلمية في معرفة أهم مشكالته ومطلوباته  الوسائل والنشاطات 

لصحية، التربوية واالقتصادية وغير ذلك. كما أن للجامعة اإلسهامات المباشرة تجاه  والتوصيات في مختلف المجاالت الطبية، ا

 المجتمع في كافة األضرب وعلى سبيل المثال: 

مركز     تقديم الخدمات العالجية للمجتمع من خالل مستشفى المك نمر والمراكز المتخصصة مثل مركز جراحة ومعالجة الكلى، 1

 ومركز القلب.  الطب النووي ومعالجة األورام،

تسيير قوافل الخدمات الصحية والطبية من كليات الطب والجراحة وكلية التمريض العالي وكلية علوم المختبرات الطبية        .2

 وكلية الصحة العامة لخدمة مجتمعات الريف بمحليتي شندي والمتمة سنويا.

 تقديم خدمات التدريب المختلفة للعاملين بالمؤسسات.      .3

 قيام دورات في المبادرات المجتمعية لقيادات المجتمع.     .4
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المنتجة        .5 األسر  برامج  بتنفيذ  وذلك  المرأة  قطاع  وخاصة  المجتمع  من  عريضة  قطاعات  تخدم  التي  المجتمع  كلية  إنشاء 

 والتثقيف الصحي بجانب دورات في الفقه والدراسات اإلسالمية. 

 علومات للمؤسسات المختلفة.  تقديم الرأي العلمي وتوفير الم     .6

 إقامة دورات تأهيلية للمعلمين والمعلمات.      .7

 وفي مجال برامج البحث العلمي:     .8

 تشجيع البحث العلمي لمواجهة كافة مشكالت المجتمع.         أ.

ال     ب.  التطبيقية  البحثية  المشروعات  خطط  محاور  لتحديد  الالزمة  التحليلية  الدراسات  لخدمة  إجراء  الجامعة  بها  تساهم  تي 

 المجتمع.

 إجراء الدراسات التحليلية الالزمة للبرامج والمشروعات التي تعمل على النهوض الثقافي في مجال خدمة المجتمع.       ج.

والزراعية         د. اإلنتاجية  بالوحدات  اإلنتاج  تقنيات  وتطوير  اإلنتاجية  للمشكالت  الحلول  وإيجاد  الدراسات  بالمجتمع    إجراء 

 والربط بينها وبين المشروعات البحثية والتطبيقية.  

 جمع وتحليل البيانات والمعلومات واألبحاث ومعالجتها لخدمة الباحثين في مجال خدمة المجتمع.        ه.

وأ        و. نتائجه  في  األهداف  تحقيق  مدى  من  والتأكد  المختلفة  والتطبيقية  البحثية  المشروعات  تقدم  المشروعات  متابعة  عمال 

 البحثية التطبيقية.  

 التنسيق بين كليات الجامعة بشأن تكوين فريق العمل لتنفيذ المشروعات المختلفة ومتابعتها.         ز.

مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة المشاريع البحثية التطبيقية وتوفير التسهيالت واإلمكانيات الالزمة لهم للقيام بهذه        ح.

 مهام .  ال

 متابعة التطورات واالبتكارات والمشروعات التي يمكن االستفادة منها أو تطويرها لخدمة المجتمع.       ط. 

المختلفة ذات الصلة       ي.  المجتمع  أفراد  إلى قطاع  المعرفة  الدراسات والبحوث في مختلف مجاالت  نتائج  العمل على إيصال 

 ضعها في شكل إجرائيبطبيعة أعمالهم ومهامهم بعد تيسيرها وو
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 : لجامعةالعامة لاألهداف 

م العايل والبحث العلمي على تعمل اجلامعة يف إطار السياسة العامة للدولة والربامج اليت تضعها وزارة التعلي
 العلم وتدرسيه وتطوير مناهجه ونشره من اجل التنمية الشاملة للبالد.   حتصيل

 -داف األتية:لذا تعمل اجلامعة لتحقيق االه 

 اتكيد هوية االمة واتصيلها من خالل املناهج الىت تقرها اجلامعة وتطبقها.  -1

 إجراء البحوث العلمية والتطبقية املرتبطة حباجات اجملتمع.  -2

 االهتمام بقضااي التنمية البشرية والفكر والقيم الدينية.   -3

ؤسسات التعليم العايل والبحث ابتكار التقنيات وتطبيقها خلدمة اجملتمع السوداين ابلتعاون مع م -4
 العلمي. 

