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اجلامعة
كلمة السيد ااألألستاذ الدكتور  /رئيس اجل

تشكل هذه الخطة اإلستراتيجية للجامعة ( )2025/2024 – 2021/2020ضرورة قصوى لكى تقوم
بدورها الريادي ،والقيادي في استثمار التطور السريع االجتماعي ،واالقتصادي ،والتكنولوجي لتحقيق رسالتها
المجتمعية التي وجدت من أجلها ،حيث تمنح الفرصة للتفكير في االنجازات التي حققتها الجامعة ،ومراجعة ما
يجب القيام به لتصميم االستراتيجيات التي توجه الجامعة نحو االتجاه الصحيح ،وتمكنها من الحفاظ على
مكانتها في إعداد شبابها للمستقبل ،وإجراء التحول الالزم لمواجهة التغيرات واألزمات العالمية.
تمثل هذه الخطة خارطة طريق لمستقبل الجامعة في السنوات الخمس القادمة ،كما تعد الوسيلة العلمية لكى
تصبح

الجامعة

عالمية

التوجه،

متميزة

أكاديميًا،

ومسئولة

اجتماعيًا

وإنسانيًا

ونحن أمام تحديًا متمثالً في حتمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع الجامعة كواحدة من أفضل الجامعات فى
مصر ،ولها مكانتها المرقومة في التعليم ،والتدريس ،والبحث العلمي ،وتنمية المجتمع ،وخدمة البيئة ،بحيث
تجذب أكبر عدد من الوافدين عربيًا ،أفريقيًا ،وربما عالميًا.
من ثم تؤكد الخطة التزاماتها بالتميز األكاديمي ،والتميز في النشاط الطالبي ورعاية الطالب كوسيلة لتحقيق
مستقبل أفضل لألجيال الحالية ،والمقبلة ،وذلك انطالقًا من الدور األصيل للجامعة في قيادة المجتمع لتحقيق
التنمية.
إن جوهر الخطة هو التميز الذى يترجم في الخصوصية المحلية ،والتوجه العالمي ،حيث تتمثل الخصوصية
في التحديد الدقيق لإلمكانات المادية ،والبشرية ،وطبيعة بيئة وثقافة محافظة المنيا ،وصعيد مصر بصفة
عامة ،وكذلك الوقوف على احتياجاتها ،وطموحاتها في مجاالت التنمية وتلتزم الجامعة –من خالل هذه
الخطة -بتحقيق هذه الطموحات بالمستوى الالئق عالميًا.
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وأختم كلمتي بأنه لكى نجنى ثمار كل ما ورد في هذه الخطة من فكر وجهد ،ولكى تشغل الجامعة مكانتها
العالمية ،والمحلية التي تصبو إليها البد من ان نعمل م ًعا (نحو التميز) كفريق يتعاون مع المؤسسات األكاديمية
محليًا ،وعالميًا حتى نجعل من شعار التخطيط االستراتيجي لجامعة المنيا "معًا نحو التميز" حقيقة مؤكدة.
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متهيد
تقةةوم الخطةةة االسةتراتيجية لجامعةةة المنيةةا علةةي الدقةةة فةةي التحديةةد الجيةةد للبيئةةة الداخليةةة للجامعةةة ،والبيئةةة
الخارجيةةة بمعناهةةا الشةةامل المحلةةي ،والعةةالمي ،والةةذي يحةةدد التوجهةةات االسةةتراتيجية للتعل ةيم الجةةامعي ،ومالم ة

المسةةتقبل ،كمةةا تحةةدد فةةرص وأشةةكال العمةةل ،ومتطلباتة كمةةا روعةةي االتسةةا  ،والحدا ةةة فةةي مرتكزاتهةةا ،باإلضةةافة
الةةي المرونةةة ،والديناميكيةةة حتةةي يمكةةن االسةةتجابة للظةةروف المتغي ةرة ،أو المفاجئةةة مثةةل أزمةةة كورونةةا (Covid-

 .)19إن التحةةدي األكب ةةر أمةةام ه ةةذ الخط ةةة هةةو االنتق ةةال مةةن مرحل ةةة التخط ةةيط بعنايةةة ودق ةةة إلةةي مرحل ةةة التنفي ةةذ
الفعلي ،فالخطط تفقد قيمتها إذا استقرت علةي أرفة

كبةار المسةئولين ،مةن ةم تةم اتخةاذ ضةمانات التةدقيق لتنفيةذ

الخطة ةةة ممثلة ةةة فة ةةي التحدية ةةد الة ةةدقيق ليهة ةةداف ،وقابليتهة ةةا للقية ةةاس ،والتحقة ةق فة ةةي زمة ةةن محة ةةدد ،ومتابعة ةةة التقة ةدم،

والمساءلة ،والتحديث المستمر.

لم يعد من قبيل الفخر أو المباهاة أن تتسم الخطة بالعالمية في مرتكزاتها المرتبطة بةالتعليم ،والتةدريس،

والتةدريب ،والبحةةث العلمةي ،وتنميةةة المجتمةع ،وخدمةةة البيئةة ،والبةرامج التعليميةة و يرهةةا ،بةل أصةةبحا (العالميةةة)
مةةن أساسةةيات تمك ةةين خريجيهةةا م ةةن الحصةةول عل ةةي عمةةل مالئةةم ف ةةي ةةل التن ةةافس العةةالمي ،وال ةةتمكن مةةن عق ةةد
شةراكات عالميةةة فةةي مجةةاالت البحةةث العلمةةي ،والتعلةةيم ،والتةةدريب ،والتوأمةةة ،والتنميةةة الثقافيةةة والمجتم يةةة بصةةفة

عامة.

لع ةةل م ةةن أه ةةم ض ةةمانات تحقي ةةق الخط ةةة أله ةةدافها ،وو يفته ةةا المرتقب ةةة ل ةةيس فق ةةط مج ةةرد التحدي ةةد ال ةةدقيق

لتح ةدياتها ،ب ةةل القي ةةام بتحوي ةةل ه ةةذ التح ةةديات إل ةةي ف ةةرص لض ةةمان تنفي ةةذ رس ةةالة الجامع ةةة المجتم ي ةةة ،والعلمي ةةة،

واإلنسانية ،وتتمثل هذ التحديات في تو يف الرقمنة ،والذكاء االصطناعي ،وربما يكون من الصعب للغاية أن
تقوم الجامعة بدورها الذي وجدت من أجل دون استثمار إليجابياتهما.

ولعل ال يغيب عن الجامعةة – مثةل بقيةة جامعةات العةالم  -أن التحةدي األكبةر لهةذ الخطةة هةو هةور

فيروس كورونا الذي أ ر وبشدة ،علي النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم- ،ومنهةا مصةر بةالطبع -ممةا أدي
إلي إ ال كامل أو جزئي للمدارس ،والجامعات ،من م وضعا الخطة ُنصب عينيها اتخاذ كافة التدابير التةي

تضمن استم اررية .تقديم تعليم ،وتدريب ،وتقويم عالي الجودة.

ةديا للجامعةة إال أنهةا أفةرزت فر دصةا إلنتةاج منةاهج مبتكةرة لمعالجةة تةدويل التعلةيم
وعلي الةر م أن جائحةة كورونةا تشةكل تح د
ممثل ةةة ف ةةي بة ةرامج التعل ةةيم االفت ارض ةةي والتعل ةةيم الم ةةدمج والت ةةي تحت ةةاج إل ةةي مزي ةةد م ةةن البح ةةث ،والتموية ةل واالس ةةتمرار ف ةةي

التطوير.
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وتجدر اإلشارة إلى أن هذ الخطة تتسق مع رؤية مصر ( ،)2030-2020وتتسق مةع اسةتراتيجية و ازرة التعلةيم
العالي والبحث العلمي في ضوء خدمة التنمية المستدامة مصةر ( ،)2030واسةتراتيجية الحكومةة لتطةوير التعلةيم
العالي في مصر (.)2030-2015
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التعليم العاملي من منظور عاملي:

لعل المبرر وراء تناول التعليم العالي من منظور عالمي هو حتمية بناء الخطة االستراتيجية للجامعة –

عالميا -من خالل هذا المنظور ،وإال تفقد الخطة قيمتها ،ونفقةد أحةد أهةم شةروط تفعيلهةا ،ولقةد
علي نحو ما يتم
د
أصب من المسلم ب أن خريج الجامعة البد أن يكون عالمي المستوي ،وإال سوف ينضم إلي صفوف البطالة.
ولةةن تسةةتطيع الجامعةةة أن تكةةون لهةةا مكانةةة عالميةةة بةةين الجامعةةات المرموقةةة دون أن تكةةون مرتكزاتهةةا،

ورؤيتها ،ورسالتها عالمية التوج  ،وهناك اتسا و يق لالمتياز  Superiorityاالجتماعي ،واالقتصادي للتعلةيم

العالمي مع توقعات المجتمع الهائلة المتمثلة في قدرت علةي تحقيةق التنميةة الشةاملة ،مةن ةم فةسن االسةتثمار فةي
هذا المستوي من التعليم ل تةأ ير الفريةد علةي مسةتوي دخةل الفةرد والمجتمةع ،فضةالد عةن العائةد المةرتبط بتحسةين
الص ةةحة ،والتماسة ة االجتم ةةاعي ،والمس ةةتوي األعل ةةى ل ةةوعي الخة ةريجين باألهمي ةةة البالغ ةةة لمش ةةاركتهم ف ةةي العم ةةل

التطوعي.

شهد التعليم العالي في العقود الثال ة الماضية نمواد ير مسبو علي المستوي العالمي ،حيث يدرس
أكثر من 1800مليون طالب في مرحلة البكالوريوس ،و( )6مليون آخرين علي مستوي الدراسات العليا في

إحدى مؤسسات التعليم العالي البالغ عددها 18000مؤسسة ،كما يقوم أكثر من ( )11مليون أستاذ باحث

يوميا ،وإدارة الموارد وتوزيعها ،وتنفيذ مشاريع علمية حول العالم ،كما يتم عمل شراكات مع
بالتدريس ،والتدريب د
قطاعات اإلنتاج ،والقطاعات االجتماعية في السياقات المحلية ،والعالمية ،ومن المتوقع أن ينمو اإلقبال علي
االلتحا بالتعليم العالي بصفة مستمرة

تؤدي القيمة االقتصادية العالية لمجتمع المعرفة ،و هور خةريجين يملكةون مهةارات ،وقةدرات تكنولوجيةة

مطلوب ةةة ف ةةي س ةةو العم ةةل إل ةةي النظ ةةر للتعل ةةيم الع ةةالي بش ةةكل مت ازي ةةد عل ةةي أنة ة وس ةةيلة للحة ةد م ةةن ا ةةار الس ةةلبية
االجتماعية لسو العمل ،وهةذا يزيةد مةن الطلةب علةي التعلةيم العةالي ،ممةا يسةتوجب البحةث عةن مصةادر جديةدة
للتمويل لإلنفا علي هذ الخدمة.

يح ةةدذ ه ةةذا التوس ةةع ي ةةر المس ةةبو ف ةةي س ةةيا اجتم ةةاعي ،واقتص ةةادي ،وسياس ةةي ،معق ةةد للغاي ةةة ،حي ةةث

اختلطا قوي العولمة ،و هور مجتمع المعلومات ،واالقتصاد القائم علي المعرفة ،والثورة الرقمية ،والتكنولوجية،
والتحول في عادات االستهالك ،وفي نفس الوقا كثرت مظاهر التفاوت االجتماعي ،والفقر ،والبطالة ،وتهميش

ماليين من الناس في مختل

بلدان العالم.

