
التخطيط االستراتيجي( 1)المحور 

؟SWOTهل لدى التشكيل مصفوفة لتحليل البيئة الداخلية والخارجية مصفوفة 

مت اعتماد معايري التقييم املؤسسي الحتاد اجلامعات العربية

اجراء التقييم الذاتي حسب معايري وفقرات التقييم املؤسسي الحتاد اجلامعات العربية

حسب نتائج التقييم SWOTحتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة حسب مصفوفة حتليل 
الذاتي واستطالع الرأي

SWOTاختيار االسرتاتيجية املناسبة لكل خلية ضمن مصفوفة حتليل 

اجلهات –ة الطلب–املوظفني –أعضاء هيئة التدريس )يتم تصميم استبانات الستطالع آراء 
لتحديد عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات للمؤسسة( املستفيدة



تحليل البيئة الخارجيةتحليل البيئة الداخلية

عناصر القوة

عناصر الضعف

الفرص المتاحة

التهديدات المتوقعة

وقعات والتعقيد يتم وضع قائمة خاصة لكل عنصر ، ويكون تحليل البيئة الداخلية والخارجية واقعي وبسيط بعيداً عن الت: مالحظة 



التخطيط االستراتيجي( 1)رقم نموذج 

وتحديد االستراتيجيات المناسبة للمؤسسةSWOTحسب مصفوفة البيئة الداخلية والخارجية تحليل 

البيئة الداخلية

البيئة الخارجية      

نواحي القوة

Strengths
نواحي الضعف 

Weaknesses

الفرص 

Opportunities

(  1) خلية 
 SOقوة وفرص 

استراتيجية هجومية 

(  3) خلية 
WOضعف وفرص

استراتيجية عالجية

التهديدات  

Threats

(  2) خلية 

STقوة وتهديدات 

دفاعيةاستراتيجية 

(  4) خلية 
 WTضعف وتهديدات

انكماشيةاستراتيجية 



SWOTاالستراتيجيات المحددة في مصفوفة مفهوم 

يدفعها ة،مماكبيرتتوافر أمامها فرص متاحة فضالً عن امتالكها نقاط قوة المؤسسة أن تشير هذه االستراتيجية إلى -:هجومية استراتيجية -1

.لمؤسسةلعلى الموقف القوي ،اعتماداً هجومية الغرض منها زيادة استغالل هذه الفرص المتاحة وتعظيم قوتها الداخلية إستراتيجيةالختيار 

ها من استغالل تتوافر أمامها فرص مناسبة لكنها تعاني نقاط ضعف قد تمنعتشير هذه االستراتيجية الى إن المؤسسة -:عالجيةاستراتيجية -2

و العلمية او المالية افي األنشطة اإلدارية سواًء كانت من نقاط ضعف داخلية المؤسسة تعانيه معالجة ما ينبغي المتاحة ، وعليه تلك الفرص 

.أمامهامن استثمار الفرص المتاحة وغيرها لكي تتمكن 

وجه للدفاع ضد أخطار تستطيع أن تعزز وتستثمر نقاط القوة التي تمتلكها وفي الوقت نفسه ، تتتشير الى ان المؤسسة -:دفاعيةاستراتيجية -3

.تواجههاالتي التهديدات تسهم في تعظيم نقاط قوة وتحجيم استراتيجيات التهديدات المحيطة بها ،من خالل اختيار 

اخلية، فهذه دالمنظمة إلى إتباع استراتيجيات انكماشية بسبب ما تعانيه من تهديدات خارجية و نقاط ضعف تتجه -:انكماشية استراتيجية -4

.التقليل من التهديدات الخارجية ومعالجة نقاط الضعف الداخلية االستراتيجية تعمل على 



SWOTمثال ملصفوفة حتليل 

فرص+قوةعناصر(1)رقمخلية

بعضفياوالجامعيةالمؤسسةفيمتكامل(مساعدأستاذ–أستاذ)العلميةااللقابعدد:القوةعناصر

العلياللدراساتالمخصصةالدراسيةللقاعاتمناسبعددالىإضافةلهاالتابعةالعلميةاألقساماوالكليات

