
   

 الملخص التنف�ذي 
 

ات�ج�ة المحدثة ل�ل�ة األلسن  توف�ي برامج تعل�م�ة  2023-2018�ستهدف الخطة  االس�ت

ي إطار نظام مؤس�ي عادل يرتكز ع� ع� المتعلم القادر ع� التفك�ي والمتمكن  
بجودة عال�ة �ف

ا �ي يتوافق مع  ةمهن�� وأن �ساهم   تحد�ات الع� المتسارعة، ومتطلبات سوق العمل المتغ�ي

ي ب
 �ف

�
م االختالف،  أ�ضا ناء الشخص�ة المتكاملة و�طالق إمكان�اتها إ� أق� مدى لمواطن، �ح�ت

 مع ال��انات اإلقل�م�ة  
�
وفخور بتار�ــــخ بالدە، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر ع� التعامل تنافس�ا

 والعالم�ة. 

ات�ج�ة ل�ل�ة األلسن   ي ضوء مجموعة من المستجدات    2023-2018تم تحد�ث الخطة االس�ت
�ف

ف شمس  ات�ج�ة الجد�دة لجامعة عني فضال عن  2023- 2018أهمها وضع الخطة االس�ت

ي أقرتها الهيئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م واالعتماد والمتمثلة   متطلبات االعتماد الجد�دة الئت

ي قبل المؤس�ي   ام�ب ي أن اعتماد ال�ل�ة س�خضع لالعتماد ال�ب
 �ف

 وتم 
ٌ
لتحد�د الممارسات الج�دة    Best Practicesأفضل الممارسات استخدام منهج�ة

شاد بها الستخالص توجهات التط��ر  ي ال�ل�ات المناظرة، لالقتداء واالس�ت
والناجحة �ف

ات�ج�ة.  ي مسارات التط��ر بالخطة االس�ت
ولقد مر وضع  والمسلمات األساس�ة ومراعاتها �ف

ي �لخصها الشكل 
ات�ج�ة بالمراحل الرئ�سة الئت  - التا�: الخطة االس�ت



   

 
 
ي إنجازها، والتحل�ل    

ي اعتمدت �ف ات�ج�ة مقدمة بينت المنهج�ة الئت ولقد تضمنت الخطة االس�ت

) للبيئة الداخل�ة والخارج�ة لل�ل�ة بناء ع� استطالع آراء وأعضاء هيئة SWOTال��ا�ي (

ء األمور، وأصح 
�
، والطالب وأول�ا ف ف والعاملني اب األعمال،  التدر�س والهيئة المعاونة، واإلدار�ني

هم من أصحاب المصلحة للوقوف ع� أهم نقاط الضعف، والقوة ، والفرص،   وغ�ي

ات�ج�ة ع� األبواب :      -والتحد�ات،  وتنطوى الخطة االس�ت

اضاتها، الباب األول: يتضمن     ات�ج�ة، ومسلمات ال�ل�ة واف�ت منهج�ة إعداد الخطة اإلس�ت

ات�ج�  ة، هذا باإلضافة إ�  المقارنة المرجع�ة.  ومعاي�ي وضوابط إعداد الخطة االس�ت

اضاتها  مسلمات ال�ل�ة واف�ت

عیة المقارنة المرج: اإلعداد لعملیة التخطیط االستراتیجي ویشمل
والتحلیل البیئي الرباعي

صیاغة رؤیة الكلیة ورسالتھا ومحددات العمل

إعداد الصیاغة النھائیة للرؤیة والرسالة

تحدید الغایات واألھداف االستراتیجیة 

إعداد الخطة التنفیذیة التفصیلیة



   
اضات التال�ة  -  :تم االتفاق ع� مجمل المسلمات واالف�ت

ي   •
ا ومحددا� أل�شطة وتوجهات ال�ل�ة �ف ا أساس�� ات�ج�ة منهاج� تمثل الخطة االس�ت

المجتمع، واإلسهام  مجاالت العمل األساس�ة: التعل�م، والبحث العل�، وخدمة  

 �ف تحقيق خطط التنم�ة. 