التفاعل مع اجملتمع بتفهم مشاكله واالعرتاف مبعرفته وخربته والعمل على تطويرها وقف حاجاته  -5
 وقيمه.

 ذوى كفاءات متميزة.  خرجينياعداد   -6
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 طار الفكري واملنهجي للخطة اإلسرتاتيجية 
 نشر ثقافة التخطيط كمدخل للتطوير-1

 والتعليمية اإلدارية ةالمنظوم وتطوير لتحسين األداء في والتميز واالعتماد  ةالجود  ثقافة نشر-2

التهديدات و والفرص  الداخلية والضعف القوه نقاط تحديد  مع للكلية الذاتية الدراسة على الخطط بناء-3

 الخارجية

 حديـد لت لجـودةا ومعـايير الفعلـي األداء بـين ةالمرجعيـة والمقارنـ لـدداءة واضـح مقـاييس وضـع-4

 (Benchmark) الفجوة لسد  احتياجات التحسين

 بالكلية األنشطةت والعمليا جميع جودة لتحسين مستقبلية رؤى ذات  وضع خططو  البرامج تطوير-5

 والمسئولية المشاركة فى بالحق المستويات  كافة على العاملين جميع تمتع على التأكيد -6

ــة-7 ــتمرة المتابع ــذ  المس ــ لتنفي ة الخط

 لعمليـات  ةالتنفيذي الخططو ية اإلستراتيج

 والتحسين التطوير

ة مجموعــخــالل  مــن الــدوري التقيـيم-8

 وخارجية ةداخلي

 والتقييم ةالمتابع نتائج نشر-9
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 علي نطاق اجملتمع احمللي   لجامعة ل   الوضع التنافسي 
تقـدم لسـوق  التـيوالجامعـات بالمنطقـة  مـن أوائـلوضعاً تنافسياً متميزاً إذ تعتبر   جامعة شنديتمتلك  

من الحصول علي فرص عمل  خريجيهامكن تعلي مستوي عالي من الكفاءة,  ينالعمل المحلي  خريج

 .جيدة

بنية أساسية وتجهيزات معملية وخبرات بشرية وأعضاء هيئة التدريس مـن مـدارس   جامعةوتمتلك ال 

 .التنوعب علمية تتسم 

 .جودةاللضمان   ء نظامإنشاالتي قامت ب جامعات من أول الجامعة شندي وتعتبر 

التي تسهم فـي تفعيـل دور الجامعـة فـي  على استحداث الكثير من الكراسي العلمية شنديتعمل جامعة 

وتقـديم الـدعم العلمـي  نهـر النيـلالتنميـة المحليـة مـن خـالل اجـراء الدراسـات والبحـوث فـي منطقـة 

لمختلفة التي تفعل دور هذه الكراسي واالستشاري للخطط التنموية اضافة الى إقامة المناشط والبرامج ا

 في خدمة المجتمع المحلي.
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الرؤية 

والرسالة  

 والقيم
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 الرؤية  و الرسالة و القيم 

 الرؤية:

 اجملتمع والتميز عامليآ يف جمال البحث العلمي )الرايدة يف خدمة اجملتمع والتميز العاملي(    خدمة   الرايدة يف 

 الرسالة: 

 

ة وفاعلة حتقق التنمية االجتماعية واالقتصادية مع االلتزام ابملعاير الدولية يف جماالت تقدمي خدمة متميزة دائم
 مع.التعليم البحوث وخدمة اجملت

