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ً
أوال :رسالة اجلامعة

ً
َ
"املساهمة الفعالة يف إعداد الشباب علميا وخلقيا ليكونوا قادرين على املنافسة يف العلم ويف
العمل ،والقيام بدور قيادي وتنويري يف نهضة اجملتمع ،وذلك بتقديم خدمات تعليمية وحبثية
وجمتمعية متميزة".

وسوف تعمل الجامعة على تحقيق رسالتها مع االلتزام بتطبيق النظم األكاديمية والتعليمية
والبحثية والتدريبية ذات المستوى العلمي والمهني الرفيع المكافئ للمستويات العالمية.
كما تلتزم في ممارستها ألنشطتها المختلفة بالقيم  Valuesالتربوية ومعايير وشروط ضمان
الجودة المتعارف عليها في مؤسسات االعتماد العالمية .Accreditation
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وسوف تلتزم الجامعة في مباشرتها ألنشطتها أن توفر للعاملين فيها من أكاديميين وباحثين
ومهنيين وإداريين مناخا ً إيجابيا ً يهيئ لهم أفضل الفرص لإلبداع واالبتكار ويستثمر طاقاتهم
الفكرية ويخلق فرصا ً للتنافس من أجل الجودة والتميز.
ويأتي االلتزام بتوفير أفضل الفرص واإلمكانيات التعليمية للطالب والطالبات في قمة التزامـــات
الجامعة.
وتتحمل الجامعة مسئولياتها االجتماعية بأن تكون عضوا ً فاعالً في المجتمع ،تدرس قضاياه
ومشكالته ،وتتعرف على موارده وإمكانياته ،وتوظف طاقاتها البحثية ومواردها البشرية
والمادية والمالية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمراعاة القيم والتقاليد المصرية األصيلة.
كما تلتزم الجامعة بأن تكون منارة للتنوير والتطوير الحضاري في مجتمعها.
ً
ثانيا :رؤية اجلامعـة

"جامعة مصرية تسعى إىل العاملية ،متميزة يف أدائها ،حتتل مكانة رفيعة يف قائمة أفضل
ً
اجلامعات ،تواكب العصر ،وهي قبلة الطالب املتميزين ومصدر اخلرجيني األكثر تفضيال يف أسواق
العمل.

إن جامعة النهضة تعمل على تحقيق رؤيتها باالعتماد على التخطيط العلمي واإلدارة
االستراتيجية ،والحرص على تكوين هيئة تدريس متميزة ،واقتناء وتشغيل أفضل التقنيات
التعليمية ،واالنفتاح الفكري والعلمي على مصادر المعرفة العالمية ،وااللتزام بمعايير الجودة
الشاملة لتأكيد قدراتها المؤسسية والفعالية التعليمية.
وتعتمد الجامعة في تحقيق رؤيتها على تمكين أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية
واإلدارية ،وتوفير مناخ من الحرية الفكرية وحفز اإلبداع واالبتكار ،وإطالق الطاقات الخالقة
للطالب وإشراكهم في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتطوير األداء الجامعي وتنمية األنشطة
الطالبية والخدمات المجتمعية.

ً
ثالثا :الغاية االسرتاتيجية للجامعة

تسعى جامعة النهضة إلى تحقيق غايتها المحورية والمتمثلة في إعداد خريج متميز
حصل على تعليم متميز ،ومتكامل الشخصية ،محب لوطنه ،فخور بجامعته.
الخريج الفاعل في خدمة الوطن هو غاية الجامعة ،من أجله توظف كل اإلمكانات
الجامعية ،وهو محور االرتكاز في كل فعاليات الجامع التعليمية والبحثية
والمؤسسية.
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فخور

جبامعته

خريج
متكامل

الشخصية

القدرة

املؤسسية

متميز

خريج

متميز

حمب

لوطنه

الفاعلية

التعليمية

ً
رابعا :األهداف االسرتاتيجية للجامعة

تسعى الجامعة إلى إنجاز األهداف االستراتيجية التالية:
اهلدف األول:

تقديم خدمة تعليمية متميزة لتكوين طالبها تكوينا ً علميا ً وتقنيا ً وفكريا ً وثقافيا ً متكامـالً
ومتوافقا ً مع متطلبات العصر ومتغيراته ومرتكـزا ً إلى تقنياته ،بما يهيئهم للمشاركة الفاعلة
والمتميزة في تفعيل ثروات المجتمع وتحقيق نموه وتطوره ودعم قدراته.
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اهلدف الثاني:

المشاركة المنظمة والفاعلة في تنمية وتطويرالرصيد المعرفــي الوطني والعالمي بمباشرة
البحث العلمي المنظم والتطويرالتقني بما يتفق مع احتياجـات المجتمع ومتطلبات تنميته
اقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً  ،ويسهـــم في زيادة قدراته التنافسية.
اهلدف الثالث:

