
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



جيه للمؤسسه والخطه االستراتيجيه  اوجه االرتباط بين الخطه االستراتي 
 2025-2020للجامعه 

  

معايير الهيئة القومية لضمان  
  جودة التعليم واإلعتماد 

 

الغايات واألهداف اإلستراتيجية لكلية   الغايات واألهداف اإلستراتيجية لجامعة المنوفيه 
 التمريض جامعه المنوفيه 

خطة االستراتيجية للجامعة توعية العاملين فى تنفيذ ال   التخطيط اإلستراتيجى
 وكسب ثقتهم ومشاركتهم 

  رفـــع كفـــاءة القـــدرة المؤسســـية

 لتحسين الوضع التنافسى للكلية

تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية فى كافة إجراءات   القيادة والحوكمة
 العمل بالجامعة  

 ــهلا ــى للكليـ ــل التنظيمـ ــدث   هيكـ محـ
  وموثق ومعلن 

  اتنظام فعال لتنميه مهارات القياد 
 

  منظومة عمل إدارى متميز   الجهاز اإلدارى
  إعادة الهيكلة االدارية والتنظيمية للجامعة لالرتقاء

 الجامعية وتطوير البنية التحتية  لخدماتا  بمستوى جودة
 مفاهيم   تطوير منظومة العمل االداري في ضوء نظم و

 االدارة الحديثة 
 ذية تطوير الفكر االداري للقيادات االدارية و التنفي

بالجامعة لتمكنهم من اتخاذ القررات علي اساس المبادرة في  
مواجهة المشكالت

  

  تنميــة و تطــوير الجهــاز االداري

  بالكلية . 

 
  

  الموارد المالية والمادية
  
  
 

  ية للجامعة تنمية القدرات المادية والبنية األساس
  تطوير وتنمية القـدرات التسـويقية لـدعم وتنميـة المـوارد

والذاتية للجامعةالمالية 

  

  تنميــة المــوارد الذاتيــة واالمكانيــات

  المادية للكلية

 

  دعم وتعزيز المشاركة بين الجامعة والجامعـات األخـرى
 إقليميا ودوليا فى مختلف األنشطة 

المشاركة المجتمعية وتنمية 
 ة  البيئ

  تعريز الشراكة المجمتمية  :
 ثقـافي و تدعيم دور الجامعة فـي نشـر و تعميـق الـوعي ال

  االجتماعي و البيئي و تاصيل قيم االنتماء الوطني
 رفع كفاءة و فعالية الوحدات ذات الطابع الخاص 
  ــي حــل ــة ف ــد الجامع ــات و معاه ــع الكلي ــل دور جمي تفعي

مشاكل المجتمع و البيئة

  

 لمجتمع وتنمية التوسع فى خدمة ا

 بيئةال

  خريج متميز وفعال: الطالب والخريجون 
 الدراسـية بمـا يتوافـق مـع مسـتجدات   تطوير البرامج

  العلم والتكنولوجيا الحديثة واحتياجات سوق العمل
  استحداث أنشـطة طالبيـة وتطـوير الرعايـة الصـحية

 واالجتماعية لتحقيق رضا الطالب
  ــع ــول وتوزي ــة لقب ــنظم الداخلي تطــوير السياســات وال

 ت ومعاهد الجامعةوتحويل الطالب على كليا
 ريجين بمؤسســات ســوق تــوفير مقومــات ربــط  الخــ

 العمل
توفير بيئة داعمة لالبداع واالبتكار وريادة األعمال 

  وضــع سياســات مطــورة لخدمــة

  الطالب والخريجون

 



المعــــــايير االكاديميــــــة و 
ميـــــــــة/ البــــــــرامج التعلي
  المقررات الدراسية

  
 

 تطوير نظم القياس والتقويم بالجامعة  
 

  ــة ــايير االكاديميــ ــوير المعــ تطــ

ة لمرحلتـي البكـالوريوس والبرامج التعليمي

ــور  ــع التط ــي م ــا لتتماش ــات العلي والدارس

 اإللكتروني واحتياجات سوق العمل.

  التدريس والتعلم
 

 تحديث أساليب التعليم والتعلم  
 

 الب التعليميــة تنميــة قــدرات الطــ

بتفعيل االسـتراتيجيات الحديثـة فـي التعلـيم 

ــيم المســتمر  والــتعلم وتشــجيعهم علــى التعل

يج كـــوادر متميـــزة فـــي والتـــدريب لتخـــر

 ةالتخصصات التمريضية المختلف

  أعضاء هيئة التدريس
 

  عضو هيئة تدريس متميز:
  ــدريس ــة التـ ــاء هيئـ ــتمر ألداء أعضـ ــوير المسـ التطـ

  تهم ومعاونيهم وتنمية قدرا
 
 

  ــة ــاء هيئـ ــدرات أعضـ ــة  قـ تنميـ

التدريس والهيئة المعاونة وتشـجيعهم علـى 

ــة والدول ــات اإلقليمي ــة التواصــل مــع الهيئ ي

 لتطوير كفاءة التعليم والبحث العلمي.

  بحث علمي متميز يلبي احتياجات التنمية المستدامة:  البحث العلمى
   لدعم تطوير أليات العمل االدارى لتوفير بيئة عمل إيجابية

 منظومة البحث العلمى  
  تطوير وتنمية المقومـات البشـرية والماديـة لزيـادة القـدرة

 التنافسية البحثية للجامعة
  تطوير مجاالت البحوث العلمية بما يسهم فى حـل مشـاكل

 مؤسسات المجتمع
  ــايا ذات ــى القض ــى ف ــث العلم ــى البح ــار ف ــجيع االبتك تش

 مستدامةاالولوية للمجتمع فى إطار أهداف التنمية ال
   تشجيع ودعم النشر العلمى 
  تفعيــل أخالقيــات البحــث العلمــى وحمايــة حقــوق الملكيــة

الفكرية

 حـــث العلمـــى تطـــوير ودعـــم الب

  وتركيزه على خدمة المجتمع

  ــر ــي والنشـ ــاج العلمـ ــم اإلنتـ دعـ
 الدولي ألعضاء هيئة التدريس.

 

  الدراسات العليا
/ 

 تطوير وتحديث برامج الدراسات العليا  
 دراسات العليا تتناسب مع احتياجات المجتمع برامج ال

 ومؤسساته فى إطار أهداف التنمية المستدامة للدولة

 ــ ــدرات أعضـ ــة  قـ ــة تنميـ اء هيئـ

التدريس والهيئة المعاونـة وتشـجيعهم 

على التواصـل مـع الهيئـات اإلقليميـة 

والدولية لتطوير كفاءة التعليم والبحث 

 العلمي.

 

    