كما أصبحا المتطلبات األكاديمية ،والمهارية التي يتطلبها القطاع الخاص هي نفسةها المتطلبةات التةي

يشترطها القطاع الحكومي.
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تع ةةد الجامع ةةة واح ةةدة م ةةن أنب ةل المؤسس ةةات اإلنس ةةانية ف ةةي المجتم ةةع ،ول ةةم تع ةةزل نفس ةةها كمنظم ةةة مس ةةئولة

اجتماع دية ةا ومرتبط ةةة ببيئته ةةا االجتماعي ةةة االقتص ةةادية وأك ةةدت أن م ةةن أه ةةم مس ةةئولياتها األساس ةةية د ارس ةةة الحل ةةول
للمشكلة وبحثها.
أساسيا في تشةكيل
عنصر
دا
بل تعد الجامعة نفسها ممثلة لتراذ اإلنسانية العظيم ،من م أصبحا الجامعة
د
المجتمع ،واالرتقاء بالبشرية ،والحد من التفاوت الطبقي.

وأكدت اليونسكو أن علةي مةدار التةاري ُيع ُةد التعلةيم العةالي القةوة الرئيسةة فةي بنةاء مجتمةع معرفةي ،وفةي
النهوض بالبحث ،واالبتكار ،واإلبداع.
لكةةن مةةن أهةةم وأكبةةر المشةةاكل ،وربمةةا أكثرهةةا إلحا دحةا فةةي التعلةةيم العةةالي تنطةةوي علةةي تقييةةد الوصةةول إلةةي
األمةوال العامةةة الالزمةةة ،حيةةث ينمةةو الطلةةب علةةي التعلةةيم العةةالي بسةةرعة أكبةةر مةةن قةةدرة الحكومةةات علةةي ضةةمان

جودتة  ،وصةةيانت  ،وتطةةوير  ،وتتفةاقم هةةذ المشةةكلة بسةبب عةةدم قةةدرة الحكومةةات علةةي إجةراء اإلصةةالحات الماليةةة

الالزمة.

إن تةرك الجامعةةات بمفردهةةا دون الةةدعم الحكةومي الةةالزم يفقةةدها القةةدرة علةي تحقيةةق رسةةالتها المجتم يةةة،

تحديا مزدوجاد أمام الجامعات حيث ُيطلب منها أن تُقدم إجابات وحلةول إبداعيةة ،ومبتكةرة لحةل مشةكالت
ويشكل
د
المجتمةع واالسةتمرار فةةي تطةةوير  ،وفةةي نفةةس الوقةةا ُيتوقةةع منهةةا أن تكةةون الضةةمير النقةةدي للمجتمةةع ،والمسةةئولة
عن قيادة التطوير.

عند مناقشة حاضر التعليم العالي ومستقبل تتفق المنظمات الدولية علي وجود أربع تحديات تمثل الحد

األدنى من القضايا العامة التي تواج التعليم العالي لتحقيق دورة كأداة للتنمية ،وهذ التحديات هي:

 -1تحسين جودة التعليم واإلتاحة.
Improving quality and equity and excess to higher education
Internationalization and regionalization
 -2التدويل والخصوصية
 -3المسئولية االجتماعية للتعليم العاليHigher education social's responsibility
 -4تطوير البحث ،واالبتكار
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Developing research and innovation
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 جامعة املنيا ،نشأتها ،وموقعها: -نشأة جامعة املنيا:

ب ةةدأت جامع ةةة المني ةةا فردعة ةا لجامع ةةة أس ةةيوط ،وق ةةد ك ةةان الف ةةرع يتك ةةون م ةةن خم ةةس كلي ةةات ه ةةي( :التربي ةةة،
الزراعة ،ا داب ،العلوم ،والهندسة) ،ةم صةدر القةرار الجمهةوري رقةم 93لسةنة 1976بسنشةاء جامعةة مسةتقلة سةميا

"جامعة المنيةا" ،وتوالةا بعةد ذلة فةت كليةات جديةدة بالجامعةة ،والجةدول ا تةي يوضة كليةات الجامعةة ومعاهةدها وتةاري
نشأتها مرتبة حسب أقدمية النشأة:
جدول رقم ()1

كليات ومعاهد الجامعة وتاريخ نشأتها مرتبة حسب أقدمية النشأة
جلمهوري
القرار ااجل

جلمهوري
القرار ااجل

م

الكلية

1

التربية

3123لسنة1966

2

الزراعة

1088لسنة1969

13

3

ا داب

1803لسنة1970

14

األلسن

4

العلوم

185لسنة1973

15

التربية النوعية

329لسنة1998

5

الهندسة

6

الفنون الجميلة

914لسنة1975

16

معهد فني تمريض

1267لسنة1997

446لسنة1976

17

الحاسبات والمعلومات

47لسنة2003

7

الطب

142لسنة1976

18

التربية للطفولة المبكرة

317لسنة2009

8

التربية الرياضية

87لسنة1982

19

التربية الفنية

9

السياحة والفناد

419لسنة1995

20

الطب البيطري

1231لسنة2013
296لسنة2014

10

التمريض

184لسنة1995

21

كلية الحقو

2206لسنة2015

11

دار العلوم

239لسنة1983

وتاريخ النشأة

م

الكلية

12

طب األسنان

419لسنة1995

الصيدلة

84لسنة1997
84لسنة1997

وتاريخ النشأة

وتُعد جامعة المنيا الجامعة الحكومية الوحيدة بمحافظة المنيا
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شعار اجلامعة

ةعار لجامعةة المنيةا ،ورأس الملكةة نفرتيتةي
ولقد تم اختيار صورة أرس تمثال الملكة نفرتيتي داخل كتةاب مفتةوح ش دا

هةةو شةةعار محافظةةة المنيةةا نظ ة دار لةةدورها التةةاريخي ،والعقائةةدي الةةذي لعبت ة فةةي تةةاري مصةةر القديمةةة ،فهةةي زوجةةة

المل اخناتون صةاحب فكةرة التوحيةد فةي العقيةدة المصةرية وال ارعةي للعدالةة والحةق علةي األرض ،وقةد عثةر علةي
تمثال رأس نفرتيتي في منطقة تل العمارنة أقصي جنوب محافظة المنيا كمةا صةورت فةي عديةد مةن المقةابر فةي

هذ المنطقة.

10
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 موقع اجلامعة:متر جنةوب القةاهرة ،عةن يمةين الةداخل للمدينةة
تقع جامعة المنيا بمحافظة المنيا التي تبعد ( )247كيلو اد

م ةةن جه ةةة الشة ةمال عل ةةي الطري ةةق الز ارع ةةي القاهرة/أسة ةوان ،ويض ةةم الح ةةرم الج ةةامعي أ ل ةةب كلية ةات الجامع ةةة ،وإدارة

الجامعةةة ،والمكتبةةة المركزيةةة ،والمطعةةم المركةةزي ،واالسةةتاد الرياضةةي ،وصةةالة اللعةةب المغطةةاة ،ومالعةةب مكشةةوفة ،وحمةةام
الكلةةي ،ومستشةةفى الكبةةد ،ومستشةةفى ج ارحةةة
السةةباحة األوليمبةةي ،باإلضةةافة إلةةي مستش ةفى للنس ةاء واألطفةةال ،ومستشةةفى ُ

القلب والصدر بالمنيا الجديدة ،ومباني مدينة الطالبات داخةل الحةرم ،بينمةا تقةع كليةات ا داب ،وطةب األسةنان ،والهندسةة
ال ،باإلضةافة إلةي المدينةة الجام يةة للطلبةة ،ومدينةة الطالبةات باألخصةاص،
علي الطريق الزراعي نفس إلةي الجنةوب قلةي د

ومستش ةةفى ط ةةب األس ةةنان ،ف ةةي ح ةةين تق ةةع المستش ةةفى الج ةةامعي الت ةةابع لكلي ةةة الط ةةب عل ةةي ك ةةورنيش الني ةةل وس ةةط المدين ةةة،
وأنش ةةئا كلي ةةة الط ةةب البيط ةةري ف ةةي مب ةةاني الجامع ةةة بمدين ةةة المني ةةا الجدي ةةدة ،بينم ةةا ت ةةم تخص ةةير مبن ةةي داخ ةةل الح ةةرم

ار في 2015م .
الجامعي لكلية الحقو التي صدر بها قردا

موقع جامعة المنيا يتوسط صعيد مصر ،وما يملك من روات طبي ية ،وتراذ حضاري يمكن الجامعةة
من القيام بدورها المنتظر في تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة من خالل كوادرها الحثية ،واإلدارية الرائدة.
ولدينا نهر النيل عامر بالثروات بطول محافظة المنيا ،وصحراء شاسعة (تمتد إلي الحدود الليبية شردقا،

والبحةةر األحمةةر ردبةا) نيةةة بةةالثروات والتةةي تشةةجع علةةي إنشةةاء كليةةات جديةةدة حتةةي يسةةهم خريجوهةةا فةةي تعميةةر
الصحاري ،واالستثمار األمثل لنهر النيل العظيم.
لدينا برامج قوية لتدريب العاملين بقطاع الصحة ،والدواء ،وطاقم التمريض.

خصوصية جامعة المنيا:
جامعةةة المنيةةا جامعةةة عريقةةة متطةةورة ،ومتمي ةزة حتةةي أصةةبحا لهةةا مكانتهةةا المرموقةةة ،وتمكننةةا م دع ةا مةةن
تحقيق التميز ،وملتزمون ب .

ولقد وضعا الجامعة ٌنصب أعينها أن تمتد رسالتها لتصل إلةي العةالم العربةي ،واألفريقةي ،وجةذب أكبةر

مركز علي التصنيع في مجاالت محددة منها الز ارعةة ،والةدواء،
عدد من الوافدين ،وسوف يستمر البحث العلمي دا

والعلوم ،والفنون ،والبرمجيات ،والسياحة ،وا ار ،و يرها.
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ةحيا إلنتةةاج شةةباب قةةادر
كمةةا تلتةةزم الجامعةةة بةةدعم طالبهةةا أكاديم دي ةا ،وتةةوجيهيهم مهن دي ةا ،واجتماع ديةا ،وصة د

علي صناعة المستقبل ،ويتطلب ذل التفكير اإلبداعي ،والعمل الجاد ،كما يتوجب بعةض التحةوالت الجريئةة فةي
قطاعات الجامعة الصحي والتربوي ،والعلمي ،والزراعي ،والصناعي ،واالجتماعي ،والثقافي

نحن في الجامعة في حالة قراءة مستمرة ،وواعية لحركة التحول والتطور في الجامعات علي المستوي العالمي

من أجل مستقبل أفضل لخريجينا.

تقدم الجامعة التعليم المدمج الذي يجمع بين التدريس المباشةر ،والتةدريس مةن ُبعةد (الةتعلم االفت ارضةي)،

تمشيا مع روف جائحةة كورونةا ( )Covid-19فحسةب بةل تطل دعةا لتحقيةق مسةتوي عةالمي دولةي فةي
وهذا ليس د
ةدير بةأن يتقةدم لاللتحةا بهةا
مكانا ج دا
مجاالت التعليم ،والبحث العلمي ،والنشاط الطالبي .وبذل تصب الجامعة د

الوافدون.

 -غايتنا:

مواجهةةة التحةديات التةةي تحةول دون تقةةديم تعلةةيم عةةالي الجةةودة ،وبحةةث علمةةي عةةالمي التةةأ ير يسةةهم فةةي

تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.

نح ةةن ملتزم ةةون بتق ةةديم خدم ةةة تعليمي ةةة بحثي ةةة عل ةةي أعل ةةي مس ةةتوي للط ةةالب الوافة ةدين (الع ةةرب ،وأفارق ةةة،

و يةةرهم) وألبنةةاء محافظةةة المنيةةا ،وصةةعيد مصةةر .ايتنةةا ببسةةاطة خدمةةة مجتمعنةةا مةةن ةةم نقتةةرح الحلةةول القابلةةة

ميدانيا علي المستوي المحلي ،والعلمي.
للتطبيق
د

 -روح الفريق:

لةةدينا أخالقيةةات تميةةز جامعةةة المنيةةا نحةةن نق ة كفريةةق إلشةةباع احتياجةةات الطةةالب ،والمجتمةةع ،والبيئةةة

المحيطة والعالم.