استثمار العلم والتقنية في اإلدارة الجامعية وتنمية عالقات التعاون والتفاعل الديمقراطي بين
أعضاء أسرة الجامعة ،وإدماج مفاهيم وآليات التطويرالمستمر والجودة الشاملة في كافة
مجاالت النشاط بالجامعة ونظم العمل بها ،بما يقدم نموذجا ً يحتذى في سائر منظمات و قطاعات
المجتمع.
اهلدف الرابع

تعظيم دور الجامعة كمركز تثقيف وتنوير تشـع مساهماتها العلمية والفكرية على العالم مصر
والعالم ،مع االحتفاظ بالهوية المصرية واالنتماء القومي ،كما تسهم بمواردها العلمية والبحثية
في خدمة القضايا المجتمعية وحل مشكالت البيئة.

التعليم

البحث

التنمية
املعرفية

العلمي
خدمة

اجملتمع
ً
خامسا :األهداف التفصيلية لكليات اجلامعة

 .1تقديم وتطووير البورامج التعليميوة واألنشوطة البحثيوة والخودمات التدريبيوة واالستشوارية فوي
المجوواالت التووي تتوافووق ومتطلبووات التنميووة االقتصووادية الشوواملة للمجتمووع ،وتلبووي احتياجووات
قطاعووات اإلنتوواج والخوودمات ،وتوودعم القوودرات التنافسووية للكليووة وتواكووب التطووورات العلميووة
والتقنية العالمية.
 .2التووزام مواصووفات ومعووايير الجووودة فووي جميووع األنشووطة األكاديميووة والبحثيووة واالستشووارية
والتدريبية والخدمات المجتمعية.
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 .3تعميق استخدام تقنيات االتصاالت والمعلوموات فوي البورامج العلميوة وكافوة عناصور العمليوة
التعليمية.
 .4االهتمام بتنويع نظم التعليم واالتجاه إلى تطبيق نظم التعليم اإللكترونوي بموا يتفوق واألهوداف
االستراتيجية للكلية.
 .5توووفير احتياجووات المجتمووع موون الخووريجين المووؤهلين علمي وا ً ومهنيوا ً فووي مجوواالت اختصوواص
الكليووة بووالتوافق المسووتمر مووع مسووتويات الجووودة والتميووز التووي تتطلبهووا جهووات االسووتخدام
ومستويات التقنية المتطورة فيها.
 .6تأهيل وإعداد طالبها ليكونوا قادرين علوى المنافسوة بتميوز للحصووى علوى فورص العمول فوي
منظمات األعماى المحلية وغيرها من جهات االستخدام العامة والخاصة واألهلية والشركات
والمنظمات األجنبية العاملة في السوق المصرية.
 .7تأهيوول وإعووداد طالبهووا ليكونوووا قووادرين علووى المنافسووة بتميووز فووي أسووواق العموول العربيووة
واألجنبية.
 .8تأهيوول وإعووداد طالبهووا ليكونوووا قووادرين علووى اجتيوواز االختبووارات المهنيووة المقننووة فووي جميووع
مجاالت التخصص وذلك من دون الحاجة إلى إعداد جوهري بعد التخرج.
 .9اإلعووداد لتوووفير فوورص وبوورامج الدراسووات العليووا فووي مجوواالت اختصاصووها لتكوووين الكوووادر
العلمية األكاديمية والممارسين التطبيقيين.
 .10المشواركة الفاعلوة فوي حركوة المجتموع المحلووي وعلوى المسوتويين اإلقليموي والودولي بتقووديم
الخبرة العلمية والرأي المهني في القضايا ذات االهتمام العام ،وتطوير قدرة تنظيميوة عاليوة
لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها من أنمواط العمول الجوامعي العوام المتميوز
والمنفتح على المجتمع.
 .11االختيوووار األفضووول والتنميوووة المسوووتمرة والتقوووويم الموضووووعي ألعضووواء هيئوووات التووودريس
ومعوواونيهم ،والتأكيوود علووى الجووودة الشوواملة فووي كوول مووا يقومووون بووه موون أعموواى ،وتحقيووق
التوووازن بووين مسوواهماتهم فووي مجوواالت التوودريس والبحوووم وخوودمات المجتمووع واألنشووطة
الالصفية.
 .12االنفتوواح علووى مصووادر العلووم والمعرفووة المتجووددة فووي العووالم ،وتنميووة العالقووات مووع الكليووات
المنووواظرة فوووي الجامعوووات المشوووهود لهوووا عاميوووا ً ومؤسسوووات البحوووث العلموووي فوووي مجووواالت
اختصاصاها.