 القيم: 

 -نطالقآ من ديننا اإلسالمي احلنيف وثقافتنا الغراء نؤمن ابلقيم األتية:ا

 اجلودة واألبتكار واإلبداع .  -1

 املسئولية جتاه اجملتمع.  -2

 صداقية والعدالة. الشفافية وامل-3

 القيادة والعمل بروح الفريق الواحد-4
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 االهداف االستراتيجية للجامعة 

إستيراتيجية   محددات  هناك  كان  فقد  الجامعة  لرسالة  أهداف  طبقاً  عدة  أو  هدف  من  ولكل 

 وهي: إستيراتيجية  

 المحدد اإلستيراتيجي األول: التعليم والتعلم

 لوصول بالبرامج األكاديمية إلى المستوى العالمي الهدف اإلستيراتيجي األول: ا

 الهدف اإلستيراتيجي الثاني: إعداد طالب متميزين بكفاءة عالية للمستقبل.

 الهدف اإلستيراتيجي الثالث: تعزيز كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

 : البيئة الداعمةالمحدد اإلستيراتيجي الثاني

 رابع: تعزيز واستثمار مرافق الجامعة واستخدام التقنيات الحديثة.ال الهدف اإلستيراتيجي

 اإلرتقاء بمصادر التعلم وفقاً للمعايير القياسية. الهدف اإلستيراتيجي األول:

 التميز في خدمات ودعم الطالب والطالبات. الهدف اإلستيراتيجي األول:

 دارية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة.تطوير األنظمة المالية واإل الهدف اإلستيراتيجي األول:

 : الخريجون وسوق العملالمحدد اإلستيراتيجي الثالث 

 تأمين مستقبل مهني واعد للخريجين. :ثامنالهدف اإلستيراتيجي ال

 : العلم والمعرفةالمحدد اإلستيراتيجي الرابع

 مستدامة.تطوير منظومة البحث العلمي لدعم التنمية ال :تاسعالهدف اإلستيراتيجي ال

 اإلرتقاء ببرامج الدراسات العليا. :عاشرالهدف اإلستيراتيجي ال

 : المسؤولية المجتمعيةالمحدد اإلستيراتيجي الخامس

 اإللتزام المستمر والفعال نحو خدمة المجتمع. :حادي عشرالهدف اإلستيراتيجي ال

 : الشراكةالمحدد اإلستيراتيجي السادس

 : بناء منظومة للشراكة والتعاون محلياً وإقليمياً وعالمياً.ثاني عشرالهدف اإلستيراتيجي ال
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التحليل  

 البيئي 

 البيئي التحليل  :  ثالثاً 

 البيئي للتحليل  الالزمة البيانات جمع وأدوات مصادر

 . البیانات  جلمع  خطط وضع مرحلة   .1

 . البیانات  مجع أساليب  تصمیم مرحلة .2

 . البیانات  مجع مرحلة .3

 . الدراسة الذاتية للجامعة  .4

 ملعرفة نقاط القوة والضعف والفرص   االستبیانات وتطبیق  تصمیم .5
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 نقاط الضعف  نقاط القوة 

ــيم االداري  ــة والتنظ ــيدة والطموح االدارة الرش
 سير العمل داخل الكلية. ومتابعة

عدم وجـود غـرف كافيـة لعمـل مكاتـب مخصصـة العضـاء هيئـة 
 التدريس لكل قسم.

التنوع في اعضاء هيئة التـدريس مـن جامعـات 
 وبلدان مختلفة.

واجهزة هامـة مـع عـدم وجـود  ليـة   معدات بعض المعامل تنقصها  
 إلحضار المحاليل واألدوات المستهلكة بالمعامل.

ريبية ومـؤتمرات وور  عمـل عمل دورات تد 
 العضاء هيئة التدريس والمعاونين.