نحةةن نفخةر بالقيةةادة ،واإلدارة الرشةةيدة للجامعةةة التةةي تقةةدر وتكةةرم القيةةادات ،كمةةا تشةةجع الطاقةةات الشةةابة

للمشاركة في إدارة هذا الصرح العريق
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 متيز اجلامعة ( * ) :˛

يميةةز جامعتنةةا وجةةود مزرعةةة شوشةةة التةةي تبلةةغ مسةةاحتها مةةا يقةةارب  1000فةدان ،والتةةي ال تقتصةةر فقةةط

علي التنمية الزراعية ،بل لديها اهتمام خاص بالثروة الحيوانية ،وهي تشكل مدينةة بحثيةة إنتاجيةة فةي مجةاالت
ةدر م ةةن مص ةةادر تس ةةويق نت ةةائج
العل ةةوم الزراعي ةةة ،والتص ةةنيع الز ارع ةةي ،وال ةةدواء ،وص ةةحة الحية ةوان ،وتعتب ةةر مص ة دا

البحوذ ،وتسويق منتجاتها المختلفة والتي تشكل أحد مصادر التمويل الذاتي للجامعة.
تتميز جامعتنا بوجود عدد من المستشفيات هي:

 -المستشفى الجامعي :وتتكون من عدة أقسام منها قسم الرعاية المركزية ،الميكروبيولوجي ،قسةم األشةعة

المقط ية ةةة والتقسة ةةيم الرقمة ةةي ،قسة ةةم وحة ةةدة الكلة ةةي الصة ةةناعية ،قسة ةةم  ،ERCPوحة ةةدة التشة ةةخير المبكة ةر

ليم ارض واألورام ،وحدة األطفال المبسترين ،ووحدة المستشفى التخصصي المتميز وال يادات الخارجية
لخدمة المواطنين.

 -مركز الكبد ووحدة الكلي داخل الرحم الجاامعي :بمسةاحة إجماليةة مانيةة آالف متةر مربةع علةي مبنيةين

يضةةم كةةل منهمةةا خمسةةة أدوار يحتةةوي كةةل مركةةز علةةي عيةةادات خارجيةةة ورعايةةة مركةزة وأجنحةةة عمليةةات
وقاعات درس (تحا التشطيب والتجهيز)

 مستشاافى ط ا الساانان :وتتكةةون مةةن سةةبعة طوابةةق علةةي مسةةاحة 2000متةةر مربةةع وبهةةا ةةالذ ةةرفعمليات و رف رعاية وإفاقة ،وعدد 16سر ديرا ،باإلضافة الي ال يادات الخارجية لخدمة المجتمع

 مركز عالج العقم داخل الحرم الجامعي :وهو أول مركز متخصر في عالج العقم ويتكون من دوريةنعلي مساحة 1200متر مربع.

ير ،وحال ديةا جةاري العمةل
 مستشفى النساء والطفال والتوليد :وبهةا عةدد  7ةرف عمليةات وعةدد 273سةر داعلي استكمال إنشاء باقي أجنحت .

كما تتميز الجامعة بالمنشآت اآلتية:

 المطعم المركزيُ :مجهز بأحةدذ معةدات الطهةي والخدمةة ،ويقةدم مةا يقةرب مةن عشةرة آالف وجبةة يوم ديةاللطلبة والطالبات.

 المطاااا المركزياااةُ :مجه ةزة بأح ةةدذ آالت الطباع ةةة وي ةةتم به ةةا طباع ةة كاف ةةة إص ةةدارات الجامع ةةة وبع ةةضإصدارات المجتمع.

 -مركااز الحاس ا ا لااي :أنشةةع عةةام (  )1993ويةةؤدي خةةدمات أهمهةةا عمةةل البرمجيةةات ،ويضةةم ش ةبكة،

ومركز معلومات الجامعة ،والبوابة االلكترونية ،وقواعد البيانات المطلوبة ،البحوذ اإلحصائية والةدورات

التدريبي ةةة ألعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس والط ةالب والع ةةاملين ،والبح ةةث ع ةةن ش ةةبكة االنترن ةةا ،وكتاب ةةة الرس ةةائل

العلمية ،وعقد المؤتمرات.

بجامعة
الرئيسية
نماذج
صــ229
المالحق من
المنيا بجامعة المنيا
الرئيسية
المنشآت
المنشآت لبعض
 )239نماذج
صــــ (
صــ: )209: (214
المالحق من صـــ
*1
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 -المكتبة المركزية :تقع علي مسةاحة ( )25ألة

متةر مربةع ،وتضةم مانيةة طوابةق تحتةوي علةي صةاالت

إطةالع وبحةث وعةرض ،باإلضةافة الةي قاعةة للنةدوات ،وقةد تةم ميكنةة المكتبةة مةن خةالل ربطهةا بالشةةبكة
القومية للمعلومات وشبكة االنترنا.

 الصااالة المغطاااة :صةةالة مغطةةاة مكيفةةة بتجهيةزات صةةوتية ولوحةةات الكترونيةةة تسةةع 2000متفةةرج مةةزودةبملعب متعدد األ راض يستخدم لكرة اليد والسلة والطائرة والكرة الخماسية

 االسااتاد الريا:ااي :اسةةتاد أوليمبةةي يتسةةع لعش ةرة آالف متفةةرج ،ومةةزود بمضةةمار مةةن الترتةةان مكةةون مةةن9حارات لمسابقات ألعاب القوي.

 حماام السااباحة :حمةام أوليمبةي مةةزود بوحةدات للتعقةيم والتسةةخين وتقةام بة مسةةابقات السةباحة المتنوعةةة،وملحق ب مبني متكامل يضم مدرجات و ردفا لخلع المالبس وتجهيز المسابقات.

 -مركااز الفنااون وا دا يضةم قاعةةة كبةري مكيفةةة يتسةةع ألكثةر مةةن ( )2000مقعةةد و ةالذ ةةرف للترجمةةة

الفورية ةةة واإلسة ةةقاط السة ةةينمائي والصة ةةوتيات كمة ةةا يضة ةةم ة ةةالذ قاعة ةةات فرعية ةةة سة ةةعة القاعة ةةة 150مقعة ة دةدا

مخصصة للندوات والمناقشات العلمية باإلضافة الي قاعة كبار الزوار.

متر
 متحف الفن الحديث كلية الفنون الجميلة :يتكون من أربع قاعات عرض بمساحة إجمالية  2500دابعا ،ويضم المتح العديد من األعمال الفنية التي تمثل إبداعات الرواد والفنيين في القرن العشرين.
مر د
 دار الضا ايافة :تتكة ةون م ةةن تس ةةعة أدوار تحت ةةوي عل ةةي (  )196رف ةةة ،وتق ةةدم خ ةةدماتها ألعض ةةاء هيئ ةةةالتدريس بأجور رمزية.

 المعمل المركازي :يضةم بعةض األجهةزة المهمةة التةي تسةاعد علةي إ ةراء البحةث العلمةي بالد ارسةات العليةاالمتقدمةةة ،ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالجامعةةة وخةةارج الجامعةةة ،ويضةةم وحةةدة الميكروسةةكوب االلكترونةةي

الماس  ،وحدة األشعة TEM

 ناااادي الجامعاااة :أقام ةةا الجامع ةةة ناددية ةا ألعض ةةاء هيئة ةة الت ةةدريس والع ةةاملين به ةةا عل ةةي أجم ةةل بقع ةةة م ةةنكةةورنيش النيةةل بمحافظةةة المنيةةا للترفية عةةن السةةادة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والعةةاملين بهةةا وأسةةرهم ،وعقةةد
دورات التدريب ،والقيام برحالت للمصايف ،والحج ،والعمرة.

 وحادة إدارة مشاروعات التطاوير الجامعاة :ويوجةد بةداخلها م اركةز التطةوير ومشةروعات التطةوير وتضةةمجميع مشروعات التطوير بالجامعة.

 مركز تقويم الطالب واالمتحانات -مركز التخطيط االستراتيجي

 مركز الخدمة العامة لنظم تكنولوجيا المعلومات المركز الوطني لالبتكار وريادة األعمال. -مركز التعلم االلكتروني
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 مركز تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس -مركز ضمان الجودة

 -مركز نظم المعلومات اإلدارية

مشروعات التطوير:

ةروعا م ةةن المش ةةاريع البحثي ةةة التنافس ةةية ( )6مش ةةروعات ،HEEPF
ف ةةازت جامع ةةة المني ةةا بع ةةدد ( )19مش ة د

و( )7مشة ةةروعات  ،FOUPو( )4مشة ةةروعات طالبي ة ةة لة ةةدعم التمية ةةز ،ومشة ةةروع اعتمة ةةاد معمة ةةل كلية ةةة الهندسة ةةة،
ومشةةروع تقةةويم نظةةم الطةةالب بكليةةة العلةةوم) وأخةةذت الجامعةةة المشةةاريع البحثيةةة كأحةةد معةةايير مةةن أعضةةاء هيئةةة
ةرحا طب ديةا لخدمةة مجتمةع المنيةا ،كمةا تتميةةز
التةدريس جةوائز الجامعةة التقديريةة ،والتشةةجي ية ،كةل منهمةا يمثةل ص د

بوجود مركز تكنولوجيا المعلومةات والمركةز التكنولةوجي بالتعةاون مةع و ازرة االتصةاالت ،والةذي يسةهم فةي تةدريب
أعضاء هيئة التدريس ،ومعاونيهم ،وتدريب الكوادر المختلفة في المجتمع.

 -دعم الطالب الجدد:

يعنةةي التحةةول تقةةديم الةةدعم الةةالزم للطةةالب الجةةدد حتةةي يتمكن ةوا مةةن عبةةور الفج ةوة ب ةين التعلةةيم الث ةانوي،

ومشكالت إلي التعليم الجامعي ،ونحةن نعتبرهةا قضةية وطنيةة حاسةمة تتعلةق بالصةحة ،والتعلةيم ،وتبنةي القةدرات،
والمواهب والوقاية من دهاليز االنحراف بصفة عامة ،واالنحراف االلكتروني بصفة خاصة.

كمةةا يتضةةمن التحةةول االنطةةال نحةةو األسةةاليب الحديثةةة فةي التةدريس ،والتةدريب ،والتقةةويم لتصةةب عالميةةة

وقةةادرة علةةي التعامةةل مةةع األزمةةات الطارئةةة مثةةل جائحةةة كورونةةا ( )Covid-19ولسةةوف نسةةتمر فةةي تطةةوير بةرامج تنميةةة

مه ةةارات ،وقة ةدرات أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس ،ومع ةةاونيهم ،والجه ةةاز اإلداري والفن ةةي بم ةةا يمك ةةن م ةةن تحقي ةةق النم ةةو الش ةةامل

للطالب ،وال تقتصر علي الجانب األكاديمي.

 حرصنا علي بلدنا:سوف تستمر الجامعة فةي التعةاون والتنسةيق مةع ممثلةي المجتمةع المحلةي مةن قيةادات المجتمةع المةدني،

والجم ي ةةات األهلي ةةة ،ومؤسس ةةات الحكوم ةةة ،ورج ةةال الفك ةةر ،والف ةةن ،والثقاف ةةة ،ولنتع ةةاون م دع ةا لتق ةةديم ال ةةدعم ال ةةالزم

لمجتمع محافظة المنيا لحمايت من الغزو الفكري ،وتمكين من مواجهةة الكةوارذ ،والحفةال علةي البيئةة ،والحفةال
علي ت ار نا الحضاري.