ً
سادسا :املبادئ اهلاديـــــــــة للجامعة

تهتدي الجامعة في مباشرة أنشطتها والسعي إلى تحقيق أهدافها بالمبادئ التالية:
 .1تأكيد هويتها باعتبارهوا مركوز للبحوث العلموي والتنويـوـر الثقوافي إلوى جانوب كونهوا مؤسسوة
تعليمية متخصصة.
 .2تأكيوود اسووتقاللية الجامعووة وتميزهووا بشخصووية علميووة متفووردة تعك وـس إمكاناتهووا وارتباطهووا
باحتياجات المجتمع وقطاعات اإلنتاج المتصلة بها.
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 .3تأكيوود التوجووه المسووتقبلي فووي خطووط وبوورامج التطوووير والتحووديث لمختلووف كليووات ووحوودات
الجامعة األكاديمية والبشرية والتقنية والمعرفية والمادية.
 .4متابعوة ورصوود المتغيورات المحليووة والخارجيوة ،والعموول علووى اسوتثمار مووا تتيحوه موون فوورص
وتجنب المهددات الناشئة عنها.
 .5االنفتاح على العالم والتفاعل مع مؤسساته التعليمية والبحثية وتنمية التحالفات العلميوة موع
الجامعوووات المتميوووزة واسوووتثمار االتفاقيوووات الثقافيوووة المعقوووودة بوووين الجامعوووات المصووورية
والجامعات األجنبية.
 .6السعي للتطوير المستمر لونظم وبورامج التعلويم وتقنياتوه ومواكبوة حركوة التجديود فوي العلووم
واالتجاه نحو عالمية التعليم ،مع احترام الخصوصية الثقافية المصرية.
 .7إدماج آليات التجديد والتحديث في نظم التعليم ومناهجه وبرامجه لتواكب التطورات العلميوة
والتقنية والمعرفية المستمرة والمتصاعدة.
 .8التوجه لتحقيق المالئمة المستمرة بين توجهات التعليم ونظمه ولياته وبين متطلبات التنمية
الوطنيووة واحتياجووات قطاعووات اإلنتوواج ،و تحقيووق التكاموول بووين اسووتراتيجية التعلوويم بكليووات
الجامعة واستراتيجيات التنمية اإلنتاجية في المجتمع.
 .9التوسع في نظم ونمواذج التعلويم اإللكترونوي  E-learningوالوتعلم مون بعود باسوتثمار إمكانيوات
تقنيات االتصاالت والمعلومات للوصوى إلى راغبي التعليم كل بحسب قدراته وفي كول مكوان
وفي جميع األوقات.
 .10التنسيق والتوافق بين البورامج والمنواهج والمقوررات التعليميوة بكليوات الجامعوة وبوين نظوم
التعليم ما قبل الجامعي السوتثمار موا بهوا مون تميوز وتجنوب التكورار ،أو تعووي موا بهوا مون
قصور واستكماى الجرعات التعليمية الالزمة للطالب في المرحلة الجامعية.
 .11تأكيوود أهميووة الكليووات باعتبارهووا اللبنووات المحوريووة للبنوواء األكوواديمي بالجامعووة ،وضوورورة
استكماى المقومات المادية والبشرية والنظم اإلدارية لضمان فعالية الكليات وقيامها بودورها
في تفعيل وتطوير األداء العلمي والبحثي بالجامعة.
 .12تأكيد المناخ الديمقراطي بالجامعة واحترام حرية التعبير واإلبداع ألعضاء هيئوات التودريس
والطووالب ،وفووتح قنوووات التعبيوور لهووم للمشووـاركة بووالرأي فووي المسووائل الجامعيووة والوطنيووة
والقومية.
 .13التأكيد على تكامل وتزاوج التخصصات وتنمية شبكات العلوم المتداخـلة ،وإلغواء االنعزاليوة
العلمية القائمة على النظورة التخصصوية الضويقة فيوـما بوين الكليوات واألقسوام ،والعمول علوى
تنمية الدراسات البينية.
 .14التأكيد على الدور الرئيسي ألعضاء هيئات التدريس و حقهـم في مباشرة اإلبوداع واالبتكوار
العلمي والبحثي دون قيود.
 .15االختيار الموضوعي ألعضاء هيئات التدريس وتنظيم تفرغهم للعمل الجامعي مع تعويضهم
التعوي العادى والمكافئ لجهودهم وخبراتهم.
 .16إخضواع هيئوات التودريس لعمليوات التقوويم المسوتمرة والشاموـلة لكافوة فعاليوات عضوو هيئوة
التدريس التعليمية والبحثيوة واألنشوطة األكاديميوة ،وارتبواط اسوتمرارهم وتقودمهم الووظيفي
بنتائج التقويم.
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 .17التأكيد على توفر شوروط الجوودة الشواملة فوي كول موا تقـوـوم بوه الجامعوة ،و تطووير وتفعيول
نظام شامل لتقويم األداء الجامعي.
 .18أهمية المشاركة والتعاون بين الجامعة وبين مؤسسات اإلنتاج لتوفير فرص تدريب الطالب
عمليا ً وتطبيقياً ،بما يكسبهم القدرات والمهارات المناسبة ألداء األعماى التوي يوظفوون فيهوا
ما تلقوه من تعليم بالجامعوة ،وكوذا إتاحوة الفورص ألعضواء هيئوة التودريس لاللتحوام بوالواقع
التطبيقي وتطوير المادة التعليمية بما يفيد طالبهم من الناحية العملية.
 .19استثمار تقنيات االتصاالت والمعلومات لرفع كفاءة األداء في جميع مجاالت العمل الجامعي.

