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 الهدف األول
إعداد خريجني قياديني ورواد يف تخصصاتهم.



األنشطةاملبادرات

1( تطوير ودعم االبتكار يف التعليم والتعلم

تطوير أساليب التعليم واستخدام أساليب متنوعة ومبتكرة 

لتحسني العملية التعليمية

مراجعة وتطوير نظام تقييم التدريس من قبل الطلبة واالقران

 توفري البنية التحتية التقنية املساندة وتطوير العاملني بها لدعم 

العملية الرتبوية واالبتكار يف التدريس

2( خلق ثقافة طالبية للطموح واإلنجاز

طرح برامج  وأنشطة تعليمية يف سكن الطالب

زيادة فرص التدريب العميل والتطوع

إطالق برامج تأهيلية لتطوير الطلبة وإعدادهم لسوق العمل 

خالل مراحل الدراسة 

إطالق برامج لنرش املعرفة واالطالع  عىل االنجازات املتفوقة 

واملتميزة  للطلبة داخل وخارج الجامعة

3( زيادة أعداد الطلبة املؤهلني جيداً   

    لخياراتهم الدراسية

تحسني عملية استقطاب الطلبة وعمليات القبول من أجل تحسني 

جودة الطلبة املقبولني بالجامعة

توفري برامج إرشاد فعالة لطلبة الثانوية العامة والطلبة امللتحقني 

حديثاً بجامعة اإلمارات العربية املتحدة 

تشجيع الطلبة عىل االلتحاق بالتخصصات املطلوبة ضمن سوق 

العمل وتقل فيها نسبة التوطني



الهدف الثاين
تطوير قدرات البحث العلمي واالبتكار

يف املجاالت ذات األهمية الوطنية واإلقليمية.



األنشطةاملبادرات

1( بناء قدرة مؤسسية لتلبية االحتياجات

    البحثية للدولة

تطوير عدد من املراكز واملعاهد البحثية تتوافق مع املعايري 

الدولية

إقامة رشاكات بحثية نشطة محلياً ودولياً

تعزيز برامج املعيدين  إلعداد املواطنني ليصبحوا باحثني 

فاعلني

2( تحفيز اإلنتاجية البحثية للجامعة

تحسني قدرة الباحثني يف الحصول عىل متويل لدعم منح 

الدراسات العليا، واملنح البحثية وزمالة ما بعد الدكتوراه 

واملرشوعات البحثية 

زيادة الرتكيز عىل جودة وكمية  األبحاث املنشورة يف 

الدوريات الدولية املحكمة

3( زيادة مشاركة طلبة الدراسات العليا ومرحلة 

    البكالوريوس يف جهود البحث العلمي     

    بالجامعة

تعزيز برامج الدراسات العليا داخلياً وخارجياً

توجيه طلبة الدراسات العليا إىل مجاالت البحث العلمي التي 

تركز عليها الجامعة

زيادة الفرص أمام طلبة مرحلة البكالوريوس إلجراء مشاريع 

بحثية يف مجال دراساتهم

تطوير وإدارة الربامج التي تعطي الفرصة ملشاركة الطلبة يف 

البحث العلمي )مؤمترات البحث العلمي للطلبة، املنافسات 

البحثية للطلبة، املنح البحثية للطلبة(



الهدف الثالث
تحقيق التميز األكادميي وفق  معايري

 االعتامد األكادميي واالعتامد املؤسيس.



األنشطةاملبادرات

1( ضامن أن اإلجراءات األكادميية واملخرجات  

    بجامعة اإلمارات العربية املتحدة تواكب  

    املستوى الدويل

اإلعداد والحصول عىل اإلعتامد املؤسيس من قبل جهات 

دولية مختصة  

تطوير الربامج الدراسية مبا يتوافق مع معايري االعتامد 

االكادميي الدويل واملقاييس العاملية املتعارف عليها 

2( زيادة املشاركة يف املجتمعات العاملية للتعليم 

    العايل والبحث العلمي

عقد اتفاقيات التعاون الدويل

استضافة املؤمترات الدولية واملحلية 

تسهيل مساهامت أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

والطلبة يف الجمعيات واملؤمترات والندوات العلمية وورش 

العمل الدولية

3( جذب الباحثني الدوليني وأعضاء هيئة 

التدريس ذوي السمعة العاملية لزيارة جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة والعمل بها

مشاركة األساتذة املتميزون من الجامعات العاملية يف 

انشطة الجامعة 

تعيني أعضاء هيئة تدريس جدد يف التخصصات التي يزيد 

فيها معدل العبء التدرييس وإقبال الطلبة



تعزيز دور الجامعة يف نقل املعرفة

 واملهارات لخدمة املجتمع.

الهدف الرابع



األنشطةاملبادرات

1( تحسني االتصاالت االسرتاتيجية للجامعة

وضع اسرتاتيجية متكاملة لتطوير وتفعيل االتصال 

الداخيل والخارجي

اعداد السياسة االعالمية للجامعة

2( تعزيز الدور الريادي لجامعة اإلمارات العربية 

    املتحدة يف كافة اإلمارات بالدولة

تطوير رشاكات محلية ودولية تساهم يف نقل املعارف 

واملهارات لخدمة املجتمع 



ضامن تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق

 معايري الجودة والكفاءة والشفافية.

الهدف الخامس



األنشطةاملبادرات

1( ادارة املوارد املالية بكفاءة و فعالية
اعداد امليزانية و متابعة تنفيذها، ادارة الرواتب، ادارة 

املدفوعات واالستحقاقات، إجراء التدقيق الداخيل.

2( ادارة املشرتيات وفق أفضل املامرسات 

العاملية
ادارة املشرتيات، إدارة العقود ومتابعتها.

3( تطبيق أفضل مامرسات املوارد البرشية
 تخطيط املوارد البرشية واالستقطاب والتعيني، تدريب و 

تطوير املوظفني، ادارة خدمات املوارد البرشية األخرى

 ) تقييم االداء، شؤون املوظفني(.

4( ضامن تطبيق معايري الجودة و التميز 

املؤسيس

 إدارة الجودة، إدارة عالقات املتعاملني، االعداد للمشاركة 

بجائزة الشيخ خليفة للتميز.

5( ضامن تحقيق االتصال الداخيل و الخارجي
 تخطيط و تنسيق االتصاالت الداخلية والخارجية، إدارة 

النشاط اإلعالمي.

6( وضع وتطوير الخطة االسرتاتيجية وقياس 

    األداء

 وضع وتطوير الخطة التشغيلية واالسرتاتيجية، تحديد 

مؤرشات األداء الرئيسية ، وقياس األداء.



األنشطةاملبادرات

7( توفري أفضل الخدمات القانونية
إعداد الدراسات واالستشارات القانونية، إدارة الشؤون 

القانونية.

8( توفري احدث خدمات تقنية املعلومات
تطوير النظم والتطبيقات اإللكرتونية، توفري الدعم الفني 

للمستخدمني، ادارة الشبكات وأمن املعلومات.

9( تطبيق أفضل املامرسات العاملية يف القيادة
مكاتب الوزراء واملدير العام )الوكيل( واملديرين التنفيذيني، 

مستشاري الوزير واملدير العام )الوكيل(.

10( توفري خدمات مشرتكة لكافة الوحدات 

      التنظيمية بكفاءة عالية

الصيانة، االيجار، املواصالت، رسوم االستشارات، املرصوفات 

املتكررة األخرى )الهواتف واالنرتنت، إلخ (، الخدمات 

املشرتكة االخرى )أدوات مكتب، قرطاسية ومتفرقات، الخ(