ي الل�سا�س   • امج التعل�م�ة لمرحلئت ا بتط��ر ال�ب ا بالغ� تو�ي كل�ة األلسن اهتمام�

والدراسات العل�ا لتستوعب التطورات الحديثة، و�ما يتناسب مع متطلبات  

ة  .سوق العمل المتجددة والمتغ�ي

ي ب •
ى والمعر�ف ي الذي  ت�ي كل�ة األلسن أهم�ة العن�الب�ش

وصفه رأس المال الحق��ت

ة التنافس�ة.  ف  ُ�مثل الدعامة األساس�ة لتحقيق الم�ي

ي وكافة أطراف أصحاب المصالح •  .حتم�ة توط�د العالقات مع المجتمع الخار�ب

 
 المسلمات المستخلصة من الممارسات الج�دة وال�ل�ات المرجع�ة 

ف ع� ال�ل�ة ز�ادة الموارد المختلفة لتحقيق التوافق   • مع ال��ادة المطردة  يتعني

امج واأل�شطة والخدمات، وغ�ي ذلك من   ي ال�ب
ألعداد الطالب والتوسع �ف

ي 
ان�ة أم موارد التم��ل الذايت ف ي إطارمخصصات الم�ي

 .توسعات سواء أ�انت �ف

ي أوال ثم تجد�د االعتماد   • ام�ب �س� ال�ل�ة إ� الحصول ع� االعتماد ال�ب

لتعل�م واالعتماد للحفاظ ع�  المؤس�ي من الهيئة القوم�ة لضمان جودة ا

    . ي مجاالت التعل�م والتعلم وتع��ز وضعها التناف�ي
 ال��ادة �ف

 
ات�ج�ة   معاي�ي وضوابط إعداد الخطة االس�ت

 



   
ات�ج�ة  ع� مجموعة المعاي�ي والضوابط التال�ة:  حرصت كل�ة األلسن �ف إعداد خطتها  االس�ت

ي ضوء  .1
ات�ج�ة �ف االتجاهات الفك��ة الحديثة الُموجه  أن يتم وضع الخطة االس�ت

للعمل�ة التعل�م�ة والبحث العل� والتنم�ة التكنولوج�ة واالبتكار ع� المستوى  

 .العال�

ات�ج�ة لوزارة التعل�م العا�ي   .2 ي ضوء الرؤ�ة االس�ت
ات�ج�ة �ف أن يتم وضع الخطة االس�ت

ف شمس  2030 ات�ج�ة لجامعة عني ي ضوء الرؤ�ة االس�ت
 . 2023- 2018و�ف

ات�ج�ة تلب�ة احت�اجات سوق العمل المتجددة من معارف   .3 أن تتبئف الخطة االس�ت

 ومهارات 

ات�ج�ة وفقا للمستجدات .4  .أن ُتجرى عمل�ة تقي�م وتحد�ث دوري للخطة االس�ت

ات�ج�ة جميع االتجاهات البحث�ة لل�ل�ات .5  . أن �شمل الخطة االس�ت

 

ي و�شتمل 
، والئت تمثلت �ف تحل�ل التخط�ط من الخطة ع� عمل�ات  الباب الثايف ي ات��ب االس�ت

ف الوضع   ، وتحد�د الفجوة بني االتجاهات الحا�مة لمستقبل التعل�م العا�، و�جراء التقي�م الذاىت

ف الداخل�ة  ي ضوء تحد�ث التحل�ل ال��ا�ي للبيئتني
الحا�ي والمستهدف، وك�ف�ة معالجتها �ف

�ل�ة الجوه��ة الئت ُتمثل القواعد  ، كما تم  تعد�ل ص�اغة ق�م ال  SWOT Analysisوالخارج�ة  

ي ضوء 
اإلرشاد�ة واإلطار السلو�ي الذى �ع�ب عن ه��ة ال�ل�ة وأسلوب تعاملها مع المجتمع �ف

ف شمس .لذا تمن إعادة ص�اغة رؤ�ة ال�ل�ة والئت ُ�شكل ه��تها  الق�م الجوه��ة لجامعة عني

 المستقبل�ة خالل الخمس سنوات التال�ة 

 

 



   
 

 

 

 

 
جم ي الدراسات اللغ��ة واألدب�ة وال�ت

ف �ف ة محل�ا و�قل�م�ا وعالم�ا من خالل منظومة علم�ة  التم�ي

 ابتكار�ة. 