ُيعد االنتماء للوطن أسا دسةا لرؤيتنةا ،ورسةالتنا والةذي يتةرجم فةي نشةاط الجامعةة البحثةي والتعليماي ،وذلة
من خالل عقد شراكات مع القطاعات اإلنتاجية واالستثمارية ،والخدمية في محافظة المنيا.
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حمافظة املنيا

هي واحدة من بين ( )27محافظة تضمها أرض مصر ،وهي عاصمة شمال الصعيد الذي يضةم المنيةا،

وبنةةي سةةويف ،والفيةةوم ،وهةةي تمتةةد علةةي نهةةر النيةةل بطةةول ( )135كةةم ،وتقةةع محافظةةة المنيةةا فةةي منطقةةة مصةةر
الوسطي وتحدها من الشمال محافظة بني سويف ،ومن الجنوب محافظة أسيوط ،ومن الشر الهضبة الشرقية،
ومن الغرب الصحراء الغربية ،وتمتد من خطي العرض

(  )28.45 – 27.35ش ةةماالد وخط ةةي الط ةةول ( )31-30ش ةردقا ،وق ةةد انطلق ةةا م ةةن محافظ ةةة المني ةةا أول دع ةةوة للتوحي ةةد
علةةي يةةد اخنةةاتون ممةةا جعلهةةا بحةةق عةةروس الصةةعيد ،وتتميةةز محافظةةة المنيةةا بكةةورنيش النيةةل الةةذي يمتةةد بطةةول حةوالي

6كةةم علةةي النيةةل مباشةرة ،وقةةد بلغةةا شةةهرتها السةةياحية مكانةةة فريةةدة ،صةةاحبها تةةاري عريةةق يؤكةةد مةةا بهةةا مةةن مة ازرات
سةةياحية ،ومنةةاطق أ ريةةة تضةةم خمسةةة عصةةور تاريخيةةة قرنةةا بةةين ع ارقةةة الماضةةي ،وانجةةازات الحاضةةر ،كمةةا تتميةةز

بخصةةائر جغرافيةةة تجمةةع بةةين البيئةةة الصةحراوية ،والريفيةةة ،والحضةةارية ،وتةرتبط المحافظةةة بسةواحل البحةر األحمةةر
ببعض األودية والطر وأشةهرها وأدي طرفةا ،طريةق الشةي فضةل ،كمةا تنتشةر الةدروب فةي الصةحراء الغربيةة ،وتةرتبط

الواحات البحرية عن طريق هذ الدروب.
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السمات املميزة للخطة االسرتاتيجية
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 1/1السمات املميزة للخطة بصفة عامة:

 -القيادة :إدراك قيادة الجامعة أن ال يمكن فرض التطوير ،بةل يمكةن توجيهة بمعنةي قيةام القيةادة بمةا يسةمي

نمذجة الطريق  Modeling Pathwayحيث يدرك أعضاء المجتمع الجةامعي ،ويشةعرون بسصةرار القيةادة
علي االلتزام بتحقيق أهداف الخطة ،وينتقل هذا اإلصرار إلي القيادة المتوسطة.

 القناعااة التامااة :بةةأن الرؤيةةة بةةدون عمةةل ال تتجةةاوز الحلةةم ،كمةةا أن العمةةل بةةال رؤيةةة اسةةتهالك للوقةةا ،بينمةةارؤية مع العمل يمكن أن تغير العالم.

جيدا ألصحاب
 التحديد الدقيق للمستفيدين :وتحري الموضوعية من خالل التحليل البيئي الدقيق ،واالنتبا دالمصلحة المستفيدين ممثلين في الطالب ،والباحثين ،والمجتمع المحيط
 -تفعيل القيم ،واالستثمار المثل لنقاط القوة :التي تمتلكها الجامعة والفرص المتاحة في المجتمع

 و:ااوا الاااداا وواقعيتاااا :حيةةث البةةد أن يتحقةةق فهةةم مشةةترك ألهةةداف الخطةةة بواسةةطة مجتمةةع الجامع ةة،وأنها طموحة لكنها واق ية وبذل تتولد لدي العاملين الطاقة المتجددة الالزمة لتحقيق هذ األهداف.

 الفااام العميااق للخلفيااة الثقاجيااة لمجتم ا الجامعااة :والمجتمةةع المحةةيط واسةةتثمار اإليجابيةةات الثقافيةةة لهةةذاالمجتمع لتحقيق أهداف الخطة.

 االنضباط الذي يتمثل في االلتزام بتنفيذ أهداا الخطة :مما يتطلب التجديد المستمر لعزيمة أعضةاء هيئةةالتدريس ،والعاملين لتحقيق أهداف الخطة.

 االلتازام خصوةااية محافظااة المنيااا وةااعيد مصاار صاافة عامااة :والةةذي يةةنعكس فةةي الخطةةة التنفيذيةةة فةةياياتها المرتبطة بالتعليم ،والتعلم ،والبحث العلمي ،وتنمية المجتمع ،وخدمة المجتمع.

 2/1السمات املميزة للخطة يف جمال التعليم ،والتعلم ،والتدريب:

 -1تطوير طر التدريس وأساليبها  ،التعليم االفتراضي ،والمدمج ،استجابة للظروف الطارئة بسبب جائحة
الكورونا .Covid-19

 -2إنشاء برامج جديدة إلتاحة مزيد من الفرص أمام الطالب الوافدين لاللتحا بها.

 -3إعطاء أولوية قصوي لتةدريب الطةالب مةن منظةورين :األول التةدريب مةن خةالل نمةاذج المحاكةاة للمهةن
المرتبطة بكل كلية ،وا خر التدريب في مواقع العمل المتوقع أن يعمل بها الطالب مستقبالد.

 -4إتاحة مزيد من الفرص للطالب المتميزين للمنافسة علةي التفةو مةن خةالل وجةود مةواد اختياريةة يختةار
منها الطالب المتفو المتميز إلبراز قدرت علي االبتكار ،واإلبداع ،والتفو .
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 3/1السمات املميزة للخطة يف جمال البحث العلمي:

 -1إنش ةةاء مرك ةةز للتمي ةةز ( )Excellence Centerتُن ةةتج م ةةن خالل ة أح ةةدذ األبح ةةاذ البيني ةةة ،واألبح ةةاذ
المتعددة التي تحقق التنمية لمحافظة المنيا ،ولصعيد مصر ،وربما لإلنسانية.

 -2إتاحةةة الفةةرص للخبةراء فةةي مؤسسةةات المجتمةةع للمشةةاركة فةةي اإلشةراف العلمةةي علةةي رسةةائل الماجسةةتير،
والدكتو ار  ،حتي يمكن اإلفادة منها في التطوير ،وحل مشكالت اإلنتاج

 4/1السمات املميزة للخطة يف جمال خدمة اجملتمع ،و تنمية البيئة:

 -1تبني است ارتيجية متكاملة المحاور لمحو األمية من منظور فريد تتكامل في إمكانيات الجامعة في كافةة
التخصص ةةات األكاديمي ةةة ،وي ةةتم م ةةن خالله ةةا ج ةةذب األُمية ةين وتش ةةجيعهم عل ةةي االلتح ةةا بفص ةةول مح ةةو
األُميةةة ،وفةةي الوقةةا نفسة تقةةدم لهةةم الخةةدمات الالزمةةة فةةي مجةةال الصةةحة ،والز ارعةةة ،واإلرشةةاد والتوجية

االجتماعي ،وفي مجال الحرف السائدة.

 -2االعتماد علي تقديم إسهامات الجامعةة لتنميةة البيئةة ،وخدمةة المجتمةع مةن خةالل تشةجيع أعضةاء هيئةة
التدريس ،والعاملين ،والطالب علي التطوع.

 5/1التزامات اخلطة االسرتاتيجية:
 -االلتزام المحلي:

تلت ةةزم الخط ةةة االس ةةتراتيجية الخمسة ةية لجامع ةةة المني ةةا ( )2025-2024 /2021-2020بتق ةةديم الف ةةرص

التعليميةة والتدريبيةةة والبحثيةةة المالئمةةة لقةدرات ،وإمكانيةةات وطموحةةات مةواطني محافظةة المنيةةا بةةاختالف مةواقعهم
من الطالب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو القطاع الخاص ،والخريجين والعاملين بقطاع الحكومةة أو

القط ةةاع الخ ةةاص ورج ةةال األعم ةةال وأص ةةحاب المش ةةروعات الص ةةغيرة لتص ةةب جامع ةةة المني ةةا من ةةارة يحقق ةةون عل ةةي
ضوئها آمالهم فةي الحصةول علةي فرصةة أو خدمةة وتنميةة البيئةة التةي ي يشةون فيهةا واالسةتمتاع بالحيةاة ،وتلتةزم

الخط ةةة االس ةةتراتيجية ب ةةأن تق ةةوم الجامع ةةة ب ةةدورها ف ةةي مواجه ةةة التح ةةديات الت ةةي تع ةةو مس ةةار التنمي ةةة مث ةةل الفق ةةر،
والبطالة ،األمية ،والهجرة من الريف ،وتدني المستوي االجتماعي والثقافي ،والصحي والبيئي في الريف.
 -االلتزام القومي:

تلتزم الخطة االستراتيجية الخمسية لجامعة المنيا بالتنسيق ،والتكامل مع الجامعات المصرية ،وذل كي

تقةةدم للمةواطن المصةةري الفةةرص التعليميةةة ،والتدريسةةية ،والبحثيةةة؛ بغةةرض تحقيةةق اإلفةةادة مةةن إمكانيةةات الجامعةةة
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يةةر المتاحةةة فةةي محافظةةاتهم ،وبةةذل تسةةهم الجامعةةة بسمكانياتهةةا مةةع بقيةةة جامع ةات مصةةر فةةي خدمةةة ،وتنميةةة

مجتمعاتهم المحلية ،وفي تحقيق دوافعهم بصفة عامة ،وذل في إطار هذ الخطة االستراتيجية.

 -اال لتزام العربي:

تلتةزم الخطةة االسةتراتيجية الخمسةية لجامعةة المنيةا بتقةديم الفةرص التعليميةة والتدريسةية والبحثيةة للطةالب

والباحثين للوافدين العرب ،وذل ليتمكنوا من القيام بةدورهم المنتظةر فةي مجةاالت التعلةيم والبحةث العلمةي وتنميةة

ةديا صة دبا مثةل التغيةرات المناخيةةة،
لملحةةة التةي أصةبحا تمثةل تحة د
البيئةة التةي ي يشةون فيهةةا مةع م ارعةاة القضةايا ا ُ
الصةةراع علةةي المةةاء ،الص ةراع علةةي ابتكةةار بةةدائل للطاقةةة البتروليةةة ،والص ةراعات العرقيةةة والطائفيةةة ،والتكنولوجيةةا
وتحدياتها المجتم ية والتعليمية واالقتصادية والسياسية والثقافية.

 -االلتزام العالمي:

تلتة ةةزم جامعة ةةة المنية ةةا بة ةةاإلعالن للعة ةةالم عة ةةن الفة ةةرص التعليمية ةةة والبحثية ةةة والتدريبية ةة والمجة ةةاالت الممثلة ةةة

لخصوص ةةية محافظ ةةة المني ةةا ف ةةي مج ةةاالت العل ةةوم والفن ةةون وا داب ،كم ةةا تلت ةةزم م ةةن خ ةةالل علمائه ةةا ال ةةرواد عل ةةي

المستوي العالمي باإلسهام في تقدم المعرفة اإلنسانية ومواجهة المشةاكل العالميةة الخاصةة بالبيئةة ،والمعلوماتيةة،
والطاقة ،والصراعات العرقية ،والصحية وميا الشرب.

