معايري صياغة رؤية ورسالة وأهداف مؤسسات التعليم العاىل
رخزهف انشؤٚخ ػٍ انشعبنخ ،فبنشؤٚخ رزذذس ػٍ انًغزمجم ٔال رظف انذبنخ انذبنٛخ ،فٓٗ رٕػخ يبرا رشٚذ انًإعغخ
أٌ ركٌٕ ػه ّٛف ٙانًغزمجم ،فبنشؤٚخ ُْب ئرا دهى أٔ ئنٓبو ٔسغجخ جبيذخ َذٕ ثهٕؽ انًشادٔ ،رج ٍٛانشؤٚخ ئن ٙأ ٍٚرزجّ
انًإعغخ  ،كًب رٕفش اإلسشبد ثشأٌ األعبط انز٘ ٚجت انًذبفظخ ػهٔ ّٛرظٕس انًغزمجم انز٘ ُٚجغ ٙدش خط ٙاألػًبل رجبّْ.
ٔانشؤٚخ انٕاػذخ ٔانًًٛضح  ،نٛغذ يجشد عجبق ف ٙاَزمبء األنفبظ ٔانشؼبساد ٔانؼجبساد انجزاثخٔ ،نكُٓب يُٓج فٙ
انفكش االعزشارٛج ٙانخالق دٕل يغزمجم انًإعغخ َٕٔػٛخ أَشطزٓب انًشغٕثخ ٔيكبَزّ انًزٕلؼخ.
ويًكٍ انمىل أٌ أبؼبد رؤيت يؤضطبث انتؼهيى انؼبني يُبغي أٌ تبُي ػهي أضبش يضًٍ شًىنيت انًكىَبث انتبنيت:
 يجبل انتخصصبث  Business Scopeانز ٙعززجُبْب انًإعغخ ٔارجبْبرٓب ف ٙانًغزمجم.
 دجى انًؤضطت وأػًبنهب ٚٔ Business Scaleهضو نزذذٚذ َٕع انزُظٛى ٔدجى انًٕاسد انًطهٕثخَٕٔ ،ع انزُظٛى
ٔأعبنٛت اإلداسح.
 انتركيس ػهي دبجت انًجتًغ يٍ انخشٚجَٕٔ ٍٛػٛخ رخظظبرٓى ٔانًٓبساد انًطهٕة ايزالكٓب ثًب ٚخذو انزطٕساد
انؼًهٛخ ٔانزكُٕنٕجٛخ انًغزذذصخ.
 انتركيس ػهي انًُبفطت  competitive Focusيغ يإعغبد انزؼهٛى األخشٖ ف ٙانجؼذ انًذهٔ ٙانذٔن.ٙ
 انميى وانثمبفت وانفهطفت انزُٚ ٙجغ ٙأٌ رُغجى يغ لٛى انًجزًغ ٔفهغفزّ ٔرؼكظ ثبنؼشٔسح صمبفخ انًإعغخ انز ٙرغؼٙ
نزشعٛخ انًُظٕيخ انمًٛٛخ فَ ٙفٕط يُزغجٓٛب.
 انتُظيى وانثمبفت انتُظيًيت ٔ Organizing & Organizational Cultureانز ٙرج ٍٛثأٌ انزُظٛى ال ٚشًم انٓٛكم فمط
ثم ٚشًم أَظًخ اإلداسح أٚؼبً ٔصمبفخ انًإعغخ انز ٙرؼزجش جًٛؼٓب يفبرٛخ أعبعٛخ نهُجبح فَ ٙمم انشؤٚخ ئنٔ ٙالغ.

خصائص الرؤية اجليدة:
 .1هبدفت نهًُى :فارا كبٌ ٔػ ٙاإلَغبٌ لبطشاً ػه ٙانهذظخ انزٚ ٙؼٛشٓب ،فاَّ دزًبً ٚفزمش نهشؤٚخ ألٌ انشؤٚخ رغزششف
انًغزمجم ٔرغزٕجت انًُٕ ف ٙدٛبح اإلَغبٌٔ ،نٓزا ٚجت ػه ّٛأٌ ٚزذ ٍٛفشص انًُٕ نٛؼٛش دٛبرّ ٔٚضٚذ ئيكبَبرّ.
