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الهدف األول
إعداد طلبة ليكونوا متميزين في مجاالت تخصصهم، 

قياديين ومنتجين في مجتمعاتهم
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األنشطةالمبادرات

1. التعليم والتعلم -  

تحسين فاعلية التعليم والتعلم

2. استقطاب الطلبة -  زيادة جهود استقطاب 

الطلبة المتفوقين والعمل على استبقائهم

3. التجربة الطالبية -  توفير تجربة جامعية 

تتركز على تنمية القدرات الطالبية 

ودعم نجاحاتهم

• جاهزية الطلبة -  رفع مستوى جاهزية طلبة السنة األولى.

• االرشاد -  تحسين أنشطة االرشاد الطالبي ورفع كفاءتها.

الدراســية  للمســاقات  المصاحبــة  األنشــطة  ربــط   - الطالبيــة  األنشــطة   •
االكاديميــة  للبرامــج  التعلــم  مخرجــات  مــع  الالصفيــة  الطالبيــة  واألنشــطة 

ومخرجات التعلم المؤسسي.

• فــرص التدريــب والتوظيــف - االســتفادة مــن شــركاء الجامعــة فــي الحصــول 
على المزيد من فرص التدريب والتوظيف للطلبة.

• الخبــرات الدوليــة -  توفيــر خبــرات دوليــة متنوعــة للطلبــة مــن خــالل برامــج 
التبادل الطالبي.

5. المكتبة - تعزيز دور المكتبة الجامعية 

في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي

• خدمــات المكتبــة - تطويــر خدمــات المكتبــة لدعــم مهــارات القــرن الحــادي 
والعشرين (التواصل والتشارك واالبداع والتفكير الناقد).

• المعرفة المعلوماتية -  تحسين برامج دعم المعرفة المعلوماتية.

• المصــادر المكتبيــة -  تطويــر عمليــة ربــط المصــادر المكتبيــة مــع البرامــج 
األكاديمية ومجاالت األنشطة البحثية.

• الكــوادر المؤهلــة -  تأهيــل وتعييــن العــدد الكافــي مــن المتخصصيــن فــي 
مجال المكتبات وتوفير التطوير المهني الالزم لهم.

4. طلبة الدراسات العليا -  زيادة أعداد طلبة 

الدراسات العليا المتميزين

• التسويق -  زيادة جهود تسويق برامج الدراسات العليا.

• عمليــات القبــول -  تســهيل وتســريع عمليــات قبــول الطلبــة المتقدميــن 
لبرامج الدراسات العليا.

• المنــح الدراســية - الســعي للحصــول علــى المنــح الدراســية للطلبــة فــي 
التخصصات االستراتيجية للدولة.

• خدمــات طلبــة الدراســات العليــا - توســعة نطــاق خدمــات الدعــم المتوفــرة 
لطلبة الدراسات العليا داخل وخارج الحرم الجامعي.

• برامــج االســتقطاب -  تطويــر البرامــج الفاعلــة الســتقطاب طلبــة المرحلــة 
الثانوية.

• المنــح الدراســية -  الســعي للحصــول علــى المزيــد مــن المنــح الدراســية مــن 
قبل الهيئات الحكومية للطلبة الموهوبين.

• تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل -  تشــجيع الطلبــة علــى االلتحــاق بالتخصصــات 
التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل  في الدولة.

• التطويــر المهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس -  العمــل علــى زيــادة نطــاق 
التطويــر المهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي اســتخدام أســاليب التدريــس 
وفــي  والعشــرين  الواحــد  للقــرن  التعليميــة  االحتياجــات  لدعــم  المبتكــرة 

استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم االبتكارفي التعليم والتعلم.

• فاعليــة التعليــم -  تطويــر عمليــات تقييــم فاعليــة التعليــم وتحفيــز أســاليب 
التدريس المبتكرة.

البحثيــة  األنشــطة  فــي  الطلبــة  مشــاركة  تشــجيع   - البحثيــة  التجربــة   •
التعليمية والتطبيقية.
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الهدف الثاني
تطوير قدرات البحث العلمي واالبتكار في المجاالت 

ذات األهمية الوطنية والدولية
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1. مجاالت البحث العلمي -  تطوير االبتكار 

البحثي في المجاالت ذات األولوية الوطنية

2. جودة البحث العلمي - تعزيز االنتاجية 

البحثية لجامعة االمارات وتحسين جودة 

األبحاث والباحثين

3. دعم األبحاث العلمية -  الترويج لبيئة 

داعمة لألبحاث العلمية

• البنيــة التحتيــة البحثيــة -  تطويــر المرافــق البحثيــة فــي الجامعــة وإنشــاء مختبــر 
للتصنيع. 