 6/1اإلطار الفكري للخطة:

يمثةةل اإلطةةار الفكةةري لخطةةة الجامع ةة البوتقةةة التةةي تنصةةهر فيهةةا االتجاهةةات العالميةةة والوطنيةةة لحركةةة

تطوير التعليم العالي الحالية ،والرؤية المستقبلية لدور الجامعة في المستقبل خاصة في ل التطور التكنولوجي

السريع المتمثل في الرقمنة ،والذكاء االصطناعي ،ولكن ذل في إطةار الخصوصةية الثقافيةة لمصةر ،ولمحافظةة

المنيا ،وصعيد مصر بصفة خاصة.

تقةةوم الجامعةةة برسةةالتها التةةي وجةةدت مةةن أجلهةةا لتخ ةريج م ةواطن قةةادر علةةي المنافسةةة فةةي مجتمةةع تتغي ةر

مالمح بسةرعة مةن ناحيةة فةرص العمةل ،والتسةويق لدرجةة أن(  )%80مةن الو ةائ

الحاليةة لةيس لهةا طلةب أو

حاجة في المستقبل القريب.

يتكون اإلطار الفكري من ثال ثة أقسام هي:

 القسم الول :ويتضمن المنطلقات الفكرية للخطة ومرتكزاتها وتحدياتها والرقمنةة وتةدويل التعلةيموإدارة األزمات والذكاء االصطناعي

 القساام الثاااني :مسةةارات الخطةةة ويتضةةمن التعلةةيم والةةتعلم والبحةةث العلمةةي والب ةرامج األكاديميةةةوخدمة المجتمع وتنمية البيئة والخريجون.

 القسااام الثالاااث :توجه ةةات الخط ةةة ويتض ةةمن اس ةةتراتيجيات التنفي ةةذ والتوجه ةةات التنفيذي ةةة ومع ةةاييرالنجاح المتوقعة.
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 1/6/1القسم األول:
 -املنطلقات الفكرية للخطة:

 -المنطلق الول:

تم ةر مصةةر بمرحل ةة تاريخيةةة حاسةةمة ،وعص ةيبة ،تواج ة فيهةةا تحةةديات جسةةاماد تتطلةةب أن تقةةوم الجامعةةة

قادر علي تحقيق التنمية المجتم يةة ،وبةاحثين قةادرين علةي اإلسةهام
شبابا دا
المرتجى في أن تقدم للمجتمع د
بدورها ُ
في حل مشاكل المجتمع ،وتطوير مؤسسات وإعداد شباب متحرر من القيود الثقافية العقيمة التي تقلل من شةأن
المقنعة.
بعض المهن ذات العائد المادي الكبير ،والتمس ببعض المهن الممتلئة بالبطالة ُ

 -المنطلق الثاني:

تنامي دور الجامعة في المجال الثقافي والتنويري في شتي المجاالت مثل :ا داب ،والفنون ،فضالد عن

جهودهةا فةي مواجهةة مشةةكلة األُميةة ،واقتالعهةا مةةن جةذورها ،تلة المشةةكلة التةي تواجهنةا منةةذ زمةن طويةل ،والتةةي
تش ةةكل الس ةةبب ال ةرئيس ف ةةي ه ةةور مش ةةكالت كثي ةرة مث ةةل :التط ةةرف ،واإلره ةةاب ،وتع ةةاطي المخ ةةدرات ،واإلدم ةةان،
والبطالة ،والسلبية ،والفهلوة ...،وذل من خالل تبني توج استراتيجي ير تقليدي.
 -المنطلق الثالث:

تتطلع الجامعة إلي تحقيق مسئولياتها األصيلة في بناء الكوادر السياسية القادرة علةي المشةاركة الواعيةة

-التي تضةع ُنصةب أعينهةا مصةلحة الةوطن ،ونمةو  ،وازدهةار  ،ورفعتة  -فةي مجلةس النةواب ،والمجةالس المحليةة،

والنقابةات ،والجم يةةات األهليةةة ،كمةةا تتطلةةع الجامعةةة إلةةي ةةرس ُحةب العمةةل التطةةوعي فةةي نفةةوس شةةبابها ،للقيةةام
بدورهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 -المنطلق ال ار :

تماما أن السبيل األهم لحصول الجامعة علي االعتمةاد المؤسسةي هةو نشةر قافةة الجةودة
تُدرك الجامعة د
والتطوير المسةتمر بةين جميةع العةاملين بالجامعةة مةن قيةادات ،وأكةاديميين ،وطةالب ،وإداريةين ،وفنيةين ،وعمةال،
واإليمان بأن الخطة االستراتيجية للجامعة ايتها تمكين الكليات من الحصول علي االعتماد.
 -المنطلق الخامس:

توج الجامعة طاقاتها البشةرية ،والماديةة لتةدبير المةوارد الذاتيةة الالزمةة للتمويةل الةذاتي لتحقيةق اياتهةا،

ومتطلباتها ،وذل من خالل تسويق إنتاجها البحثي ،ومشةاريعها ،وتفعيةل قةوانين الملكيةة الفكريةة ،وتفعيةل مفهةوم

الجامعة المنتجة بصفة عامة.
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 -المنطلق السادس:

يسود لدي الجامعة يقين أن إتاحة األنشطة الطالبية لجميع الطةالب هةو السةبيل الفريةد لبنةاء الشخصةية

المتوازنةةة المتكاملةةة للطةةالب مةةن الجوانةةب االجتماعيةةة ،والثقافيةةة ،والوجدانيةةة ،واألخالقيةةة ،و ةةرس قةةيم التعةةاون،
والمشةةاركة وتحمةةل المسةةئولية ،والمواطنةةة ،واالنتمةةاء ،وقبةةول ا خةةر واحت ارمة  ،والعمةةل التطةةوعي ،والعمةةل كفريةةق،

فالنش ةةاط الطالب ةةي ه ةةو البوتق ةةة الت ةي تنص ةةهر فيه ةا طاق ةةات الش ةةباب ،وتن ةةتج عن ة ال ةةرواد ،والق ةةادة ال ةةذين يحت ةةاجهم

المجتمع.

 -المنطلق السا :

تب ةةادر الجامع ةةة بالقي ةةام ب ةةدورها األص ةةيل ف ةةي المش ةةاركة ف ةةي تحقي ةةق توج ة الدول ةةة لتط ةةوير ص ةةعيد مص ةةر

المتمثل في إعادة ترسيم حةدود المحافظةات لالنطةال نحةو تعميةر الصةحراء واسةتثمار رواتهةا ،وذلة مةن خةالل

مبدئيا كلية تعمير الصحراء.
إنشاء كلية متخصصة في هذا المجال يمكن أن نطلق عليها د
 -المنطلق الثامن:

تحسين الخدمة الصحية من خالل دور الجامعة في العناية بالمستشةفيات الجام يةة ،والتعةاون مةع و ازرة

الصحة لتحسين مستوي الخدمة الصحية.
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 2/6/1مرتكزات اخلطة:

 -1الحفال علي مهمة الجامعة المجتم ية وتعزيز مكانتها البحثية ،والتعليمية ،ذات التوج المهني
 -2اتخاذ ق اررات تطوير الجامعة لتحقيق رسالتها بناء علي أسس علمية ،وبحثية ،وتشري ية ،والقائمة علةي
المعلومات الحديثة ،والصحيحة ،وفهم األبعاد المجتم ية واالقتصادية المرتبطة بموضوع القرار.

 -3إتاح ةةة الف ةةرص الالزم ةةة ألعض ةةاء مجتم ةةع الجامع ةةة أس ةةاتذة وطالدب ةا ،وجه ةةاز إداري وخ ةريجين إلب ةداء ال ةرأي ف ةةي
العناصر األساسية للخطة ممثلة في رؤيتها ورسالتها ،وقيمها ،والغايات ،واألهداف.

ةر الق ةوانين ،واللةةوائ والتةةي تمثةةل الطاقةةة المتجةةددة
 -4اسةةتثمار األع ةراف الجام يةةة الراقيةةة التةةي تتجةةاوز كثية دا

ذاتيا لكي يبذل أعضاء مجتمع الجامعة قصاري جهدهم لتحقيق ايات الخطة وأهدافها والتي تمثل أحد
د
خصوصيات الرقي األخالقي لهذا الصرح العريق.

 -5االنفتةةاح العقلةةي ،وتكةةافؤ الفةةرص ،والمعاملةةة اإلنسةةانية الحسةةنة مةةن أعضةةاء المجتمةةع الجةةامعي بص ةرف
النظر عن الجنس ،أو اللون ،أو الدين ،أو العر .

 -6تةةوفر الجامعةةة البيئةةة الصةةحيحة المالئمةةة ب ةالمعني المةةادي المتمثةةل فةةي الشةةروط الصةةحية المالئمةةة فةةي

البنية األساسةية والم ارفةق والمبةاني والمعامةل و يرهةا وبةالمعني المعنةوي المتمثةل فةي العالقةات اإلنسةانية
واالجتماعية الراقية.

 -7تعزيةةز التفةو األكةةاديمي ،وإكسةةاب الطةةالب خبةرات عالميةةة ،واالسةةتمرار فةةي تطبيةق الحوكمةةة السةةليمة،
والفعالة في تحقيق الدور المنتظر من الجامعة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع.

 -8خب ةرات الجامع ةةة األص ةةلية المتمي ةزة ف ةةي التعل ةةيم ،وال ةةتعلم ،والت ةةدريس ،والبح ةةث العلم ةةي ،والخ ةةدمات الت ةةي
تقدمها للمجتمع.

 -9إنجازات الجامعة التي حققتها في الخطة السابقة وعلي االستثمار أوال وقبل كةل شةيء فةي أداء أعضةاء
هيئة التدريس ،والتزام طالبها ،واستثمار الفرص المتاحة ،كما تسةتند علةي البيئةة البحثيةة الالزمةة لتقةديم

تعليم عالي الجودة منبثدقا من هذ األبحاذ.
 -10التح ةوالت المجتم ي ةةة الس ةريعة ف ةةي مج ةاالت االقتص ةةاد واإلدارة ،والتعل ةةيم ،والص ةةحة ،وال ةةدواء ،والز ارع ةةة،
والصناعة ،والبنوك ،والطاقة ،وما كان لهذ التحوالت أن تتحقق لوال تو يف الرقمنة.

 3/6/1حتديات اخلطة:

 يواصل العالم التجاري تطوير قدرت البحثية ،وسوف يستمر هذا القطاع التجةاري فةي تمويةل البحةث العلمةيةديا أمةةام الجامعةةات كمؤسسةةة للبحةةث العلمةةي بسةةبب المنافسةةة الشةةديدة بينهمةةا ممةةا يحةةتم تهيئةةة
ممةةا يشةةكل تحة د
الفرص أمام الباحثين لالبتكار واإلبداع وتشجيع المبادرات البحثية.

 بناء شبكات عالمية فعالة (بالشراكة مةع بعةض الةدول المتقدمةة) والتةي تمكةن الجامعةة مةن تسةويق إمكاناتهةاالمادية ،والبشرية والتي تشكل أحد مصادر جذب الوافدين.

24
31

 اتخاذ اإلجراءات الالزمةة للتأكةد مةن أن الجامعةة تقةدم الخبةرات العلميةة العالميةة ،والتةدريب العةالمي للطةالبالوافدين وأنها تحترم وتقدر قافتهم ،واعتبارهم جزءاد من مجتمع الجامعة.