.العلميةوالمختبرات

المجتمعقبلمنالعلياالدراساتعلىالمتزايدالطلب:المتاحةالفرص

منممكنددعاكبروقبولالفرصةانتهازالتنفيذ:(الهجوميةاالستراتيجية)المناسبةاالستراتيجيةتحديد

.العلياالدراساتطلبة



SWOTمثال ملصفوفة حتليل 

تهديدات+قوةعناصر(2)رقمخلية

بعضفياوالجامعيةالمؤسسةفيمتكامل(مساعدأستاذ–أستاذ)العلميةااللقابعدد:القوةعناصر

العلياللدراساتالمخصصةالدراسيةللقاعاتمناسبعددالىإضافةلهاالتابعةالعلميةاألقساماوالكليات

.العلميةوالمختبرات

يازاتامتتقدممنافسةأخرىمؤسسةهناكاوالمجتمعقبلمنالعلياالدراساتعلىطلبيوجدال:التهديدات

.العلياالدراساتلطلبةقبول

+العليااتالدراسبأهميةالمجتمعتوعيةالتنفيذ:(الدفاعيةاالستراتيجية)المناسبةاالستراتيجيةتحديد

او(أخرىدولاواخرىمحافظات)المثالسبيلعلىللمؤسسةالمحليالمجتمعخارجمستفيدينعنالبحث

هاتالجلدىتتوفرالتخصصاتاستحداثاواألخرىالجهاتوتنافسالمستفيدتجذبامتيازاتتقديم

.المنافسة



SWOTمثال ملصفوفة حتليل 

فرص+ضعفعناصر(3)رقمخلية

اثاستحداوالعلياالدراساتطلبةمنالمزيدبقبوليسمحالوالمختبراتالقاعاتعدد:الضعفعناصر

.أخرىتخصصات

.المجتمعقبلمنالعلياالدراساتعلىمتزايدطلبيوجد:الفرص

لتلبيةبراتومختدراسيةقاعاتاستحداثالتنفيذ:(العالجيةاالستراتيجية)المناسبةاالستراتيجيةتحديد

.البحثيةالدراسةنظامواستحداثالعلياالدراساتأنظمةتغيراوالمتزايدالطلب



SWOTمثال ملصفوفة حتليل 

تهديدات+ضعفعناصر(4)رقمخلية

.(مساعدأستاذ-أستاذ)العلميةاأللقابالىالمؤسسةافتقار:الضعفعناصر

.المجتمعقبلمنالعلياالدراساتعلىطلبيوجدال:التهديدات

التدريسهيئةاءأعضتشجيع+العلميةاأللقابحملةمعالتعاقد)التنفيذ:(االنكماشية)المناسبةاالستراتيجيةتحديد

.(أخرىمؤسساتمنالعلميةاأللقابحملةبعضنقل+االصغريةبالمدةالعلميةالترقيةعلىالحصولعلى

تجذباتوبامتيازللمؤسسةالمحليالمجتمعخارجمستفيدينعنالبحث+العلياالدراساتبأهميةالمجتمعتوعية

.المستفيد



؟SWOTهل مت مشاركة املوظفني يف حتليل 

للجنة بشكل والموظفين على ان يتم تغير أعضاء اتشكيل لجنة تتكون من أعضاء هيئة التدريس يتم 

.SWOTدوري ، إلتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من المنتسبين للمشاركة في تحليل 



تلكهاتتبعالتياإلجراءاتمنمجموعةفيوتتمثلللمؤسسة،االستراتيجيةاإلدارةمنجزءاً المخاطرإدارةوتٌعد

