
                                                          
  جامعة مدينة السادات

 مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

 

 الغايات واألهداف االستراتيجية لجامعة مدينة السادات

  

 منشآت جامعية تحقق القياسات املرجعية القومية الغاية األولى

 األهداف

 استكمال منشـــــــآت الجــــامعــــــة وكليـــــــاتها املختلفـــــة  .1

 تطــــوير البني التحتيــــة ومنشــــآت الجامعـــة وكلياتها املختلفة .2

الهندسة  –}العلوم الصحية التطبيقية  إنشاء املستشفى الجامعي وكليات املجموعة الطبية والكليات الغير نمطية .3

 املتقدمة{.التقنية والعلوم 

 استكمال األجهزة واملعدات للقاعات واملعامل املختلفة بكليات ومعاهد الجامعة .4

 أداء متميـز للمـوارد البشريـة الغاية الثانية

 األهداف

 

 تطوير كفاءة القيادات الجامعية .1

 توفير نظم فعالة الختيار وتعيين ومتابعة وتقيم القيادات األكاديمية واإلدارية .2

 وتأهيــــــل أعضاء هيئــــــة التدريس ومعاونيــــهم واإلداريينتدريـــب  .3

 توفير بيئة محفزة وفعالة تحقق رضا القائمين على العملية التعليمية والبحثية والخدمية   .4

 

 التمــيز الفكـري واملهنــي والبحثي الغاية الثالثة

 األهداف

 

 استحداث برامج جديدة تحقق ميزة تنافسية للخريج  .1

 التطوير املستمر للبرامج التعليمة األكاديمية بما يواكب سوق العمل  .2

 دعم الخدمات واألنشطة الطالبية  .3

 املراجعة وتحديث استراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب التطوير                           .4

 تطوير البحث العلمي للجامعة للمساهمة في حل مشكالت املجتمع  .5

 توفير بيئة محفزة للبحث العلمي  .6

 استحداث وتطوير الدوريات العلمية لتتالئم مع التصنيف العالمي .7
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 كسـب ثقـة املجتمـع وتعزيز املكانـة الدوليـة للجـامعــة الغاية الرابعة

 األهداف

 تنويع مجاالت التعاون مع مؤسسات املجتمع بما يحقق متطلباتها .1

 استحداث وتطوير وحدات خدمة وتنمية املجتمع   .2

 تطوير خطط وبرامج التنمية البيئية وخدمة املجتمع  .3

 دعم البحوث التطبيقية لخدمة قضايا املجتمع ومشكالته .4

 دعم وتعزيز الشراكات املحلية والدولية .5

 إتباع نظم من شأنها دعم متطلبات التصنيفات العاملية .6

 رقميـــةجـــامعـة  الغاية الخامسة

 األهداف

 تطوير البوابة اإللكترونية .1

 تطوير الشبكة اإللكترونية البيئية والداخلية إلدارة الجامعة والكليات واملعاهد .2

 التوسع في التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد .3

     MISتفعيل نظام إدارة املعلومات   .4

 تفعيل استخدام املكتبة الرقمية .5

 املعلوماتالتدريب على تكنولوجيا  .6

 أعالء القيم واألخالقيات بالجامعة الغاية السادسة

 األهداف

 تأصيل وإتباع حماية حقوق امللكية الفكرية  .1

 االلتزام بأخالقيات املهنة والقيم الجامعية  .2

 تفعيل القوانين ووضع قواعد املساءلة واملحاسبة  .3

  حماية وتعزيز الحرية األكاديمية في إطار القيم واألعراف االجتماعية  .4
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