 .اعداد وتخصصات اعضاء هيئة التدريس بالجامعةالنقص فى 

موقع الكتروني خـاص بهـا علـي   يوجد للجامعة
 االنترنت 

 المركزية فى بعض القرارات.

ــالة  ــة ورس ــم صــياغة رؤي ــةت ــة  الجامع بطريق
 واضحة وشاملة.

 .تحديد مهام كل عضو هيئة تدريسل عدم وجود توصيف وظيفي

 تدني رواتب الطاقم التدريسي وعدم وجود محفزات مادية. وجود عدد من االجهزة الحديثة بالمعامل.

مشاركة الطالب في اتخـاذ القـرار عـن طريـق 
 استطالع ارائهم.

عدم وجود صيانة مستمرة لقاعـات المحاضـرات أو وجـود أجهـزة 
المسـاعدة المطلوبـة للمحاضـرات غير عاملة وعـدم تـوفر األدوات 

 بالقاعات.

علــي التطــوير المســتمر  تشــجيع ادارة الجامعــة
والتحســين فــي جميــع العمليــات وتــدعم تطبيــق 

 اليات الجودة واالعتماد. 

 بطء توفير الميزانيات الالزمة للبحث العلمي واالنشطة.

ــام ــين نظ ــا لتحس ــرص االدارة العلي ــمان  ح ض
 .الجودة في الجامعة

 لطالب بالجامعة.ود وسيلة انتقال مناسبة لعدم وج

تناســب قاعــات المحاضــرات والفصــول الدراســية مــع أعــداد عــدم  توجد وحدة لالرشاد االكاديمي.
 .الطالب 

 والهيئـة المعاونـة  نسبة أعضـاء هيئـة التـدريس
 .مع المعدالت المرجعية تتفق إلى الطالب 

 وجود ميثاق ألخالقيات المهنةال

 ضعف عملية االرشاد االكاديمي داخل الكلية. ية في األنشطةالمشاركة الطالب

 عدم وجود مكتبة بالكلية. وجود معايير أكاديمية خاصة بالكلية

والمقـررات الدراسـية للبرنـامج  توصـيف    يوجد 
 الكلية التي تقدمها

بين   تعاون  وجود  د   جامعات وال  الجامعةعدم  اخل وخارج  األخرى 
 . السودان

 ية معلنة لتفعيل الشراكة المجتمعية.عدم وجود استراتيج 

 عدم وجود خطة معتمدة للبحث العلمي. وجود معامل للحاسب االلي للطالب بالكلية.

 لتحسـين العليـا اإلدارة جانـب  مـن التام االنحياز
 .الكلية في الجودة ضمان نظام

تفعيــل الســنة التحضــيرية خاصــة للكليــات  عــدم النظــر بجديــة فــي
 الطب. العملية وخاصة كلية

عدم وجود عدد كافي من اإلداريين بالكلية للقيام باألعمال اإلداريـة  
 المساعدة.

 عدم وجود برامج للدراسات العليا بالكلية. 

 عدم وجود وكالة لشطر البنات. 

 ال يوجد دليل ارشادى للطالب للتعريف بأنظمة وأنشطة الكلية. 

 ضعف االعتماد علي التعليم االلكتروني. 

بعضـوات واعضـاء دم اكتمال التخصصـات الرئيسـية والفرعيـة  ع 
 .هيئة تدريس بالجامعة

  SWOT ANALYSESرابعا: مصفوفة التحليل الرباعي 
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 : الخارجية البيئة تحليل

 :شنديلجامعة لمكتبة االلكترونية ا

 :المتاحة الفرص

ة، قاعـدة بيانـات تضم صفحة عمادة شئون المكتبات فهرس للمكتبـة، قواعـد المعلومـات، مكتبـة رقميـ

 لدبحاث العلمية. 