جودوظلفيالمتاحةللموارداألمثلاالستخدامخاللمنألنشطتهاالمصاحبةالمخاطرلمواجهةمنظمبشكلالمؤسسة

.األهدافتحقيقيضمنبماالمخاطر

والعمل،احدوثهعندالخسائرحجمومنمنه،التقليلأوالخطرلمنعللتواصلمجاالً المخاطرإدارةاستراتيجيةوتوفر

الالزمةواألموالالبشريةالمواردوتوفير،مستقبالً لتالفيهخطركلحدوثأسبابدراسةخاللمنتكرارهاعدمعلى

.تحدثقدالتيالخسائرعنالمؤسسةلتعويض

حالآثارهامنللتخفيفأولتفاديهااستراتيجياتوتطويروتحليلهاوتصنيفهااألهميةذاتالمخاطرإلىالتعرفويتم

:خاللمنوقوعها

أهدافيعرضحدثفأي،أهدافلديهامسمياتهااختالفعلىالمؤسساتإن:األهدافعلىالمعتمدالتحديد-1

.خطورةيشكلكليا،أوجزئياأكانسواءخطرإلىالمؤسسة

كل أدق وبش. النشاط اإلداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة: المخاطر مفهوم إدارة 

.الى ادنى مستوى ممكنوقياسها والسيطرة عليها وتخفيضها المؤسسة هي عملية تحديد المخاطر التي تواجه 

رة؟هل تم وضع مصفوفة إلدارة المخاطر على اساس الخطة االستراتيجية للدائ



كشفمنضوتصنيفهاوتحليلها،للمخاطرالمحتملةالمصادرجميعتفصيلوهو:التصنيفعلىالمعتمدالتحديد-2

.حدوثهااحتماليةوفقالمخاطرترتيبإعادةو،المؤسسةتواجهالتيبالمخاطر

منددعتجربةعلىاالطالعباإلمكانالمحتملةبالمخاطرقائمةللمؤسسةتكنلمحالفي:الشائعةالمخاطرمراجعة-3

.اتالمؤسستلكلدىالمحتملةالمخاطرقائمةمنواإلفادةالمخاطرمعللتعاملاستراتيجيةلديهاالتيالمؤسسات

.(يرالتأث)خطركليحدثهاالتياآلثاروكذلك،خطركلحدوثاحتمالوالخطرعنصرتحديدوهي:المخاطرتقييم-4

توافرالمثالسبيلفعلى،صعبةأوسهلةتكونأنالممكنمنالخطرحدوثاحتماليةتحديدإن:مالحظة

دوثهحاحتماليةمعرفةفييساعدالمؤسسة،لدىالمحتملةبالمخاطرقائمةوجوداوالخطرحولسابقةمعلومات

ومستوىالخطرحدوثاحتماليةتحديدفإنالخطر،حولمسبقةمعلوماتتتوافرلمإذاوبالمقابلالمستقبل،في

.قليلةستكوناالحتمالية



Risk Matrix مصفوفة المخاطر

Im
p

ac
t 

ير
أث
لت
ا

5-مرتفع جداً 

Very High  (5)

4-مرتفع

High  (4)

3-متوسط

Medium  (3)

2-منخفض

Low (2)

1-منخفض جداً 

Very Low (1)

1-ضئيل جداً 

Extremely Unlikely  
(1)

2-ضئيل

Unlikely (2)
3-محتمل

Possible (3)
 ً 4-غالبا

Likely  (4)
5-مؤكد

Almost Certain (5)

Likelihood االحتمالية



قيمة الخطرمقياس 
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للمعالجة 
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ويتوجب وضع اإلجراءات والخطط 

لمواجهتها



نموذج مصفوفة المخاطر ( 1)مثال 

المخاطر المالية

ت
تأثير الخطرصنف الخطر

(توقع االضرار)

قيمة التأثيراالحتمالية

الخطر

استراتيجية معالجة 

الخطر

األساليب واإلجراءات )