 تدبير التمويل الالزم لتحقيق ايات الخطة ،وصعوبة تحقيق توقعات المجتمع للعودة لالستثمار فةي التعلةيموأن الجامعةةة تس ةةتطيع أن ت ةةوفر التموي ةةل ال ةةالزم لتق ةةديم البني ةةة التعليمي ةةة الالزم ةةة الس ةةتيفاء متطلب ةةات العص ةةر

الحالي (القرن الحادي والعشرين).

 التطةور السةريع فةي التكنولوجيةا والرقمنةة ،والةذكاء االصةطناعي وأ ةر علةي التةدريس ،والبحةث العلمةي ،وقةدرةالجامعة علي تحقيق رسالتها المجتم ية.

 -التنافس المتزايد من المؤسسات التعليمية ،والمعاهد التعليمية البديلة في الجامعات الخاصة

 محاولة الجامعة للحصول علةي تمويةل ذاتةي ،لتةدبر مصةادر التمويةل الالزمةة للحفةال علةي هويتهةا البحثيةة،والتعليمية ،والمجتم ية.

 توفير الرعاية ،والدعم الطالبي للعدد المت ازيةد مةن الطةالب ذوي الظةروف االقتصةادية الصة بة ،مةع ضةرورةإيجاد طر وآليات لدعم أولئ الطالب.

 التأكةةد مةةن الجامعةةة لةةديها الوسةةائل التكنولوجيةةا فةةي برامجهةةا التعليميةةة الحديثةةة ،وفةةي البحةةث العلمةةي ،وفةةياإلدارة ممةةا يتطلةةب ضةةرورة إعةةداد ك ةوادر علةةي درجةةة عاليةةة مةةن التةةدريب ،ولةةديهم قةةدر عةةالي مةةن المرونةةة،
والثقافة التكنولوجية الحديثة.

 وج ةةود جائح ةةة كورون ةةا  Covid-19وقي ةةام الجامع ةةة باتخ ةةاذ الت ةةدابير الص ةةحية اإلداري ةةة والفني ةةة واألكاديمي ةةةوالوقائية والتدريبية حتي تتمكن من تحقيق رسالتها المجتم ية.

 إعادة بناء الهيكل اإلداري للجامعة والكليات حتي يمكن جني مار الرقمنة وتعزيز القةدرة المؤسسةة للجامعةةلتلبية االحتياجات سريعة التغيير المحلية والعالمية.

 إنتةةاج خةريج ذي مواصةةفات عالميةةة ،وبحةةث علمةةي لة قيمتة العالميةةة والمجتم يةةة واإلنسةةانية ،وهكةذا تواجةالجامعة العديد من التحديات ،ولكنها تستطيع من خالل هذ الخطة أن تتحول هذ التحديات إلي فرص.

 4/6/1أساليب مواجهة التحديات وإسرتاتيجيات عبورها:
 -ضمان جودة جميع منتجات ،وخدمات الجامعة ،وبصفة خاصة التعليم االفتراضي

 دعم المبادرات التي تعزز أنظمة ضمان الجةودة وإطةال بةرامج لتقيةيم كةل نشةاط جةوهري لمؤسسةات التعلةيمالعالي أو الجامعي.

 -زيادة االستثمار العام والخاص وتحسين اإلنفا التعليمي.

 تنويةةع مصةةادر دخةةل الجامع ةة مةةن خةةالل إنشةةاء منتجةةات وخةةدمات جام يةةة يحتاجهةةا المجتمةةع واإلنفةةا مةةعالشركات لكي تقوم الجامعة من خالل البحث والد ارسة بدعم قدرتهم علي التنافس.
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 تبني برامج جديدة تشجع علي تنمية البلدان وتنمي الممارسات االبتكارية الجديدة من خالل:• رؤية منهجية للتعليم تشمل التعليم التعاوني بين أقسام البحث ،ومجاالت التدريس

• تعزيز وتنويع العةروض التعليميةة علةي مسةتوي الد ارسةات العليةا التةي تةؤدي إلةي إشةباع طموحةات
الشباب المادية واإلنسانية.

• إنشاء برامج تتعامل مع االحتياجات االجتماعية ،واحتياجات السةو  ،وتزويةد الطةالب بالمهةارات
المطلوبة من قبل االقتصاد والمجتمع.

• تعزيز سياسات التقارب العلمي ،والتكنولوجيةا علةي المسةتوي العةالمي ،ودعةم األبحةاذ التةي تحةدد
مسارات التطوير.

• االس ةةتجابة لمتطلب ةةات العولم ةةة الجدي ةةدة ،وبن ةةاء ق ةةدرتها اإلنتاجي ةةة العلمي ةةة ،والتكنولوجي ةةة ،وتش ةةجيع
براءات االختراع.

• تكثيف التعاون الدولي وربط الجامعة بقطاعات اإلنتاج المختلفة (نموذج  )Triple Hlexتمكين
البحث في االنترنا.

 تشجيع نمو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها لتحسين كفاءة البحث والتعليم وجودتهما وتطةويرشبكة اتصاالت جديدة مع الجامعات األخرى من خالل:

• ضمان جودة التعليم االفتراضي ،وجودة الشهادات العلمية التي تمن من الجامعات للطالب.

• التوس ةةع ف ةةي إنش ةةاء الجم ي ةةات العلمي ةةة الت ةةي ت ةةدعم التط ةةور الرقم ةةي ،أو م ةةا يع ةةرف باس ةةم التوأمة ةة
االلكترونية.

• تعزي ةةز اس ةةتخدام تقني ةةات المعلوم ةةات واالتص ةةاالت ودعمه ةةا ف ةةي تط ةةوير ق ةةدرات الط ةةالب وتط ةةوير
أساليب التدريس واالمتحانات ،وتقييم المشروعات.

• تعديل استخدام الموارد التعليمية المفتوحة لدعم استراتيجيات التحال

مع القطاع العام والخاص.

و :إست ارتيجية تدويل التي تمكن من تحقيق ا تي:
• تحويل المناهج الدراسية الالزمة لتخريج مواطنين عالميين ،ومهنيين قادرين علي العمل ليس فةي
السيا المحلي ،ولكن أبطأ في السيا الدولي.

• دعةةم األسةةاتذة المتمي ةزين علم دي ةا ،وأكاديم دي ةا لتقةةديم عةةروض بحثيةةة ،وتعليميةةة عالميةةة ،ولهةةا روابةةط
بالشة ةةبكات الدولية ةةة كوسة ةةيلة لجة ةةذب الطة ةةالب الوافة ةةدين (ويمكة ةةن أن تقة ةةدم هة ةةذ العة ةةروض بلغة ةةات
مختلفة).
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• السعي لجذب عقود بحةث مةن الشةركات األجنبيةة العالميةة والشةركات متعةددة الجنسةيات ،وتةدريب
الخريجين القادرين علي التعامل مع هذ الشركات.

• تمث ةةل ه ةةذ االس ةةتراتيجيات أح ةةد أهة ةم مح ةةددات ليولوية ةات الوطني ةةة وه ةةي تمث ةةل ف ةةي نف ةةس الوق ةةا
مرتكزات الخطة اإلستراتيجية.

 5/6/1الرقمنة:

ةوءا جدي ة دةدا عل ةةي محت ةةوي العل ةةوم اإلنس ةةانية ،وتوس ةةع نط ةةا اهتماماته ةةا ،فم ةةثالد يس ةةتخدم
ُتلق ةةي الرقمن ةةة ض ة د
تكنولوجيا الحاسوب في مجال اللغويات حيث يتم الجمع بين اللغويات النظرية ،وعلم اللغة الحاسوبي.

إلكترونيا) بشأن األفكار التحويلية الالزمة للتعامل مع
(شخصيا – و
دعوة كبار العلماء العالميين للحوار
د
د
التح ةةديات العالمي ةةة مث ةةل دع ةةم المب ةةاد ارت البحثي ةةة للعلم ةةاء أص ةةحاب الم ةةدارس العالمي ةةة مث ةةل التح ةةول الرقم ةةي ف ةةي
مجاالت الطب ،والصناعة ،والبنوك ،والدواء.

اكتشاف فرص جديةدة ،والتوسةع فةي الفةرص القائمةة فةي وجودنةا الرقمةي مةن خةالل التكنولوجيةا الحديثةة،

والتوسةةع فةةي البةرامج االفت ارضةةية ،وهةةي عبةةارة عةةن أدوات تدريبيةة تعطةةي عبةةر االنترنةةا يقةةوم بسعةةدادها وتنفيةةذها

كبار الخبراء مةن األسةاتذة المتخصصةين ،وهةي مطابقةة لمةا يقومةون بة فةي جامعةاتهم ،ويةتم مةن خاللهةا حلقةات

من النقاش والتواصل العالمي ،وهذ الدورات تظهر قدرة الجامعة علي تمكين اإلنسان من التعلم الةذاتي ،والةتعلم
مدي الحياة.

 نش ةر قاف ةة الرقمن ةةة م ةةن خ ةةالل مق ةةرر ق ةةافي لتوعي ةةة الط ةةالب بسيجابياته ةةا ،وس ةةلبياتها وع ةةن طري ةةق الت ةةدريبالمستمر ألعضاء هيئة التدريس ،ومعاونيهم ،وقيادات الجهاز اإلداري.

 تو ية ةةف الرقمنة ةةة فة ةةي جمية ةةع أنشة ةةطة الجامعة ةة البحثية ةةة ،والتعليمية ةةة ،واإلدارية ةةة ،وخة ةةدمات رعاية ةةة الطة ةةالب،واألنشطة الطالبية

 إجةراء مسةةابقات تنافسةةية علةةي مسةةتوي الكليةةات ،واإلدارات لقيةةاس كفةةاءة الرقمنةةة وكفايتهةةا وتو يفهةةا كوسةةيلةلالرتقاء بمكانة الكليات واإلدارات في المجاالت المذكورة في النقطة السابقة

 دمج وسائل التواصل االجتماعي واعتبارها وسيلة مةن وسةائل تحقيةق أهةداف البةرامج التعليميةة؛ حيةث تعتمةدالبةرامج التعليميةة علةةي الةدمج بةين وسةةائل التواصةل االجتمةةاعي ،وتكنولوجيةا الموبايةل والتةةي يمكةن أن تعةةزز

من فاعلية الخبرات التعليمية التي يكتسبها الطالب
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 6/6/1تدويل التعليم:

لكي نةتمكن مةن تحقيةق مكانةة دوليةة للجامعةة نحةن فةي حاجةة إلةي تحديةد دقيةق للتحةديات العالميةة التةي

يجب علينا مواجهتها علي ضوء إمكاناتها ،مما يتطلب ا تي:

 تشكيل فريق من التخصصات المختلفة لالتفا (أو التوصةل) إلةي آليةة لمواجهةة التحةديات ،وإجةراء التكامةلفيما بينها ،وتو يف إمكانات الجامعة لمواجهة هذ التحديات.

 -تعزيز قدراتنا البحثية عالمية المستوي ،والتركيز علي استثمار هذ القدرات في مواجهة هذ التحديات إقامةة

المةةؤتمرات العالميةةة الكتسةةاب الخب ةرات الالزمةةة للتعامةةل مةةع التحةةديات العالميةةة ،لمواجهةةة التحةةدي الخةةاص
بالنجاح المهني في ل التنافس العالمي من م تسعي الجامعة أن تزود طالبها بخبرات عالمية الطابع من

الناحي ةةة المعرفي ةةة ،والمهاري ةةة حت ةةي تك ةةون ل ةةديهم أدوات المنافس ةةة عالم دي ةا مم ةةا يس ةةهم ف ةةي زي ةةادة ق ةةدرتهم عل ةةي
التكي ةةف م ةةع المتغية ةرات العالمي ةةة السة ةريعة ،والت ةةي تش ةةمل المتغية ةرات االقتص ةةادية ،واالجتماعي ةةة ،والثقافي ةةة،
والسياسية.