متثل تلك املبادئ الفلسفة املتكاملة جلامعة النهضة يهتدي بها ويعمل يف ضوئها مجيع أعضاء
اجلامعة من األكادمييني واإلداريني.
وتلك املبادئ هي اإلطار احلاكم خلطط اجلامعة وفعالياته ،وهي أهم معايري التقييم
واحلكم على كفاءة األداء وجودة النتائج واإلجنازات.
وترتجم املبادئ اهلادية التوجهات األساسية لفكرة " احلوكمة " ،وبذلك تعترب جامعة
النهضة أول جامعة مصرية تطبق تلك الفكرة الرائدة والدافعة إىل الشفافية واإلفصاح وتوزيع
املسئوليات بني فريق اإلدارة واملعاملة العادلة جلميع ذوي الصلة باجلامعة من طالب وأساتذة
وعاملني ،والسعي الدائب خلدمة مجيع ذوي الصلة وحتقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

ً
سابعا :بناء وتفعيل القدرات التنافسية للجامعة

تعمل الجامعة على تحليل اإلمكانيوات والمووارد المتاحوة بهوا ورصود موواطن القووة والتميوز التوي
تتمتع بها ،وتلتزم بتصميم النظم واآلليات ل تنميتها واسوتثمارها كقودرة تنافسوية تتميوز بهوا علوى
غيرها سواء في منظومة التعليم الوطنية والجامعات المنافسوة علوى الصوعيد اإلقليموي والودولي.
وتشمل مصادر القدرة التنافسية المحتملة والواجب رعايتها وتنميتها ما يلي:
 .1املدخل االسرتاتيجي الذي تعتمده الجامعة في تصميم فعالياتها ووضع الخطوط االسوتراتيجية
كأساس لتوجيه أنشطة الجامعة تحقيقا ً لرسالتها ورؤيتها االستراتيجية.
 .2الربامج التعليمية المتميزة والمواكبة لمستوى التقدم العلمي ومعايير الجودة العالمية.
 .3أعضاء هيئة التدريس المتميزين في التدريس واإلنتاج البحثي المنشور.
 .4الرصيد املعريف المتوراكم فوي المكتبوات والمووارد التعليميوة ومخرجوات البحووم والدراسوات
وحصيلة المؤتمرات واللقاءات العلمية ونتائج االستشارات التي تقدمها الجامعة.
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 .5املقومات املادية المتكاملة والمتناسبة مع متطلبات العملية التعليمية والبحث العلمي.
 .6نظم املعلومات واالتصاالت وما توفره من تسهيالت متفوقة للعملية التعليمية والبحثية.
 .7اخلرجيون املتميزون ،وما يحققونه من نجاح فوي مجواالت العمول المختلفوة ومسوتوى اإلقبواى
على توظيفهم من جانب جهات االستخدام الوطنية واألجنبية في أسواق العمل الخارجية.
 .8العالقات املتميزة مع قطاعات اإلنتاج والخدمات ومنظمات المجتمع ذات االعتبار.
 .9التحالفــات العلميــة واتفاقيــات التعــاون مــع الجامعووات المتميووزة علووى المسووتوى اإلقليمووي
والعالمي.
القدرات التنافسية جلامعة النهضة
الرصيد املعريف
املقومات املادية

هيئة التدريس

العالقات املتميزة

جامعة

اخلرجيون املتميزون

عاملية

نظم املعلومات

التحالفات العلمية

املدخل االسرتاتيجي

واالتصاالت

الربامج التعليمية

ً
ثامنا :البناء االسرتاتيجي املتكامل للجامعة

تعمل الجامعة على استكماى بناءها االستراتيجي شامالً العناصر االستراتيجية التالية:
 .1رســالة واضووحة وواقعيووة فووي نفووس الوقووح تثيوور التحفووز واالنطووالق وتتحوودى طاقووات وهمووم
أعضاء األسرة الجامعية.
 .2رؤية مستقبلية تحدد مكان الجامعة ومكانتها في منظومة الجامعات الوطنية وبالقيواس إلوى
الجامعات األفضل عربيا وعالميا ً.
 .3أهداف اسرتاتيجية محددة تكون أساسوا ً للخطوط االسوتراتيجية والتنفيذيوة وهاديوا ً لوءداء فوي
جميع مجاالت العمل الجامعي.
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 .4سياسات واضحة ومرنة توضح القواعد واألسس المرشدة للتخطيط واتخاذ القورارات وتقيويم
األداء والحكم على نتائجه.
 .5هيكل تنظيمي مخطط بعناية وموضوعية ليمثل إطارا ً لتوزيع المهام وترتيب العالقات بوين
وحوودات الجامعووة ومسووتوياتها المختلفووة بمووا يتوويح تنفيووذ الخطووط واألهووداف االسووتراتيجية
وتحقيق رسالة الجامعة ورؤيتها.