المطلوب اتباعها لمعالجة

(الخطر

المسؤول عن الخطر

الجهة المسؤولة عن )

(التنفيذ

مؤشرات قياس 

جفاعلية أساليب العال

بتقييم أسالي

العالج

(1-5)

1
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المالية 

انجاز المشاريععدم-1

تأخير صرف استحقاقات المنتسبين-2

عدم القدرة على تحديث األجهزة -3

.والمعدات

5525

تعزيز فرص اإليرادات
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نموذج مصفوفة المخاطر ( 2)مثال 

الموارد البشرية

ت

صنف 

الخطر
تأثير الخطر

(توقع االضرار)

قيمة التأثيراالحتمالية

الخطر

استراتيجية معالجة الخطر

ا األساليب واإلجراءات المطلوب اتباعه)

(لمعالجة الخطر

المسؤول عن الخطر

الجهة المسؤولة عن )

(التنفيذ

ة مؤشرات قياس فاعلي

أساليب العالج

يبتقييم أسال

العالج

(1-5)

1
تسرب

الكفاءات

ة اثر تسرب الكفاءات التدريسي-1

–ة التعليميضعف مخرجات العملية)

–عدم استحداث الدراسات العليا 

(تدني جودة البحوث العلمية 

ة اثر تسرب الكفاءات الوظيفي-2

عدم وجود كادر فني مؤهل للقيام )

تأخر انجاز –بمهام العمل 

(اإلجراءات اإلدارية والمالية 

3515

طاب توفير بيئة عمل محفزة الستق-1

.الكفاءات

مكافئة المبادرات اإلبداعية -2

.والمتميزة

اخذ رأي المنتسبين بخطط واهداف-3

.المؤسسة الجامعية 

ن االجتماعات الدورية مع المنتسبي-4

.من قبل القيادات العليا

استحداث دورات تدريبية لتأهيل -5

ي الكادر الوظيفي يتحمل المسؤوليات ف

.حال تسرب الكفاءات 

قياس مدى رضا المنتسبين عن -6

.العمل في المؤسسة

توزيع العمل اإلداري بشكل عادل -7

.بين المنتسبين 

.توفير السكن الجامعي المالئم-8

.تقييد إجراءات النقل -9

.اإلدارة العليا

.الموارد البشرية 

.ضمان الجودة 

.الماليةالشؤون

.التعليم المستمر

.يننسبة رضا المنتسب

ن المنتسبين الذيعدد

هام تم تأهيلهم للقيام بم

.العمل

يد تفعيل إجراءات تقي

النقل بين المؤسسة 

الجامعية والجامعات 

الحكومية واألهلية 

.األخرى او الوزارات 
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؟المؤسسةوقيمورسالةرؤيةوحسبوالبرامجوالمبادراتواالهدافاالولوياتتحديدمتضمنةاستراتيجيةخطةاعتمادتمهل

نعم-

رؤيةسبحللمؤسسةاستراتيجيةخطةوضعتمثمومنالعربيةالجامعاتاتحادمعاييرعلىبناءً الذاتيالتقييمعمليةاجراءتم-

.المؤسسةورسالة

؟االستراتيجيةالخطةتنفيذفيبأدوارهمالموظفينتوعيةتمهل

الخطةلشرحالقسملمنتسبياجتماعبعقديقومانمنهمكلمنوالطلبالخطةلشرحاألقسامرؤساءيضمموسعاجتماععقديتم-

.منتسبلكلاألدوارورسمتنفيذهاوآلية

؟هل تم تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للدائرة وحسب التوقيتات الزمنية

.يتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة حسب التوقيتات الزمنية ورفع تقرير شهري لمجلس المؤسسة-