يجةةب أن نضةةع فةةي االعتبةةار أن اكتشةةاف المعرفةةة الجديةةدة ،والقةةدرة علةةي تطبيقاتهةةا ،واسةةتثمارها لةةم تعةةد

مسةاع فرديةة ،بةل أصةبحا جهةود دوليةة ممةا يتطلةب أن تقةوم الجامعةة بعقةد شةراكات دوليةة حتةي يةتمكن أعضةاء
قرنهم حول العالم.
هيئة التدريس من العمل من خالل فريق دولي مع أ ا
ض ةةرورة إحي ةةاء ب ةرامج التب ةةادل الطالب ةةي م ةةع جامع ةةات عالمي ةةة مخت ةةارة بعناي ةةة لتب ةةادل الخب ةرات ،وبالت ةةالي
ت ةةدويلها ف ةةي مج ةةال تخصص ةةاتهم األكاديمي ةةة ،مم ةةا يتطل ةةب أن ي ةةتعلم الطال ةةب عل ةةي األق ةةل لغت ةةين ع ةةالميتين حت ةةي

يتمكن ةوا مةةن التواصةةل ،واالتف ةةا علةةي أن يقةةوم الط ةةالب بةةبعض األعمةةال الصةةيفية الت ةةي تحتةةاج عمالةةة كوس ةةيلة
لتغطية تكاليف السفر ،وتستطيع الجامعة أن تسةتثمر إمكانةات تكنولوجيةا المعلومةات ،والتواصةل االلكترونةي مةع
الكليات والمعاهد حول العالم ،وإ راء وتفعيل االتفاقيات الحالية.

عق ةةد ش ةراكات م ةةع الجامع ةةات األجنبي ةةة المعتم ةةدة دول دي ةا ،والحاص ةةلة عل ةةي ترتي ةةب دول ةةي متق ةةدم م ةةن أج ةةل
أكاديميا ،وتنفيذ بحوذ تعاونية دولية وذل بطريق تقليدي مباشر أو من ُبعد.
االتفا علي برامج توائم
د
تسهيل حصول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي من دولية من خالل إكسابهم مهارات التقدم لهذ

المن والحصول عليها ،وتطوير مستواهم في اللغات والمهارات األساسية للبحث.
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 عقد اتفاقيات مع وكالة معهةد التعلةيم الةدولي Institute Of International Education :حتةي يةتمكن البةاحثونمن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من التمتع بالرعاية الدولية ،وتنفيذ أبحةاذ قائمةة (مةن حيةث التمويةل) علةي

التعاون الدولي.

 قيام مركز تكنولوجيا المعلومات بوضع خطة إستراتيجية للمساهمة الفعالةة فةي التمويةل الةذاتي للجامعةة عةنطريق تسويق إمكانات المركز المادية ،والبشرية لمقابلة احتياجات تدويل التعليم

 عمةل أرشةيف  Repositoryللنسة الرقميةة التةي تنتجهةةا الجامعةة ،واألسةاتذة ،والطةةالب ،ويمكةن أن يتصةةلويتعاون مع أرشيفات الجامعات األخرى.

 7/6/1إدارة األزمات:

(أزمة كورونا )Covid-19

تحةةرص الجامعةةة علةةي اسةةتم اررية تحقيةةق رسةةالتها التعليميةةة والبحثيةةة وتنميةةة المجتمةةع وخدمةةة البيئةةة وال

تتأ ر مسيرتها الوطنية بجائحة كورونا من م تتخذ الجامعة اإلجراءات اإلستراتيجية ا تية:

 استمرار جاهزية الجامعة من حيث استخدام التكنولوجيا ذات التقنية العالية وتحديد مهارات الرقمنة ليساتذةوالطالب ،وذل من خالل منصات التعليم الرقمية المتكاملة.

 إعداد برامج التعليم من ُبعةد والتعلةيم المةدمج والتأكةد مةن جاهزيتهةا والتأكةد مةن وصةول هةذ البةرامج للطةالبذوى الدخل المنخفض ودعمهم بالتسهيالت الالزمة.
 إعط ةةاء أولوي ةةة لتق ةةديم ال ةةدعم النفس ةةي واالجتم ةةاعي للط ةةالب قب ةةل عملي ةةة التعل ةةيم م ةةن ُبع ةةد م ةةن خ ةةالل إنش ةةاءالمجتمع ةةات االفت ارض ةةية لض ةةمان التف ةةاعالت المنتظم ةةة م ةةن الط ةةالب واألس ةةاتذة ومعالج ةةة التح ةةديات النفس ةةية

واالجتماعية المحتملة التي قد يواجهها الطالب.

 تقديم الدعم الفني ليساتذة والطالب ،واستخدام أدوات الرقمنة من خالل جلسات التدريب ،والمتابعة والتقييمالمستمر ،ومراقبة مدي استفادة الطالب من خالل أدوات علمية لمراقبة اإلنجاز في التعلةيم المةدمج والتعلةيم
من ُبعد
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 8/6/1الذكاء االصطناعي:

تماما القيم والفوائد والدور الذي يقوم ب الذكاء االصطناعي وبنفس القدر تق
 تدرك الجامعة دهذ األدوات ومحاذيرها

علةي سةلبيات

 هناك تقارير تشير إلي أن ا لة ستحل محل اإلنسان في كافة المجاالت ،بل ستتفو علي فةي دقةة وكفةاءةةور ش ةةامالد ف ةةي كاف ةةة
ةر ج ةةذرديا ف ةةي إس ةةتراتيجية التعل ةةيم ،كم ةةا يتب ةةع ذل ة تط ة دا
وس ةةرعة األداء ،مم ةةا يتطل ةةب تغيي ة دا
مجاالت الحياة

 سةةوف تصةةب الجامعةةة مسةةؤولة عةةن دعةةم المجتمةةع بةةالكوادر والكفةةاءات المختلفةةة القةةادرة علةةي المشةةاركة فةةيتطوير أدوات الذكاء االصطناعي وابتكار أدوات جديدة واختيار مجال أو مجاالت محددة للتميز في .

 تصب الجامعة مسؤولة عن بناء البعد التنويري الثقةافي لطالبهةا والعةاملين حتةي يتمكنةوا مةن تحقيةق أقصةياستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي والوقاية من سلبيات .

 يتطلب ذل تطةوير نظةام الد ارسةة واإلدارة فةي الكليةات حيةث تحةل ا لةة محةل الكةوادر الفنيةة واإلداريةة ،كمةايتبع تطوير في دور أستاذ الجامعة في التعليم والبحث العلمي ،وتنمية المجتمع.

 -يمكن للذكاء االصطناعي من إنشاء كتب متخصصة في موضوع معين ويقدمها من خالل منهج افتراضي

تةةدمج في ة مقةةاطع الفيةةديو والتسةةجيالت الصةةوتية واألف ةالم فةةي محتةةوي واحةةد ممةةا يجعةةل الكتةةاب أكثةةر فه دم ةا
وشمولي

 -بحلول عام  2025سينمو مجال المعلومات العالمية إلي ( )163زيتا بايا أي (تريليون جيجا بايا).

 يقةول  Barty Smithأسةتاذ الحاسةةب فةي جامعةةة دبلةن أن البيانةةات بالنسةبة للةةذكاء االصةطناعي هةةي مثةةلالغذاء بالنسبة للبشر؛ في عالم الرقمنة حيث يعمل النمو المتسارع للبيانات علي تغذية الذكاء االصةطناعي
باستمرار.

 -يةةدعم الةةذكاء االصةةطناعي دور األسةةتاذ الجةةامعي فةةي المحاض ةرات ،كمةةا يمكةةن الطةةالب مةةن التغلةةب علةةي

صةعوبات التعلةيم حيةث يقةدم مقترحةات مخصصةة لكةل طالةب كمةا يقةدم تكليفةات منزليةة وتقةديم الطالةب بعةد

كل محاضرة.

 فةةي القريةةب العاجةةل سةةيتوفر المعلةةم الرقمةةي بةةالمعني الشةةامل ،أي ال يخةتر بالشةةرح والتةةدريس والتقةةويم ،بةةليس ةةاعد الط ةةالب ف ةةي قض ةةاء احتياج ةةاتهم التعليمي ةةة ،وعم ةةا ه ةةو قري ةةب بحل ةةول  2021س ةةوف يس ةةتخدم ال ةةذكاء

االصةةطناعي فةةي التعلةةيم بنسةةبة  %47وسةةوف يسةةتفيد منة الطةةالب ذوو االحتياجةةات الخاصةةة (المتفوقةةون،

والمتعثرون)

استنادا إلي أهدافهم وبذل تمتةد قدرتة
مهنيا
د
 سوف يسهم الذكاء االصطناعي في توجي الطالب والخريجين دمن اإلطار األكاديمي إلي اإلطار المهني
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ةر يةةر مس ةةبو مةةن االبتكةةار التكنولةةوجي عبةةر العديةةد مةةن المج ةةاالت
 لقةةد أحةةدذ الةةذكاء االصةةطناعي تغيية اد(الطةةب ،والهندس ةة ،والتعلةةيم ،والةةدواء ،)....،والتةةي تؤكةةد االعتقةةاد بش ةأن ربي ةع الةةذكاء االصةةطناعي لةةم يةةأت
فحسب بل إن موجود ليبقي ففةي مجةال الرعايةة الصةحية ال توجةد حةواجز جغرافيةة ،وأمكةن توصةيل الخدمةة

الصحية إلي أي مكان حيث يمكن تشخير األمراض ،والعالج ،والتشخير المبكةر ليمةراض والتشةخير

بالتصوير من ُبعد.
 تلبية الطلب المتزايد علي الغذاء ،والتنبؤ بالنقر ،أو الزيادة في ميا الةري ،واسةتخدام المبيةدات ،واألسةمدة،وتحسين لة المحاصيل عةن طريةق التوجية واإلرشةاد ،واالكتشةاف المبكةر لهجمةات ا فةات والتنبةؤ بأسةعار

المحاصيل.

 التنقاااال الااااذكي :فة ةي النقة ةةل والمواصة ةةالت ،والقية ةةادة االلكترونية ةةة ،والنقة ةةل الة ةةذاتي ،والتنبة ةةؤ بحالة ةةة المحركة ةةات،وصيانتها ،وحركة المرور.

 عمليات البي والشراء :مثل توقع طلبات العميل ،وحسن إدارة المخزون ،وإدارة تسليم البضائع التصني  :اتخاذ الق اررات الداخلية الخاصة باإلنتاج والبيع والصيانة واالستجابة للمواقالمتوقعة لضمان جودة المنتج.

ير المألوفة أو ير

 الطاقة :زيادة الكفاءة ،وتخزين الطاقة ،والتنبؤ بالعيوب ،والمشكالت في البنية التحتية. -التعليم :حل مشكالت الجودة ،والتعلم الذاتي ،وإدارة التعليم والتدريب المهني.

 -الخدمات المالية والمصرجية :سيل األموال ،وإدارة الثروات ،والتداول ا لي للحسابات

 7/1القسم الثاني :مسارات اخلطة:
 1/7/1المسار الول :التعليم والتعلم:

 تتبن ةي الجامعةةة فلسةةفة مؤداهةةا أن ترتكةةز المقةةررات الد ارسةةية علةةي البحةةث العلمةةي بمعنةةي أن تحةةدد األقسةةامالعلمية األبحاذ العلمية الحديثة ،والعالمية لدمجها في المحتوي العلمي للمقررات الدراسية.

 -من م تتبني الجامعة فكرة الطالب الباحث الذي يتعلم أصةول البحةث العلمةي ،وإدارتة  ،وخطواتة مةن خةالل

م ةةا يقوم ةةون بة ة م ةةن أبح ةةاذ ومش ةةاريع مم ةةا يح ةةتم ض ةةرورة ت ةةوفير األدوات والتس ةةهيالت البحثي ةةة ف ةةي عملي ةةة

التدريس ،ولعل أهم األمثلة لذل مشاريع المحاكاة ،ونقل التكنولوجيا ،والتحول الرقمي.