• تمويــل األبحــاث العلميــة -  زيــادة تمويــل األبحــاث العلميــة داخليــًا وخارجيــًا لألبحــاث 
ذات الصلة باالحتياجات الوطنية لدولة االمارات.

• أبحــاث طلبــة الدراســات العليــا -  تشــجيع طلبــة الدراســات العليــا لربــط مشــاريعهم 
البحثيــة وأطروحاتهــم مــع المشــاريع البحثيــة الممولــة فــي الجامعــة ومراكــز البحــث 

العلمي.

• كراسي الوقف واألستاذية - تأسيس كراسي الوقف واألستاذية في الجامعة. 

• الخدمــات اإلداريــة - توفيــر بيئــة بحثيــة تضمــن تقديــم الخدمــات اإلداريــة وإدارة 
المشتريات واألمور المالية بشكل فعال.

• جودة أعضاء هيئة التدريس -  تعيين واستبقاء قادة المجموعات البحثية الدولية 
وأعضاء هيئة التدريس النشطين بحثيًا.

• أعداد كافية من أعضاء هيئة التدريس - تحسين نسبة أعداد الطلبة ألعضاء هيئة 
التدريس واألعباء التدريسية وفقًا للمعايير الدولية.

• مراكز البحث - تطوير المراكز البحثية في الجامعة والعمل على زيادة كفاءتها.

• برامج الدراسات العليا -  تحديد وتطوير المزيد من برامج الدراسات العليا لدعم 
جهود البحث العلمي في المجاالت ذات األولوية الوطنية.

• برنامج المعيدين - تعزيز برنامج المعيدين لدعم وتطوير القدرات التدريسية 
والبحثية المواطنة.

• األبحاث العصرية -  تشجيع أنشطة األبحاث المتميزة المتعددة االختصاصات.

• الشراكات البحثية -  إقامة شراكات بحثية نشطة محليًا ودوليًا.

• منتــزه جامعــة االمــارات للعلــوم واالبتــكار (المشــاركات الداخليــة) - تشــجيع مشــاركة 
الباحثين في منتزه جامعة االمارات للعلوم واالبتكار.

اســتقطاب   - الخارجيــة)  (المشــاركات  واالبتــكار  للعلــوم  االمــارات  جامعــة  منتــزه   •
مؤسســات تنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومؤسســات البحــث والتطويــر 

كشركاء في منتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار.
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الهدف الثالث
توسيع نطاق االعتماد الدولي للجامعة ولبرامجها

 االكاديمية وتعزيز سمعتها دوليًا

1



1.االعتماد الدولي - توسيع نطاق االعتماد 

الدولي للجامعة ولبرامجها األكاديمية

2. البرامج األكاديمية - تعزيز جودة البرامج 

األكاديمية من خالل عمليات التطوير 

والتقييم المستمر

3.المجتمع الدولي -  تعزيز سمعة الجامعة 

وإبراز إنجازاتها دوليا

4. الشراكات الدولية - زيادة التفاعل مع 

مؤسسات التعليم العالي الدولية

• التســويق -  تطويــر اســتراتيجية تســويق متكاملــة لجامعــة االمــارات بهــدف تعزيــز 
سمعتها دوليًا.

وإنجازاتهــم  والباحثيــن  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  خبــرات  تســويق   - الخبــرات   •
العلمية.

• االســتقطاب واالســتبقاء: العمــل علــى اســتقطاب والحفــاظ  علــى أعضــاء الهيئــة 
التدريسية ذوي السمعة العالمية.

• مراجعة البرامج وتطويرها -  التحسين المستمر لعمليات تطوير ومراجعة 
البرامج األكاديمية.

• تقييم المخرجات - تحسين جودة تقييم مخرجات التعلم للطلبة.

• احتياجات سوق العمل - الحرص على أن تكون البرامج األكاديمية متوافقة مع 
احتياجات سوق العمل في دولة اإلمارات.

• العالقات الخارجية - توسيع شبكة العالقات الخارجية مع الجامعات العريقة.

• المقارنات المعيارية - بناء عالقات معيارية نشطة مع الجامعات الدولية.

• المؤتمرات الدولية - تحسين عملية اختيار المؤتمرات التي يشارك فيها أعضاء 
هيئة التدريس وزيادة عدد المؤتمرات الدولية المرموقة التي تستضيفها 

الجامعة.

• الدراسات المستقبلية/استشراف المستقبل - تنفيذ الدراسات المستقبلية 
المتعلقة بمجال التعليم العالي من أجل دعم عمليات التخطيط والتحسين 

المستمر.