؟هل هناك توعية لموظفي الدائرة بمفهوم الخطة االستراتيجية ومتطلباتها

.إقامة ندوات تعريفية ورش عمل لشرح مفهوم الخطة االستراتيجية واهميتها في العمل-



؟المتابعةفريقمعوبالتنسيقالخطةتنفيذلمتابعةواضحةقياسطرقالدائرةتتبعهل

-المالي)ابعادأربعةومتابعةقياسعلىيقوماستراتيجينظام)بانهاتعرفالتيالمتوازناألداءبطاقةاستعمالخاللمنذلكيتم-

األهدافمنمتناسقةمجموعةالىالمؤسسةورسالةرؤيةترجمةخاللمن(والنموالتعلم-الداخليةالعملياتكفاءة-العمالء

يهتماألداءلتقييمنظامتصميمحاولنظاميعملأولهي)بـتعرفانويمكن(Horngren.2000)االداءقياسومعاييراالستراتيجية

ميعجتوحدأنهاكماالمستمر،للتحسينومبادراتمستهدفةومعاييرومقاييسمحددةأهدافإلىالمؤسسةاستراتيجيةبترجمة
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.الجامعي

؟هل نسب االنجاز الفعلي متوافقة مع ما مخطط لها

.حسب تقرير لجنة المتابعة-
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.ترتبط المقاييس بأهداف المؤسسة االستراتيجية : مالحظة
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التقنياتمالباستعللطلبةاالكاديميةالخدماتأفضلالكليةتقدم1

الحديثة
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ن في تسعى الكلية الى تطوير قدرات االداريين واالكاديميي1

الكلية 

لمهنية تؤدي البرامج االكاديمية الى تطوير الكفاءة العلمية وا2

العضاء هيئة التدريس

تعمل الكلية على دراسة وتحليل مدى جودة خدماتها من اجل3

ضمان التميز

تخصص الجامعة ميزانية سنوية لتدريب الموظفين4

تحرص الجامعة على تطوير مهارات االبداع واالبتكار لدى5

الموظفين في حل المشكالت



؟هل كان إلدارة التشكيل دور فعال في وضع االهداف والمبادرات

.تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة وعضوية أعضاء مجلس المؤسسة -

؟هل تم مراجعة مهام الدائرة وتحديثها حسب متغيرات العمل

نعم-

(.S.W.O.T)من خالل اجراء عملية التقييم الذاتي وتحليل -

؟هل تتفق مهام الدائرة مع الخطة االستراتيجية المعدة للدائرة

نعم -

؟هل تم اعداد هيكل تنظيمي للدائرة

نعم-

المهام والهيكل التنظيمي ( 2)المحور 



؟لدائرةهل تم مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة واعادة تشكيله حسب متطلبات العمل والخطة االستراتيجية ل

.وشطر اقسام حسب المتغيرات والحاجة الفعلية( وحدات وشعب واقسام )نعم يتم استحداث وحذف -

؟هل تم توزيع المهام حسب االختصاصات والوظائف

نعم-

.وذلك من خالل إجراءات التغيير في المناصب اإلدارية وتسوية المالك -

؟هل الهيكل التنظيمي معلن للجميع

نعم-

.معلن على الموقع االلكتروني للمؤسسة-



؟هل تم اعداد الخطة التدريبية حسب الفقرات الوظيفية المشخصة بمصفوفة الكفاءة
نعم-
ريسيين إضافة يتم اعداد خطة تدريبية حسب الحاجة الفعلية والتي شخصت من خالل استمارات تقييم أداء الموظفين والتد-

( .ستعمم الى الكليات)الى مصفوفة الكفاءة 
؟هل تم اشتراك جميع الموظفين في دورات تدريبية وحسب متطلبات الوظيفة

.تم اشراك التدريسيين والموظفين في دورات تدريبية حسب اختصاصاتهم وحسب الحاجة الفعلية لعملهم-

المعرفة والتدريب ( 3)المحور 

؟هل يقوم الموظفين المشتركين في الدورات المتخصصة بنشر المعرفة لباقي الموظفين 
نعم -
.ارك فيهايقيم التدريسي او الموظف دورة او ورشة عمل لنشر المعرفة المكتسبة في الدورة او ورشة العمل التي ش-