 يوجد رابط على موقع الجامعة للخدمات الطالبية االلكترونية:  

 :التهديدات

 األنشطة.  هذه عن اإلعالن  محدودية

 المكتبة المركزية 

 :المتاحة الفرص

الكتب     من  الجامعة  مقتنيات  إجمالي عدد  أوعية  بلغ  األ  العربية واألجنبية وبعض        ) خرى  المعلومات 

 الجامعة المختلفة.   ة على مكتبات عنواناً موزع

تقوم الجامعة بتوفير خدمات اإلعارة للطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من راغبـي و

 .االستعارة من منسوبي الجامعة أو من الطالب أو فئات المجتمع األخرى

 :التهديدات

 األنشطة.  هذه عن اإلعالن  محدودية

 مة التصوير المخفض في المكتبة لتصوير الكتب والمراجع. عدم وجود خد 

 :ةالجود  ادارة

 الفرص المتاحة: 

للبرامج األكاديمية المختلفـة تضمن تطبيق معايير الجودة عمادة التطوير والجودة والتي وجود   -1
 بالجامعة والمساهمة في صياغة أهداف هذه البرامج والتحقق من تنفيذها.

 اضرات والدورات التدريبية.عقد بعض ور  العمل والمح -2
العمـادات المسـاندة والبرامجي للجامعـة  واالنتهاء من مشروع التقويم الذاتي األولى المؤسسي   -3

 والكليات.

 عدم وجود وجبات مخفضة للطالبات والطالب. 
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 األكاديمية والقيادات  واإلداريين التدريس هيئة ألعضاء تدريبية دورات   قدم -4
 :التهديدات

 .دريبيةالتت الدورا هذه لحضور األعضاء  إللزام تعميم  وجود  عدم   
 

 تقنية المعلومات واالتصاالت 

 :رونية ولتحقيق ذلك اتخذت ما يليتسعى الجامعة للتحول إلى التعامالت االلكت
 تسخير برنامج لالتصاالت اإلدارية يمكن من خالله التخلص التام من التعامالت الورقية . -1
  .االلكترونيةتشكيل لجنة التعامالت االلكترونية لمتابعة التحول إلى المعامالت  -2
 .وشبكات اتصال على أحدث المواصفات استحدثت الجامعة خوادم  -3
خـرى تسعى الجامعة لتوسيع برامج االتصاالت اإلدارية في التعامل مع الجهـات الحكوميـة األ -4

 .للتخلص من المعامالت الورقية
 

ة لالتصدال دونت الجامعة أنظمة أكاديمية وإدارية وعلمية ذات موثوقية ومصدداقية عاليدة وقابلد
 بها عن طريق الشبكة العنكبوتية

 
 الفرص المتاحة: 

 التخلص من التعامالت الورقية . -1
 التحول إلى المعامالت االلكترونية. -2
 سرعة انجاز المعامالت ومتابعة مايتخذ بشأنها من قرارات. -3
 

 :التهديدات

 عدم وجود حساب لكل عضو هيئة تدريس على نظام االتصاالت االدارية. 

 اعضاء هيئة التدريس بأقسامهم عبر نظام االتصاالت. عدم ربط 

 عدم ترتيب روابط اعضاء هيئة التدريس بنظام االتصاالت االدارية بما يسهل التواصل معهم. 

 

 البحث العلمي وخدمة المجتمع:

 الفرص المتاحة:     

 صحيةوجود بيئة بحثية بالمنطقة و المراكز البحثية بالجامعة و المستشفيات و المراكز ال

 :التهديدات

 ها  عدم استغالل -

-  
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 العامة  الخارجية البيئة تحليل

 السياسددية القددو 
 والقانونية

 Threats التهديدات Opportunities الفرص المتاحة

واالعتماد   للتقويم   الوطنية  الهيئة إنشاء
معايير    األكاديمي  تطبيق  تضمن  والتى 

 . الجودة واالعتماد األكاديمي 

 الجامعي  قبل ما  التعليم  منظومة  ضعف
 

 على  الجامعات  بين الخبرات  تبادل تشجيع 
 والعالمي  الوطني  المستوى 

 . الخاصةوجود بعض الكليات 

جامعات  .جديدة تعليمية برامج  إنشاء تشجيع   من   قريبة  منافسة     وجود 
 ( الشيخ البدري –ل وادي النيالمنطقة )

هى الوحيدة    شنديتعتبر كلية الطب بجامعة  
مما يمكن لها مرجعية افتراضية  في المنطقة  

الطبية   الخدمات  مجال  في  تنميتها  يمكن 
 لمستشفيات المنطقة. 