الدولــي  المؤسســي  االعتمــاد  علــى  الحصــول  ضمــان   - المؤسســي  االعتمــاد   •
للجامعة والحفاظ عليه.

• االعتمــاد  االكاديمــي - العمــل علــى توســيع نطــاق االعتمــاد  األكاديمــي للبرامــج 
التي تطرحها الجامعة.

• تجديــد االعتمــاد - المحافظــة علــى االعتمــاد األكاديمــي للبرامــج بالتطويــر المســتمر 
لها.
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الهدف الرابع
تعزيز دور الجامعة في إنتاج ونقل المعارف 

والمهارات لخدمة المجتمع

1



1. تفعيل دور الشراكة المجتمعية 

لجامعة االمارات

2. نشر ثقافة العمل التطوعي بما فيه تعزيز 

الهوية الوطنية والمسؤولية االجتماعية بين 

أفراد المجتمع الجامعي

3. توطيد العالقات مع خريجي جامعة االمارات 

وزيادة مشاركتهم في أنشطة الجامعة

4. إبراز دور الجامعة لخدمة احتياجات المجتمع

 من الدورات التدريبية واالستشارات المهنية

• تحسين التواصل والتفاعل مع خريجي جامعة االمارات.

• تطوير قاعدة بيانات لخريجي جامعة االمارات منذ تأسيسها.

• االتصال الفعال مع جهات العمل لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة.

• تنفيذ دراسات استقصائية عن خريجي جامعة االمارات.

• إعداد منهجية موحدة لتشجيع وتحفيز المشاركة في األعمال التطوعية.

• إطالق برامج لتشجيع المشاركة في األعمال التطوعية.

• تطوير شراكات مع الجهات المحلية  لزيادة فرص المشاركة في مجاالت العمل 
التطوعي المختلفة في الدولة.

•تقييم احتياجات المجتمع من الدورات التدريبية واالستشارات المهنية.

• تقديم دورات تدريبية بما فيها البرامج المهنية والشهادات التخصصية في 
المجاالت التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

• تسويق البرامج التدريبية التي تطرحها الجامعة.

• تطوير شراكات محلية تساهم في نقل المعارف والمهارات لخدمة المجتمع.

خطــط  ووضــع  الخدمــات  مــن  المجتمــع  احتياجــات  وتحديــد  لفهــم  آليــة  تطويــر   •
لتلبيتها.

وخدماتهــا  الجامعــة  شــراكات  جميــع  لتوثيــق  مركزيــة  بيانــات  قاعــدة  تطويــر   •
المجتمعية.
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الهدف الخامس
ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية 

وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية

1



األنشطةالمبادرات

1.إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية

2. إدارة المشتريات وفق أفضل الممارسات 

العالمية

4.ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز 

المؤسسي

5. ضمان الجودة اإلدارية - تعزيز عمليات 

ضمان الجودة اإلدارية

• إدارة الجودة.

• إدارة عالقات المتعاملين. 

• اإلعداد للمشاركة بجائزة الشيخ خليفة للتميز. 

6. ضمان تحقيق االتصال الداخلي والخارجي
• تخطيط وتنسيق االتصاالت الداخلية والخارجية. 

• إدارة النشاط اإلعالمي. 

8. نظام الحوكمة - متابعة تطوير نظام 

الحوكمة في جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية

• مجلــس الجامعــة - مواصلــة تطويــر حوكمــة مجلــس الجامعــة تماشــيًا مــع أفضــل 
مديــر  أداء  وتقييــم  المجلــس  فاعليــة  تقييــم  فيهــا  بمــا  الدوليــة،  الممارســات 

الجامعة.

السياســات  كافــة  وتحديــث  لمراجعــة  آليــة  إعــداد   - واإلجــراءات  السياســات   •
واإلجراءات في الجامعة. 

• حوكمــة البيانــات - إنشــاء نظــام حوكمــة بيانــات لجامعــة اإلمــارات لضمــان دقــة 
ومصداقية البيانات التي يتم مشاركتها مع المعنيين في الجامعة وخارجها. 

• المجالــس االستشــارية للكليــات - زيــادة فاعليــة المجالــس االستشــارية للكليــات 
وضمان اسهامها اإليجابي في تقدم الكليات.

• جوائز التميز - تطوير "جائزة الرئيس األعلى للتميز المؤسسي".

الحكوميــة  للخدمــة  االمــارات  "برنامــج  معاييــر  تطبيــق   - نجــوم  الســبع  خدمــات   •
المتميزة" على كافة خدمات جامعة االمارات العربية المتحدة.