 

 

 

ة تتبئف االبتكار وفق معاي�ي الجودة لتلب�ة احت�اجات سوق العمل    ف تقد�م برامج تعل�م�ة متم�ي

ي اللغة  
ف �ف ف المتخصصني وخدمة المجتمع. وتنم�ة القدرات البحث�ة لتخ��ــــج كوادر من الباحثني

جمة.   واألدب وال�ت

   2018/ 6/ 6وقد تم اعتماد رؤ�ة كل�ة األلسن ورسالتها بمجلس ال�ل�ة بتار�ــــخ 

 

 

 

 

 الرؤیة

سالةالر  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ASU Values)   جوه��ةمنظومة الق�م ال

 : ف شمس تتمثل المنظومة الق�م�ة ل�ل�ة األلسن ف�ما ��ي ي ضوء الق�م الجوه��ة لجامعة عني
 -�ف



   

 
 

ات�جة و�ف الباب الثالث  ا مع الغا�ات االس�ت
�
ات�ج�ة تحق�قا لرؤ�ة ال�ل�ة ورسالتها وا�ساق تمت ص�اغة الغا�ات االس�ت

ف شمس ( ات�ج�ة الخاصة بكل غا�ة، ووضع ل�ل هدف  )2023-2018لجامعة عني كما تم تحد�د األهداف االس�ت
ي مجموعها ع� تحقيق هذا الهدف، 

ي تعمل �ف ات األداء الئت امج واأل�شطة ومؤ�ش ي عدٌد من المبادرات وال�ب ات��ب اس�ت
ات�جكذلك تم وضع  ي اإلجما� لتنف�ذ الغا�ات االس�ت �ة واألهداف واأل�شطة والمبادرات موزعا ع� الجدول الزمئف

تحد�د وتفص�ل الخطة التنف�ذ�ة من أجل التأ�د من أن الغا�ات واألهداف كما تم  الخمس سنوات للخطة. 
، باإلضافة إ� التأ��د ع� دعمها لرؤ�ة ال�ل�ة ورسالتها.   والس�اسات السالف ذكرها سيتم تح��لها إ� واقع عم�ي

 

 

ات�ج�ة ل�ل�ة األلسن (الغا�ات   )2023-2018االس�ت

ي ص�اغها أهدافها ع� 
ات�ج�ة �ف ات�ج�ة  خمستعتمد الخطة االس�ت غا�ات رئ�سة متسقة مع غا�ات الخطة االس�ت

ف شمس ( ي ص�اغة األهداف  ) كما راعت الخصائص2023-2018لجامعة عني
: الرئ�سة �ف ي

 تتمثل �ف

التمیز

ضمان الجودة 
وتقییم األداء

االبتكارتكافؤ الفرص

االنفتاح على 
العالم



   
 

 

 

 

 

 

 

الغایات 
یةاالستراتیج

تطویر: الغایة األول
جودة المخرجات 
التعلیمیة برؤي 
مبتكرة وربطھا 
بسوق العمل 

ومھارات التوظیف

میز الت: الغایة الثانیة
في البحث العلمي 
وتدویل النشاط 

البحثي

سع التو: الغایة الثالثة
في خدمة المجتمع

دعم : الغایة الرابعة
إدارة الجودة وتقییم

األداء

:  الغایة الخامسة
تطویر الجھاز 
اإلداري ومیكنة 
الخدمات اإلداریة
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