؟هل هناك نظام لقياس اثر التدريب 
نعم -
.لسنوي مالحظة المباشرة من قبل رئيسه في العمل ويتم رفع تقييمه في استمارة تقييم األداء ا-

؟الجهة التدريبية والمدربينار يالختهل هناك معايير 
اختيارها للتدريب يتم اختيار المدرب وفقا للشهادات الحاصل عليها وكفاءته وخبرته في مجال التدريب واما الجهات التي يتم-

.فيجب ان تكون جهات لها شهادات دولية او شهادات اكاديمية معترف بها من قبل جهة حكومية رسمية

؟هل هناك استبيان لمعرفة مدى رضا المتدربين
ائدة التي حصل يتم توزيع استبانات على التدربين لمعرفة رضا المتدربين عن مادة التدريب ومستوى أداء المدربين ومدى الف-

.عليها المتدرب من هذه الدورة

؟هل هناك قاعدة بيانات عن االحتياجات التدريبية ؟ ويتم تحديثها بشكل مستمر
نعم-
.في عمل معينمنتسبيهمحسب التقارير التي تم رفعها من األقسام الى الجهات العليا عن حاجتهم لتدريب -



الكفاءة؟هل هناك نظام لقياس 
.استمارات تقييم األداء يتم من خاللها قياس الكفاءة-

؟هل يتم مراجعة مصفوفة الكفاءة مع الموظف وتقييمها دوريا  
.قييمهميتم اعالن درجات تقييم أداء التدريسيين والموظفين وإعطاء فرصة لالعتراض على درجة ت-

؟هل تتم الترقية على اساس الكفاءة والخبرة والتخصص
لتعليمات حصول لتزم بتنفيذها القائمون على الترقية ومن ضمن هذه ايهنالك تعليمات للترقيات العلمية واإلدارية -

.ن جيدطالب الترقية على درجة تقييم أداء من درجة جيد فما فوق وال يتم ترقيته اذا كانت درجة تقييمه اقل م

؟هل هناك تحفيز على االبداع واالبتكار في الدائرة
نعم -
.من خالل منحهم كتب الشكر والشهادات التقديرية والجوائز العلمية وتقليدهم مناصب قيادية -

الكفاءة والمهارات ( 4)المحور 



؟هل هناك إجراءات عمل موثقة وواضحة وفعالة في الدائرة
نعم-
راءات اصدار األوامر الجامعية واإلدارية وإصدار التوجيهات الى األقسام والشعب ذات العالقة ومحاسبة مخالفي تلك اإلج-

.بتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة المقصرين ومعاقبتهم

؟اهل يتم مراجعة هذه اإلجراءات واآلليات من قبل جهة متخصصة لتحديثه
.يتم تحديثها ومراجعتها من قبل مجالس الكليات ومجلس الجامعة -

؟هل يتم توثيق هذه االجراءات ورقيا  والكترونيا  
نعم -

.ا ورقياهنالك منظومة ارشفة الكترونية ألرشفة كافة الكتب والوثائق الرسمية وكذلك يتم حفظه-

مراجعة االجراءات واآلليات المتبعة ( 5)المحور 



؟هل تم تحديد اجراءات السالمة المهنية والصحية والطوارئ للدائرة
نعم -
.قسم التنسيق والمتابعة هو الجهة المسؤولة عن السالمة المهنية والطوارئ في المؤسسة-

.وهنالك مركز صحي مسؤول عن تقديم الخدمات الصحية لمنتسبي المؤسسة-

؟هل هناك توعية وتثقيف للموظفين بإجراءات العمل
.يا من خالل عقد االجتماعات مع الموظفين من قبل مدير القسم او القيادات العل-