العربيــة  اإلمــارات  لجامعــة  الجــودة  إطــار ضمــان  تطبيــق   - الجــودة  إطــار ضمــان   •
المتحدة في المجاالت اإلدارية.

7. تطبيق أفضل الممارسات العالمية 

في القيادة
• مكاتب الوزراء والمدير العام (الوكيل) والمديرين التنفيذيين. 

• مستشاري الوزير والمدير العام (الوكيل).

• إدارة المشتريات. 

• إدارة العقود ومتابعتها.  

• إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها.
• إدارة الرواتب.

• إدارة المدفوعات واالستحقاقات.

• إجراء التدقيق الداخلي. 

3. تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية

• تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب والتعيين.  

• تدريب وتطوير الموظفين.  

التعويضــات والفوائــد،  ( تقييــم األداء،  البشــرية األخــرى  المــوارد  • إدارة خدمــات 
شؤون الموظفين، الخ).
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11. توفير أحدث خدمات تقنية المعلومات

• تطوير النظم والتطبيقات اإللكترونية. 

• توفير الدعم الفني للمستخدمين (خط مساعدة).

• إدارة الشبكات وأمن المعلومات.

12. الحكومة الذكية - ضمان تطبيق متطلبات 

الحكومة الذكية على جميع خدمات 

جامعة االمارات.

• خطــط التحــول اإللكتروني/الذكــي - تطبيــق خطــة متكاملــة لتحويــل خدمــات جامعــة 
االمارات الي خدمات الكترونية/ذكية.

• معاييــر الجــودة اإللكترونية/الذكيــة - ضمــان تطبيــق معاييــر الجــودة فــي المواقــع 
اإللكترونية والتطبيقات الذكية.

13. توفير خدمات مشتركة لكافة الوحدات 

التنظيمية بكفاءة عالية

• الصيانة.  
• اإليجار.  

• المواصالت.  
• رسوم االستشارات. 

• المصروفــات المتكــررة األخــرى (الصــادر والــوارد، المرافــق، الهواتــف واالنترنــت ، 
الخ).

• الخدمات المشتركة األخرى (أدوات مكتب، قرطاسية ومتفرقات، الخ).

10. توفير أفضل الخدمات القانونية
• إعداد الدراسات واالستشارات القانونية. 

• إدارة الشؤون القانونية. 

9. وضع وتطوير الخطة االستراتيجية 

• تحديد مؤشرات األداء الرئيسية وقياس األداء. وقياس األداء

• وضع وتطوير الخطة التشغيلية واإلستراتيجية. 
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الهدف السادس
ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة 

العمل المؤسسي

1



1. إنشاء بيئة محفزة لالبتكار

• مرافق االبتكار - إنشاء حاضنات األعمال ومراكز/مختبرات االبتكار والعمل على   
استدامتها.

• األفكار االبتكارية - إطالق برنامج إدارة األفكار االبتكارية في الجامعة.

• الشراكات - إقامة شراكات استراتيجية لالبتكار.

2. تحفيز ومكافأة االبتكارات والمبتكرين

ــم الريــادي والمبتكــر، واألبحــاث متعــددة  • مبــادرات االبتــكار- تشــجيع التعليــم والتعلُّ
التخصصات، والمبادرات اإلدارية والعمل على تحفيزها جميعًا.

• تعزيــز االبتــكار- تشــجيع التفاعــل بيــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والمجتمــع مــن 
أجل تعزيز ثقافة االبتكار. 

• فعاليــات االبتــكار - تنظيــم فعاليــات لنشــر ابتــكارات مجتمــع جامعــة اإلمــارات فــي 
التعليم والتعلُّم (SoTL)، واألبحاث، وخدمة المجتمع.

• تحفيــز المبتكريــن - إنشــاء نظــام مكافــآت متكامــل لالبتــكار فــي الجامعــة (جائــزة 
بــراءة  ومنــح  االبتــكار،  فــي  للجامعــة  األعلــى  الرئيــس  وجائــزة  الدوليــة،  االبتــكار 

االختراع، ونظام مكافآت ابتكارات الطلبة).

3. تعزيز عقلية االبتكار ضمن مجتمع 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

• التطويــر المهنــي - تنفيــذ برامــج تدريبيــة فــي مجــال االبتــكار لتعزيــز ثقافــة االبتــكار 
التشاركي في الجامعة. 

• خدمــات داعمــة لالبتــكار - مراجعــة خدمــات الجامعــة وعملياتهــا وسياســاتها لدعــم 
االبتكار واالستجابة لمتغيرات العمل المؤسسي.

• حوكمة االبتكار - إنشاء اإلطار العام لحوكمة االبتكار في الجامعة. 
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