 .2والؼيت ويرَت :رمٕو ػه ٙأٔػبع ٔلذساد انًإعغخ انذبنٛخ ٔكم انخٛبساد اإلعزشارٛجٛخ نزمهٛم دٕاجض ٔػٕائك انزمذو
انزُبفغ.ٙ
 .3لببهت نهميبش :ثذٛش ًٚكٍ لٛبط يمذاس انزمذو انز٘ رذشصِ انًإعغخ ف ٙعجٛم رذمٛك غبٚبرٓب.
 .4يذذدة بتبريخ ٚ :ؼزمذ انكضٛشٌٔ أٌ انشؤٚخ انطًٕدخ ال ٚذكًٓب يذٖ صيُ ٙيذذد ثبػزجبسْب غبٚخ ػظًٗ غٛش يمٛذح
ٔانذمٛمخ أٌ انشؤٚخ ُٚجغ ٙأٌ ركٌٕ يذذدح ثبنزذمٛك خالل فزشح يب ٚفؼم أٌ ركٌٕ طٕٚهخ األيذ دزٗ ًٚكٍ لٛبعٓب.
 .5تىضخ االختالفبث وانفروق ف ٙانُشبطبد انًخزهفخ نهؼًهٛبد انذاخهٛخ ٔانخبسجٛخ نهًإعغخ.
 .6ليبدة انتغيير اإلداري ٔرذٕٚم انًإعغخ يٍ انٕػغ انذبن ٙئن ٙانٕػغ انًأيٕل.
 .7يركسة وواضذتًٚ :كٍ رشكٛض انجٕٓد ٔانًٕاسد َذْٕب ٔارخبر انمشاساد ػه ٙأعبعٓب ثذٌٔ رشدد.
 .8إػالييت :رزًٛض ثبنغٕٓنخ انهغٕٚخ ثذٛش ًٚكٍ ششدٓب ٔفًٓٓب نجًٛغ فئبد انًزؼبيه ٍٛيؼٓب.

الرسالة:
رًضم انرضبنت  Missionػُظشاً ْبيبًٔ ،أعبعبً رشركض ػه ّٛانًإعغخ ف ٙرذذٚذ غبٚبرٓبٔ ،يجشس ٔجٕدْبٔ ،رذذد
يجبل ػًهٓب ٔانفئخ انًغزٓذفخ ثخذيبرٓبٔ ،رؼكظ سعبنخ انً إعغخ انٓذف انؼبو انز٘ ٕٚجّ ٔٚششذ ػًهٛخ ارخبر انمشاساد ػهٙ
يخزهف يغزٕٚبد انًإعغخ ،كًب رذذد خطٕاد األػًبل انزٚ ٙجت ػه ٙانًإعغخ أٌ رغٛش فٓٛب ٔانًخشجبد انز ٙرُغجى
ٔدبجخ انًجزًغ ْٙٔ ،أٚؼب يذكٕيخ ثضيٍ يذذد ٔرجٛت ػه ٙأعئهخ يذذدح (يٍ َذٍٔ ،يبرا َشٚذٔ ،ثًبرا َزًٛض)ٔ ،لذ رُبٔل
انكضٛش يفٕٓو انشعبنخ ،دٛش رؼشف انشعبنخ ف ٙانًجبل انزشثٕ٘ أٚؼبً ثأَٓب ٔصٛمخ يكزٕثخ رإعظ ػه ٙانمٛى ٔاالػزمبداد
ٔرؼهًٛبد انطشٚك انز٘ رغٛش ف ّٛانًإعغخ انزشثٕٚخٔ ،رذذد ػاللبرٓب يغ أطذبة انًظبنخ انشئٛغخ فٓٛب.
تتؼذد انًذاخم انتي تؼتًذ ػهيهب انًؤضطبث في صيبغت رضبنتهب ،ويتىلف رنك ػهي بؼض انًؼبيير واألضص ويٍ بيُهب:
َ ىع انًؤضطت :كأعبط نزذذٚذ انشعبنخ عٕاء يٍ دٛش دجى انًإعغخ أٔ يهكٛزٓب ٔدٔسْب (جْٕش٘ ،لبََٕ )ٙدٛش ئٌ
فٓى ْزِ انًؼبٛٚش ٕٚػخ طجٛؼخ أْذافٓب ٔاعزشارٛجٛبرٓبٔ ،رذذد ف ٙػٕء رنك سعبنزٓب.