واضحة   عليا  إستراتيجية  وجود  عدم 
 لدعم التدريب الميداني 

مع    شنديمدينة   الكبيرة  المركزية  المدن    سهولة عن 
 وسائل المواصالت والحجوزات.   وفرةالسفر  

 

  جود الئحة للتعليم العالي. و

يؤ  االقتصادية لقو ا مما  العالي  للتعليم  المقدم  الدعم  ثر  زيادة 
 . جامعةإيجابا في الدعم المقدم لل

بين   التنسيق  وأصحاب  الجامعة  ضعف 
 .العمل

لدراسة  المتزايدة  تخصصات    عدة    الحاجة 
 المستوى المحلي واإلقليمي. علي 

 

تزايد الطلب على الكوادر الوطنية مما يتيح  
 . الجامعةلخرجين فرص عمل 

في   مثيالتها  عن  المرتبات  ضعف 
األخرى   اليتي الجامعات  التعاقد  مما  ح 

 . مع خبرات متميزة للجامعة 

  . إمكانية التوسع في التخصصات 

 الجامعات  بين التعاون  ثقافة  غياب  سهولة التأثير فى المجتمع لصغره.  االجتماعية القو 
 األعمال  ومنظمات 

صناعية  بيئة  و    وجود  زراعية    تجارية  و 
 العملية لتطويريفتح قنوات  مجتمع أعمال  و

 . والتعليمية  البحثية

 
 

على   الحصول  في  المجتمع  رغبة  تزايد 
 . مستوى عال من الخدمات 

 

تدريب   في  المستشفيات  من  االستفادة 
 .الطالب 

 

 االتصاالت وفى  وسائل في المتزايد  التطور  التكنولوجية لقو ا
 التقنيات  ذلكوك التعليمية  الوسائل  تقنيات 
 الطبية 

 

انجاز   الخدمة  لمتلقي  تتيح  الكترونية  بوابة 
 معامالتهم باستخدام االنترنت 

 

انجاز    أنظمة  في  تساهم    إجراءات اتصاالت 
 العمل

 

  قواعد بيانات حديثة جدا 
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 والتهديدات  الفرص  ودراسة  والضعف القوة نقاط وتحديد  للجامعة الحالي الوضع دراسة على ترتب  د وق

 األهـداف ضـوء فـى وذلـك جامعـةلل االسـتيراتيجية األهـداف وضـع إلـى والخارجية الداخلية البيئة ىف

 .للجامعة االستيراتيجية
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 األهداف االسترياتيجية 

 األهداف االسترياتيجية للجامعة   : خامساً 
 

  .1 . للمناهج ووسائل التعليم الطبي   التطوير املستمر 

   ة وقادر   ومهنياً   القياً خ ة أ مؤهل إعداد كوادر طبية  
 
 علي الت

 
  .2 . اتي املستمر علم الذ

  .3 . ميزين ت عضاء هيئة التدريس امل ذب أ ت كادميية  إجياد بيئة أ 

اجلامعي ا تطوير   املتخصصة    ملستشفى  املراكز  متميزة    و  صحية  خدمات  لتقديم 
 . للمجتمع 

4.  

  .5 التعاون مع املؤسسات احمللية والعاملية يف جمال البحوث الطبية. 

  .6 . للتقويم واإلعتماد األكادميي عتماد من اهليئة الوطنية  ول علي اإل احلص 

  .7 توفري بيئة حبثية مبا يسهم يف خدمة املنطقة. 
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الخطة  

 التنفيذية
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