 .6نظــام للتخطــي االســرتاتيجي يكووون أساسووا لوضووع خطووط الجامعووة والكليووات علووى أسوواس
الدراسة الموضوعية للمناخ المحيط وفي ضووء الرصود الوواقعي لنقواط القووة والضوعف فوي
البناء الجامعي.
 .7نظم عمـل ودورات إجرائيـة مخططوة وتعتمود علوى تقنيوات االتصواالت والمعلوموات لتوجيوه
األداء بسهولة ويسر وتمكين العاملين من تقديم أفضل الخدمات التعليمية والبحثية وأنشطة
خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 .8تقنيات متطورة في جميع مجاالت العمل الجامعي في القطاعات التعليمية والبحثية وخدمات
االستشارات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 .9هيكل متفوق من املوارد البشرية تتوفر فيهم المؤهالت العلمية والقدرات والخبرات العملية
والمهارات القيادية بما يمكنهم من األداء المتميز لكافة مهام العمل بالجامعة.
 .10نظم متفوقة للمعلومات وشبكات اتصالية تعتمد التقنيات الحديثة لتوفير المعلومات الالزمة
لدعم اتخاذ القرارات ،وتنسيق قطاعات الجامعة المختلفة لتشكل شبكة متكاملة ومتفاعلة.
 .11نظام متميز لضمان اجلودة في جميوع مجواالت العمول وعلوى كافوة المسوتويات ،وبموا يؤهول
الجامعة للحصوى على االعتماد المؤسسي ولبرامجها التعليمية.

 .12نظام متكامل لتقويم األداء املؤسسي ورصد مواطن الضعف والقوة وتفعيول آليوات للتطووير
المستمر.
 .13مقومات تنظيمية وإدارية تحقوق متطلبوات التميوز وفوق المعوايير العالميوة لوإلدارة الجامعيوة
المتميزة.
البناء االسرتاتيجي املتكامل جلامعة النهضة
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الرسالة

التقنيات

الرؤية

نظم العمل

األهداف

اإلسرتاتيجية

السياسات

اهليكل البشري

نظم االتصاالت
واملعلومات

نظام ضمان

نظام التخطي

اإلسرتاتيجي

اجلودة

اهليكل

نظام تقويم

التنظيمي

األداء املؤسسي

مقومات

التميز

ً
تاسعا :حماور تفعيل االسرتاتيجية العامة للجامعة

تعتمود الجامعوة فوي تفعيول اسوتراتيجيتها العاموة علوى تكووين وتنميوة وتوظيوف طاقاتهوا البشورية
والبحثية والمؤسسية من خالى المحاور التالية:
 .1تكوين هيكل طالبي متميز
 .2تكوين هيئة تدريس متميزة ومتجددة وفعالة
 .3تصميم وتطوير وتحديث البرامج التعليمية المتميزة
 .4اقتناء وتنمية وتفعيل تقنيات التعليم األحدم ومتابعتها بالتطوير
 .5بناء إمكانيات مادية متميزة تواكب التطورات العالمية في تقنيات التعليم الجامعي
 .6تصميم الهياكل والبنية التنظيمية وتوظيف جهاز إداري كفء وفعاى
 .7تكوين طاقة بحثية متطورة واستثمارها في تكوين تراكم معرفي متجدد ومتزايد
 .8تكوين تحالفات علمية وثقافية مع جامعات ومنظمات بحثية وطنية وعالمية متميزة
 .9تنمية عالقات مجتمعية متواصلة واالرتباط بخدمة المجتمع وتنمية البيئة وفق رؤية
متكاملة
.10توظيف منهجية اإلدارة االستراتيجية في التخطيط ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج
واإلنجازات
.11بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجامعة واستثمار اإلعالم الصادق واإليجابي لربط
الجامعة بالمجتمع
.12تخطيط مبادرات استراتيجية واضحة وذات تأثير مؤسسي وأكاديمي ومجتمعي
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 .4تقنيات تعليم

 .5إمكانيات

مادية متميزة

إسرتاتيجية

.1هيكل طالبي

 .6تنظيم كفء

.11إدارة

 .2هيئة علمية

 .7طاقة حبثية

متميزة

متميز

متميزة

 .3برامج
تعليمية

وجهاز إداري فعال

ورصيد معريف

 .8حتالفات علمية
وثقافية

متميزة

احملور األول :هيكل طالبي متميز

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 .12مبادرات

إسرتاتيجية

 .10إعالم إجيابي
 .9عالقات
جمتمعية
متواصلة

تحديد معايير وشروط القبوى.
إعداد برامج ديناميكية الستقطاب الطالب المتميزين.
إعداد برامج المفاضلة واالختيار [ اختبارات ذكاء وقدرات ذهنية ومعرفية ،اختبارات تحديد
مستوى اللغة اإلنجليزية.]..
إعداد برامج تهيئة وإدماج الطالب الجدد في مجتمع الجامعة.
إعداد برامج إرشاد الطالب الجدد وتوجيههم لنظم الدراسة الجامعية ومتطلباتها.
إعداد برامج تنمية قدرات الطالب وتحسين مستويات المعرفة والثقافة العامة.
إعداد برامج حفز وتشجيع الطالب المتميزين.