 انًُبفغ انتي تمذيهب انًؤضطت :عٕاء كبَذ ْزِ انًُبفغ خذيٛخ أٔ ئسشبدٚخ ف ٙانجٕاَت االجزًبػٛخ ٔانُفغٛخ ،أٔ رؼهًٛٛخ
أٔ يظبنخ ػبيخ.
 فئبث انًطتخذييٍ واألطراف انًرتبطت ببنًؤضطت :فًٍ خالل رذذٚذ فئبد انًغزٓذف ٍٛرزذذد انشعبنخ انز ٙرضجذ ٔرذػى
سٔاثط انضمخ ث ٍٛجًٕٓس انًغزفٛذٔ ٍٚانًإعغخ يٍ َبدٛخ ٔث ٍٛانؼبيه ٍٛأَفغٓى داخم ئطبس انًإعغخ.
َ طبق َشبط انًؤضطت انجغرافي :ئرا كبٌ يذهٛبً أٔ ػبنًٛبً ٚإصش دزًبً ف ٙسعبنخ انًإعغخ انًذذدح ٔانًؼهُخ فأ٘ رطٕس أٔ
رذٕل ف ٙانًؼبيالد انز ٙرجشٓٚب انًإعغخ ُٚؼكظ ػه ٙسعبنزٓب.

خصائص ومعايري الرسالة الفعالة:
رُبٔل انؼذٚذ يٍ انًخزظ ٍٛانًؼبٛٚش األعبعٛخ نهشعبنخ انجٛذح ٔانفؼبنخ ثبنزفظٛمٔ :يٍ أْى ْزِ انًؼبٛٚش األرٗ:
 .1انًروَت وانتكيف :دٛش ٚجت أٌ ركٌٕ انشعبنخ يذذدح ثبنشكم انز٘ ٚإد٘ ئن ٙانزشكٛض ثمٕح ػه ٙانخظبئض انز ٙرًٛض
انًإعغخ انزؼهًٛٛخ ػٍ انًإعغبد انًُبفغخ نٓبٔ ،ػبيخ ئن ٙانذذ انز٘ ٕٚفش نهًإعغخ ئيكبَٛخ رٕعٛغ أَشطزٓب دٌٔ
انذبجخ ئن ٙئػبدح طٛبغزٓب.
 .2انىضىح ودلت انتؼبير :فبنشعبنخ انجٛذح ٔاػذخ انًؼبَٔ ٙانكهًبد ،دلٛمخ ف ٙرؼجٛشارٓب ٚفًٓٓب جًٛغ األطشاف عٕاء
كبَٕا يٍ داخم انًإعغخ أٔ خبسجٓب يذذدح انؼجبساد ٔلظٛشح انجًم يًب ًٚكُٓب يٍ اسرجبطٓب ثزٍْ األفشاد ٔٛٚغش
رزكشْى نٓب.
 .3انىالؼيت وانًىضىػيت :يٍ عًبد انشعبنخ انفؼبنخ أٌ ركٌٕ يًكُخ انزطجٛك رشاػ ٙػُبطش انزذذ٘ ٔانًٕاجٓخ
ٔاإلطشاس ػه ٙرذمٛك االعزفبدح يٍ اإليكبَبد ٔانًٕاسد انًزبدخ.
 .4طًىدت ويذفسة :نهؼًم ٔاإلثذاع نهؼبيه ٍٛداخم انًإعغخ.
 .5تؼبر ػٍ ليى وفهطفت انًؤضطتٔ :يب رشغت أٌ ركٌٕ ػه ّٛيغزمجالً شبيهخ ٔٔالؼٛخ.
 .6تذمك انرؤيت انًتكبيهت ٔرؼًك انُظشح طٕٚهخ انجم نذ٘ أػؼبء انًُظًخ.
 .7االَطجبو يغ انغبيبث واألهذاف اإلضتراتيجيتٔ :رذمٛك انزكبيم ث ٍٛيغزٕٚبد انزُظٛى انًخزهفخ.
 .8انمببهيت نهتذىل :ئن ٙخطط ٔعٛبعبد ٔثشايج ػًم ٔاػذخ.
 .9انتىجه َذى ظروف انًطتفيذيٍ :رذمٛمبً نجٕدح انخذيخ انًمذيخ نٓى.