؟هل هناك توقيت زمني إلنجاز االجراء
يتم وضع سقف زمني إلنجاز مهام العمل وتوثيقا في الكتب الرسمية -
.مثال ذلك مدة انجاز الترقية العلمية تكون حسب توقيتات زمنية محدد -



(.OUTLOOK)هل يتم استخدام وسائل الكترونية فعالة لالتصال والتواصل بين الموظفين مثل 
نعم-
.توجد منظومة الكترونية للتواصل بين جهات العمل المختلفة داخل وخارج المؤسسة-

؟الكترونية تمكن الموظف من الدخول الى معلوماته الشخصيةHRهل هناك أنظمة 

نعم -

نظام االوراكل-

التكنولوجيا واألنظمة االلكترونية ( 6)المحور 



؟هل الموظفين لديهم المعرفة الكافية بضوابط وتعليمات التداول االلكتروني
نعم-
.تم ادخالهم في دورات وورش عمل لتدريبهم على إجراءات العمل االلكتروني-

؟(شفةار )هل لدى الدائرة نظام توثيق وحفظ الكتروني للوثائق 
هنالك منظومة ارشفة الكترونية متكاملة-

؟هل هناك برامج الكترونية بديلة عن االستخدام الورقي
.(يتم االستعانة بالدليل االلكتروني للجامعة )هنالك برامج الكترونية يتم استخدامها بدال عن الورق -



؟هل تم اعداد استبيانات رضا الموظفين عن عمل القيادة واإلدارة العليا للتشكيل
.  م في القيادات العلياتم تشكيل فريق عمل وتوزيع استبانات لمعرفة رضا الطلبة والتدريسيين والموظفين في الخدمات المقدمة لهم وآرائه-

.وتم اعداد دراسة بذلك 
؟هل تقوم اإلدارة العليا بعقد اجتماعات دورية مع كافة الموظفين

.نعم في بداية العام الدراسي تعقد لقاءات مع التدريسيين والموظفين وسماع آرائهم ومقترحاتهم-
؟هل تتبنى االدارة العليا منهجية االبداع واالبتكار

–بنى التحتية ال–البرامج االلكترونية )مثال ذلك تبني اإلدارة العليا لألفكار المبدعة التي نتج عنها نقلة مميزة للمؤسسة في : نعم -

.   إضافة الى تفويض المسؤوليات حسب دليل الصالحيات ( استحداث كليات واقسام علمية 

القيادة وادارة التغير ( 7)المحور 

؟(إذا كان القرار يؤثر على الجميع)هل تشارك االدارة العليا الموظفين في اتخاذ القرار 
.القرارات تؤخذ في مجلس القسم وترفع الى مجلس الكلية ومن ثم الى مجلس الجامعة -

؟هل هناك التزام لإلدارة العليا بمعايير ومفاهيم الجودة
صنيفاتالتالىالجامعةودخول،المؤسسةداخلالشاملةالجودةثقافةنشرذلكومثالالجودةبمعاييرالعليااإلدارةقبلمنالتزامهنالك-

.العالمي(QS)تصنيفمثلالعالمية



؟هل هناك توعية وتأكيد على معايير النزاهة والشفافية وآثارها القانونية
نعم-
.  من خالل االجتماعات الدورية والندوات إضافة الى الموقع االلكتروني للجامعة -

؟هل هناك آلية لتفويض الصالحيات والمسؤوليات
نعم -
.حسب دليل الصالحيات -

؟هل هناك خطة إلدارة االزمات
.اتتم تشكيل مجلس خلية االزمة ومن خالله يتم إدارة خطة االزم-

؟هل هناك سياسة تدوير المناصب الوظيفية
.مثال ذلك نقل مسؤولي الشعب من شعبة الى أخرى .. نعم -

؟هل هناك التزام من قبل االدارة العليا بمبدئ استراتيجية التمكين
(  حياتحسب دليل الصال)وذلك من خالل منح الصالحيات لمدراء األقسام والموظفين التخاذ القرارات : نعم -