احملور الثاني :أعضاء هيئة تدريس متميزون

 .1تحديد مواصفات عضو هيئة التدريس المستهــــدف.
 .2مراجعة هيكل هيئة التدريس الحالـــــــــــــــــــــــــي.
 .3إعداد برامج استقطاب أعضاء هيئة التدريــــــــــس.
 .4إعداد برامج المفاضلـــــــــــة واالختيــــــــــــــــــار.
 .5تشكيل هيئة التدريس الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة.
 .6إعداد برنامج إدارة أداء أعضاء هيئة التدريــــــــس.
 .7إعداد برامج التهيئة واإلدماج في ثقافة الجامعــــــة.
 .8إعداد برامج تنمية وتفعيل طاقات هيئة التدريـــــس.
 .9إعداد نظام الرواتب والحوافز والمكافآت المطـــــور.
.10إعداد وتفعيل آليات وحوافز استبقاء أعضاء هيئة
التدريس المتميزين.

الطالب وأعضاء

هيئة التدريس

2013
يونيو
االسرتاتيجية العامة للجامعة  -اإلصدار األخري -
مصلحة
أصحاب

معنا

متكني

الطالب وأعضاء

هيئة التدريس
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الطالب وأعضاء

هيئة التدريس
شركاؤنا

احملور الثالث :برامج تعليمية متميزة /متطورة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مراجعة البرامج التعليمية الحاليـــــــــــــــــــــــة.
المقارنة مع البرامج التعليمية العالميـــــــــــــــة.
المقارنة مع برامج الجامعات المصرية المنافسة.
استطالع احتياجات سوق العمــــــــــــــــــــــــــل.
تطوير البرامج الدراسية والمقـــــــــــــــــــررات.
تطوير أوصاف المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــررات.
تطوير الموارد التعليمية للوفاء باالحتياجات المعرفية للمقررات المطــورة.
تعيل لوائح الكليات وفقا ً للبرامج والمقررات المطــــــــــــــــــــــــــــــورة.
تعديل هيكل أعضاء هيئة التدريس وفقا ً لمتطلبات البرامج المطــــــــــورة.
استيفاء متطلبات اعتماد
الربامج التعليمية

التطوير املستمر يف الربامج
واملقررات الدراسية

احملور الرابع :تقنيات تعليم متميزة  /متطورة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مراجعة تقنيات التعليم الحالية.
رصد أهم التقنيات التعليمية الحديثة.
المقارنة مع ممارسات الجامعات العالمية.
المقارنة مع ممارسات الجامعات المصرية المنافسة.
تصميم برنامج تعميق استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية.
تصميم برنامج تعميق استخدام اإلنترنح في العملية التعليميـــــــــة.
التحوى نحو استخدام الكتاب اإللكترونـــــــــــــــــــــــــي .E-Book
تعميم السبورة الذكية في قاعــــــــــات الدراســــة .Smart Board
استثمار قناة النهضة التليفزيونية في األغراض العلمية .Nahda TV
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تأهيل عضو هيئة التدريس
ً
إلكرتونيا

التحول حنو اإلرشاد
اإللكرتوني

احملور اخلامس :إمكانيات مادية متميزة /متطورة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مراجعة اإلمكانيات الحالية.
المقارنة مع المعايير القياسية للمباني الجامعية.
إعداد برامج استكماى اإلنشاءات.
استكماى مقومات األمن والسالمة.
تصميم برامج الصيانة الوقائية والتصحيحية.
مراجعة وتطوير أساليب تشغيل أسطوى سيارات نقل الطالب والعاملين.
متابعة المعامل والمختبرات الجامعية بالتحديث والتطوير.
التحول حنو املباني الذكية

Smart Buildings
احملور السادس :تنظيم كفء وجهاز إداري فعال ومتطور

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مراجعة التنظيم الحالـــــــــــــــــــــــــي.
تحديد توجهات التطوير التنظيمــــــــي.
إعداد واعتماد الهياكل التنظيمية للجامعة والكليات والمراكز.
إعداد واعتماد بطاقات وصف الوظائف.
ميكنة كافة النظم واإلجراءات بالجامعة.
إعداد دليل النظم المالية واإلداريــــــــة.
إعداد دليل حوكمة الجامعــــــــــــــــــة.
تدريب وتنمية الموارد البشريــــــــــــة.