خصائص ومعايري األهداف اجليدة:
 .1انمببهيت نهميبش انكًي :ثبنمذس انًغزطبع يغ االػزجبس نجؼغ األْذاف انزٚ ٙظؼت لٛبعٓب كًٛبً كزذمٛك انشػب انٕظٛفٙ
ٔانٕالء ٔاإلَشبء ئال اَّ ُٚجغ ٙاالجزٓبد يٍ ئ داسح انًإعغخ نٕػغ يمبٛٚظ ٔطشق ٔأعبنٛت كًٛخ ٔٔطفٛخ رغبػذ فٙ
انٕطٕل ئن ٙثؼغ انًإششاد ٔانُزبئج انذانخ ػه ٙرذمٛك يضم ْزِ األْذاف.
 .2انًروَت :ثذٛش رزغى األ ْذاف ثبنمذسح ػه ٙرذمٛك انزكٛف يغ انزغٛشاد غٛش انًزٕلؼخ ف ٙثٛئخ أػًبل انًإعغخ ٔركٌٕ
انًشَٔخ ٔفك ئطبس يذذد نهزؼذٚم ثًؼُ ٙأٌ ٚكٌٕ انزغٛٛش ف ٙيغزٕ٘ انٓذف ٔنٛظ ف ٙطجٛؼزّ.
 .3انىضىح وانفهى ٚ :جت أٌ رظبؽ األْذاف ثكهًبد عٓهخ ٔيفٕٓيخ ثمذس اإليكبٌ يٍ جبَت األفشاد انز ٍٚعٛزٕنٌٕ
رذمٛمٓبٔ ،أٌ ركٌٕ انظٛبغخ ثذٛش ٚكٌٕ فًٓٓب يٕدذاً ٔأٌ رظبؽ ػه ٙشكم َزبئج يزٕلؼخ.
 .4انتىازٌ وانتكبيم :ثذٛش رخزف ٙطٕس انزُبلض ٔانزؼبسة ث ٍٛاألَشطخ ٔانمذساد ف ٙانًغزٕٚبد اإلداسٚخ انًخزهفخ أٔ
ث ٍٛانزمغًٛبد انزُظًٛٛخ ف ٙانًإعغخ.
 .5انًشبركت وانمبىل :ثذٛش ركٌٕ األْذاف لذ ٔػؼذ ثًشبسكخ جًٛغ األطشاف انًغئٕنخ ػٍ رذمٛمٓب كًب اَّ يٍ انًزٕلغ
أٌ ٚجُ ٙانًذٚشٌٔ ٔاألفشاد رهك انُٕػٛبد يٍ األْذاف انز ٙرُغجى يغ رفؼٛال رٓى فبنمجٕل ٚأرَ ٙزٛجخ نهًشبسكخ ٔٚفؼم
أٌ ًٚزذ انمجٕل نٛشًم انفئبد انخبسجٛخ ،يضم جًبػبد انؼغط أٔ انًُظًبد انزششٚؼٛخ ٔغٛشْب يٍ انفئبد انز ٙلذ رمف
ػبئمب دٌٔ رذمٛك األْذاف انًضيؼخ.
 .6انتذفيس  :ثذٛش رٕػغ األْذاف ف ٙيغزٕ٘ رذفٛض٘ ثًؼُ ٙأٌ ركٌٕ يشرفؼخ ثبنذسجخ انز ٙرضٛش األفشاد ٔرغزذضٓى ػهٙ
األداء انًزًٛض ْٔزا ال ٚزأر ٙئال ئرا كبَذ األْذاف عٓهخ انزذمٛك.
 .7انًالئًتٚ :جت أٌ رزُ بعت األْذاف انًٕػٕػخ يغ األغشاع انؼبيخ نهًإعغخ كًب رى انزؼجٛش ػُٓب ف ٙسعبنزٓب فكم
ْذف ٚجت أٌ ٚؼكظ كَّٕ خطٕح نأليبو ف ٙعجٛم رذمٛك غبٚبد انًإعغخ.
 .8انتىافك يغ انظروف انًذيطت نهًؤضطت :فال رزؼبسع يغ يذذداد انؼًم عٕاء انذاخهٛخ أٔ انخبسجٛخ.