استحداث آلية للتطوير التنظيمي املستمر.

التطبيق الواعي لنظام ضمان اجلــــــــودة.

احملور السابع :طاقة حبثية متميزة ورصيد معريف متجدد

 .1إنشاء مركز البحوم بالجامعــــــة.
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 .2إعداد نظم العمل بمركز البحـــوم.
 .3تكوين هيئة الباحثيــــــــــــــــــــن.
 .4تجهيز المركز باإلمكانيات الالزمة.
 .5إعداد وتنفيذ خطة البحـــــــــــوم.
 .6إعداد وتنفيذ خطة للنشر العلمــي.
 .7إعداد خطة المؤتمرات العلميــــة.
 .8اقتناء قواعد معلومات عالميــــة.
 .9التحوى نحو المكتبة اإللكترونيــة.
.10ربط الكليات إلكترونيا ً بمقتنيات مكتبة الجامعة.



ختصيص موازنة للبحوث العلميــــــــــــــــــــة.

رب مركز البحوث بقطاعات اإلنتاج واخلدمات يف اجملتمع.

احملور الثامن :حتالفات علمية وثقافية مع جامعات عاملية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تكوين فريق العالقات الخارجيـــــــــــــــة.
تحديد مجاالت التحالف المستهدفـــــــــــة.
التعريف بالجامعة على المستوى العالمي.
اختيار الجامعات المستهدفـــــــــــــــــــــة.
توثيق العالقات مع الملحقيات التعليمية للدوى العربية واألجنبية.
إعداد مواد التعريف بالجامعة وفق المعايير العالميـــــــــــــــــــة.
بدء حمالت لالتصاالت مع الجامعات المستهدفـــــــــــــــــــــــــة.
االنضمام إلى اتحادات الجامعات اإلقليمية والدوليـــــــــــــــــــــة.
حنو جامعة عامليــــــــــــــــــــــة

احملور التاسع :عالقات جمتمعية متواصلة ومتميزة

.1
.2
.3
.4
.5

تحديد فلسفة الخدمات المجتمعيــــــــــــــــــــة.
تطوير مركز خدمة المجتمــــــــــــــــــــــــــــع.
تخطيط برامج خدمة المجتمــــــــــــــــــــــــــع.
توثيق العالقات مع مؤسسات المجتمع المدني.
تفعيل برنامــــــــــــــــــــــــج NAHDA AID

احملور العاشر :إعالم إجيابي لتطوير الصورة الذهنية للجامعة
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 .1استثمار وسائل اإلعالم المتعددة لتطوير صورة ذهنية للجامعة تعبر عن رؤيتها وغايتها
ومحاورها االستراتيجية.
 .2التركيز عل عناصر القوة والتميز في الجامعة:
 أوى جامعة خاصة في شماى الصعيد
 أسسها ويديرها أساتذة جامعيــــون
 تقدم برامج متميزة وفرصا ً لتنمية طالبها علميا ً وثقافياً.
 .3االهتمام بتأثير " الكلمة " من طالب الجامعة في الدعوة لها وتأكيد الصورة الذهنية
لجامعة متميزة.
احملور احلادي عشر :منهجية اإلدارة االسرتاتيجية








إنشاء مكتب اإلدارة االستراتيجية لتوفير التوجيه االستراتيجي والتوجهات المستقبلية
Office of Strategic Management
تأكيد منهجية اإلدارة االستراتيجية في كافة قطاعات وفعاليات الجامعة.
االلتزام بالتخطيط االستراتيجي في تحديد توجهات الجامعة ومسارات األداء والتطور
المستقبلي.
التزام التوجهات االستراتيجية لتحقيق التالؤم  Alignmentبين كليات الجامعة
ومراكزها وتنسيق فعالياتها.
التوظيف اإليجابي لموارد الجامعة وإمكانياتها في تفعيل خطتها االستراتيجية.
التزام أسلوب تقييم األداء المؤسسي وقياس اإلنجازات.

وفي ضوء االستراتيجية العامة للجامعة ،تصبح المبادرات التالية محل االهتمام المستمر:
 .1مبادرة استكمال متطلبات التأهل لالعتمـاد واحملافظة عليه

Accreditation

تهوودف المبووادرة إلووى إدموواج متطلبووات وشووروط للتأهوول للحصوووى علووى االعتموواد المؤسسووي
للجامعة وكلياتها في صلب النظم والسياسات األكاديمية واإلدارية للجامعة ،وذلوك بوالتوافق
مع معايير وشروط الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
وبووذلك فو ن مركووز ضوومان الجووودة بالجامعووة يعتبوور كيووان أساسووي فووي إنجوواز كافووة الدراسووات
وتنفيووذ كافووة الفعاليووات المطلوبووة لت ودعيم القوودرة المؤسسووية والفعاليووة التعليميووة بمووا يحقووق
للجامعة الحصوى على االعتماد ومواالة تجديده.
 .2مبادرة التطوير األكادميي

Academic Development

تهوودف هووذه المبووادرة إلووى المراجعووة الشوواملة للبوورامج التعليميووة وهيكوول المقووررات وتطوووير
المحتويوووات ،ورفوووع كفووواءة تقنيوووات التعلووويم المطبقوووة بتعميوووق اسوووتخدام تقنيوووات االتصووواالت
والمعلومات.
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 .3مبادرة تعميق تقنيات التعليم اإللكرتونــــــــي

E-Learning

تتعامل هذه المبادرة مع أحد أهم أنماط التعليم المتطورة في العالم والتي أخذت بها كثير من
الجامعات األجنبية المتميزة بفضل التطورات الهائلة في تقنيات االتصاالت والمعلومات.
والهدف هو تيسير التعلم الذاتي لطالب الجامعة وغيرهم ممن يبغون التعليم الجامعي ولكن
ال تتوفر لهم إمكانيات الوقح أو القرب من الجامعة ،كما يتيح هذا التعليم المتطور تمكين
الطالب من التعرف على مصادر معرفية والتعامل مع كثير من تقنيات التعليم التي ال تتوفر
في نمط التعليم التقليدي القائم على طاقات وقدرات المعلم في مناخ قاعة الدرس التقليدية.
 .4مبادرة نشر استخدام الوسائ اإللكرتونية

Compter- based Learning

فووي ضوووء اهتمووام الجامعووة بتكوووين وتنميووة قوودرات طالبهووا فووي التعاموول مووع الحاسووب اآللووي
والتقنيووة الرقميووة باعتبارهووا التقنيووة األسوواس فووي القوورن الواحوود والعشوورين ،تهووتم الجامعووة
بتيسير حصوى جميع طالبها على التأهيل المناسب الستخدام الوسوائط اإللكترونيوة ،وإتاحوة
المقررات الدراسية على تلك الوسائط ومنها األلواح المسطحة .IPAD
 .5مبادرة مصــــــــــــــــــر أوال

ً

Egypt First

الفكرة في هذه المبادرة أن تكون الجامعوة متوجهوة باألسواس برغبوات واحتياجوات ,وقضوايا
مصر  ،وأن تكون برامجها وأنشطتها البحثية وموا تقدموه مون خودمات للمجتموع صوادرة عون
رصد وفهم الحتياجوات التنميوة فوي مصور عاموة وفوي شوماى الصوعيد ومحافظوة بنوي سوويف
بصفة خاصة وبمشاركة من ممثلي المجتمع.
إن هذه المبادرة تضع متطلبوات تنميوة مصور علميوا ً واقتصواديا ً واجتماعيوا ً و ثقافيوا ً فوي قلوب
اهتمامات الجامعة من خالى تطوير البرامج التعليمية والبحثية وأنشطة الخدمات المجتمعيوة
وتنمية البيئة.
 .6مبادرة األستـــــــاذ املتميــــــز

The Distinguished Professor

األستاذ المتميز هو حجر الزاوية في الجامعة المتميزة .وتهدف المبادرة إلى تشجيع التميز
بين أساتذة الجامعات المصرية وتقدير اإلنجازات العلمية والجدارة في التعليم والبحث
العلمي للمتميزين منهم .وتقوم المبادرة على تنظيم فعالية سنوية يتم بمقتضاها اختيار
األستاذ المتميز في كل من خمس تخصصات علمية تختارها اللجنة المشرفة على المبادرة
سنوياً .ويقتصر التقدم للجائزة على شباب األساتذة تحح سن األربعين .ويتم الترشيح
للجائزة إما بمبادرات شخصية أو بتسمية من الجامعات المصرية المختلفة .وتحدد الجامعة
شروط وقيمة الجائزة ويتم اإلعالن عنها سنوياً.
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 .7مبادرة التميـــــــــــــــز اإلداري

Management Excellence

تهدف المبادرة إلى إحدام التطوير الشامل في هياكل ونظم وآليات العمل بالجامعة ،وتطوير
أنماط القيادة اإلدارية واألكاديمية وفق معايير التميز اإلداري حسب نموذج بالدرج لءداء
المتميز في التعليم .Baldrige Performance Excellence in Education
وباإلضافة إلى استفادة الجامعة من امتالكها لعناصر التميز وما تحدثه من تحسين نوعي في
مستويات األداء وتفوق اإلنجازات ،ف ن هذه المبادرة تسعى لتأهيل الجامعة للتقدم إلى إحدى
الجوائز العربية أو العالمية للتميز.
املبادرات السبع تضع جامعة النهضة يف املقدمة

التأهل لالعتماد
برنامج التطوير

واحملافظة عليه

األستاذ

املتميز

األكادميي

جامعة متميزة

التعلم

تسعى للعاملية

اإللكرتوني

التميز

اإلداري

نشر الوسائ

اإللكرتنية يف
التعليم

مصر أوال

ً
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نهضة

علم وعمل
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