 تتبن ةةي الجامع ةةة تزوي ةد الطال ةةب بخب ةرة عالمي ةةة ذات معن ةةي و يف ةةي بالنس ةةبة ل ة م ةةن خ ةةالل إكس ةاب مجموع ةةةمتنوعة من الخبرات الحديثة والمنبثقة من خالل البرامج التعليمية ،ومن خالل التوسع في المناهج العالمية،

والبارمج ير المنهجية .Extracurricular Programs

 تسةعي الجامعةةة إلةةي تحقيةق التميةةز لطالبهةةا فةي كةةل مةةا تقةوم بة مةةن نشةاطات تعليميةةة ،وبحثيةةة ،وأنشةةطة المنهجي ةة كمةةا تسةةعي إلةةي تقةةديم تعلةةيم عةةالي الجةةودة يتسةةق مةةع متطلبةةات العصةةر الرقمةةي ،بمةةا يمكةةنهم مةةن
اكتساب المهارات الالزمة للتنافس لاللتحا بالعمل.
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 تسعي الجامعة ألن توفر التعليم الذي يمكةن الطةالب مةن تحقيةق أقصةي اسةتفادة أكاديميةة تعيةنهم للحصةولعلي عمل مالئم أو مواصلة الدراسة.

 تحةةرص الجامعةةة علةةي المحافظةةة علةةي قيةةاس رضةةا الطةةالب والةةذي يةةنعكس علةةي ترتيبنةةا كجامعةةة تعليميةةة،وبحثية.

 تركةز الجامعةة علةةي دعةم الطةةالب ،وتةوجيههم ،وتنةةويرهم قاف ديةا تجةا قضةةايا معينةة مثةةل التطةرف ،واإلرهةةابوالتماس ة المجتمعةةي (احت ةرام التنةةوع) ،واإلدمةةان ،واالنح ةراف اإللكترون ةي ،وتعةةاطي الم ةواد المخةةدرة ،وص ةراع
األجيال.

 تسعي الجامعة إلي تحقيق أقصي درجة من العالقات اإلنسانية انطالدقا من قناعتنةا بةأن العائةد مةن التعةاونسوف يكسب الطالب خبرات فريدة لتحقيق تطورهم الفكري ،والتربوي ،والمهني

 تسعي الجامعة إلي تطوير الحرم الجامعي ليدعم التعليم ال ُمعزز بالتكنولوجيا ويشمل ذلة البةرامج الد ارسةية،والمقةةررات التةةي تةةدرس مةةن ُبعةةد عبةةر اإلنترنةةا ،والةةتعلم النشةةط القةةائم علةةي المةوارد التعليميةة الرقميةةة والةتعلم

المدمج.

 تستمر الجامعة في توسيع نطا الخدمات التعليمية عبر اإلنترنا في جميع الكليات وفةي تشةجيع النمطةينالتقليدي مع التعلم الرقمي.

 تةةدريب الطةةالب فةةي مواقةةع العمةةل المتوقةةع أن ينضةةموا إليهةةا فةةي المسةةتقبل فةةي الصةةناعة ،والز ارعةةة ،والةةدواء،والصحة ،والتربية ،والسياحة والفنون ،والمحاكم بحيث يتم تهيئتهم للمنافسة والتميز.

 ت ةةدعم الجامع ةةة ط ةةر الت ةةدريس الت ةةي تجم ةةع ب ةةين التعل ةةيم التقلي ةةدي ،والتعل ةةيم االفت ارض ةةي ،أي التكام ةةل بينهم ةةاوالذي يطلق علي (التعلم المدمج).

 تعزي ةةز قاف ةةة ري ةةادة األعم ةةال ،و قاف ةةة المغ ةةامرة ب ةةين الط ةالب ،وأعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس م ةن خ ةةالل المق ةةرراتالد ارس ةةية ،والت ةةدريب ،ودع ةةم الط ةةالب المس ةةتمر ويتطل ةةب ذل ة االس ةةتمرار ف ةةي تط ةةوير مرك ةةز االبتك ةةار وري ةةادة
األعمال بالجامعة.

 تق ةةديم مق ةةررات جدي ةةدة ت ةةتالءم م ةةع احتياج ةةات الط ةةالب (األكاديمي ةةة – والمهني ةةة – والثقافي ةةة) والت ةةي تواك ةةبقليميا وعالمياد.
االحتياجات المتغيرة في السو
محليا وإ د
د
 تقةةديم مقةةررات افت ارضةةية اختياريةةة داعمةةة ،وليسةةا مةةن متطلبةةات التخةةرج ولكنهةةا تعيةين الطةةالب فةةي اسةةتيفاءمتطلب ةات الةةتعلم ،والتقةةويم فةةي كافةةة المقةةررات خاصةةة ف ةةي ةةل جائحةةة كورونةةا ،ومةةن أمثلةةة هةةذ المق ةةررات
مناهج البحث ومقررات في الثقافة الصحية ،وفي التوجي واإلرشاد األكاديمي ،والمهني ،واالجتماعي.

 تغيير الصورة الذهنيةة لةدي الغالبيةة العظمةي مةن الطةالب وهةي القيمةة المحةدودة للتعلةيم العةالي ،وأنة مجةردويبت ةةذل فيه ةةا جه ةةد ب ةةدني وتكلف ةةة مالي ةةة ،ويتخ ةةرج الط ةةالب ليواجهة ةوا
ع ةةدد م ةةن الس ةةنوات تُقتض ةةي بالجامع ةةةُ ،

طا وت البطالة ليقضي علي أحالمهم في بناء مستقبل.
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 تق ةةدير مب ةةادرات الط ةةالب واألس ةةاتذة لك ةةي يك ةةون الح ةةرم الج ةةامعي آمن ةاد ،ويس ةةم بممارس ةةة األنش ةةطة الطالبي ةةةالمختلفة.

 تبنةي مبةادرات تطةةوير التعلةيم الجةةامعي ذات التوجة العةةالمي؛ ومنهةا التوجة نحةو المعرفةةة العالميةة ،وتطةةويرةرمج جدي ةةدة عالمي ةةة تج ةةذب الط ةةالب الواف ةةدين ف ةةي مرحلة ةة البك ةةالوريوس بص ةةفة
الب ةرامج الخاصة ةة ،واقت ةراح ب ة ا

خصوصا في الجانب
خاصة ،ووضع تصور لطر جديدة في التعليم تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة
د
المعرفي.

 االسةتمرار فةي دعةةم وتعزيةز ميةةول الطةالب فةةي مجةاالت الفنةةون الحةرة  Liearal Artsواهتمامةاتهم واقتةراحتعلةيم الفنةةون ،وتقةةديمها فةةي سةةائر كليةةات الجامعةةة (الفنةةون بمعناهةةا الشةةامل األدبةةي ،والمسةةرحي ،والجمةةالي)
وتبني مجاالت تميزهم لتقدم الجامعة للمجتمع مبدعين ،ومبتكرين في مختل

مجاالت الفنون واإلبداع.

 استثمار الفرص المتاحة في المناهج ،واألنشطة إلكساب الطالب مهارات القيادة ،وتحمل المسؤولية ،والثقةأيضا إكسابهم القيم المهنية ،والقيم المرتبطة المسؤولية المجتم ية.
بالنفس ،و د
 تهيئ ةةة البني ةةة العلمي ةةة المالئم ةةة للطة ةالب ،واألس ةةاتذة الت ةةي تس ةةم بتب ةةادل األفك ةةار ،وتش ةةجيع الط ةةالب عل ةةياالكتشاف واإلبداع في التخصر و ير التخصر.

 االرتق ةاء بمس ةةتوي أداء الط ةةالب بص ةةفة مس ةةتمرة مم ةةا يتطل ةةب إكس ةةاب الط ةةالب مه ةةارات الكتاب ةةة ،واالتص ةةال،والتحليل ،والنقد.

 -التقييم الدوري لمدي استفادة الطالب من الب ارمج بواسطة فريق من المراجعين الخارجيين المتخصصين.

 االس ةةتفادة م ةةن نظ ةةم ال ةةدمج ف ةةي التعل ةةيم ،والت ةةدريس ،واالختب ةةارات ،والت ةةدريب ،واإلرش ةةاد المهن ةةي ،والنفس ةةي،والصحي المطبقة في الجامعات العالمية ،وتبادل الخبرات.

 إعداد الطالب ليكونوا مواطنين منتجةين ،مسةتنيرين ،مشةاركين فةي المقةام األول ،وتعتمةد هةذ النتيجةة بشةكلحاسم علي وجود البرامج األكاديمية ،والتةي تتطلةب أعلةي مسةتويات األداء للطةالب ،وتحفةز طموحةاتهم كمةا

تقةةدم هةةذ البةرامج مسةةتوي مةةن المعرفةةة يبلةةغ مةةن العمةةق ،والحدا ةةة ،مةةا يمكةنهم مةةن التسةةل بمهةةارات التفكيةةر
النقدي ،والتي تثير وتحفز فضولهم الفكري ،وتشجعهم علي التعلم مدي الحياة.

 -تعزيةةز م اركةةز التطةةوير المهنةةي Center

 Careerلتحقيةةق التواصةةل المسةةتمر مةةع الطةةالب بصةةفة عامةةة،

والخةريجين بصةةفة خاصةةة وذل ة لتطةةوير البةرامج الحاليةةة علةةي ضةةوء متطلبةةات عةةالم المهةةن ،واقت ةراح ب ةرامج

جديدة في المستقبل.

 تعزيز قافة الحياة الجام ية  Campus Cultureعن طريق تشجيع اإلبداع ،واالبتكار ،والتجديد في تقديمخةةدمات رعايةةة الطةةالب حتةةي يةةتمكن الطةةالب مةةن تحقيةةق أقصةةي اسةةتفادة فةةي بنةةاء شخصةةياتهم مةةن خةةالل

النشاط القوي التحاد الطالب.

 تمكين الطالب مةن اسةتخدام وسةائل تكنولوجيةا المعلومةات بسةهولة ،ويسةر سةواء فةي مجةال التعلةيم ،والبحةثأو مجال خدمات رعاية الطالب.
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 إع ةةداد برن ةةامج ت ةةدريبي دوري للجه ةةاز اإلداري بالجامع ةةة عل ةةي أفض ةةل أس ةةاليب خدم ةةة الط ةةالب ،والخ ةريجين،اضيا أو مباشرة.
و يرهم افتر د
 تشةةجيع طةةالب المةةدن الجام يةةة بصةةفة خاصةةة علةةي المشةةاركة افت ارضة دةيا أو مباش ةرة فةةي األنشةةطة الثقافيةةة،واألنشطة التطوعية ،واألنشطة العلمية ،واألنشةطة التعاونيةة ،حتةي يتمكنةوا مةن تحقيةق التماسة االجتمةاعي

الالزم للمجتمع الجامعي ،وتحقيق أقصي درجات النجاح ،والوقاية من دهاليز االنحراف.

 2/7/1املسار الثاني :البحث العلمي:
 تكةةرس الجامعةةة جهودهةةا تجةةا البحةةث العلمةةي القةةائم علةةي التكامةةل بةةين التكنولوجيةةا ،و قافةةة المجتمةةع متبعةةةالطريقة البينية بينهما ،والقائمة علةي التكامةل بةين العلةوم الطبي يةة ،والعلةوم الهندسةية ،واإلنسةانيات ،والعلةوم

االجتماعي ةةة بحي ةةث تك ةةون اإلنتاجي ةةة البحثي ةةة له ةةا قيمته ةةا العلمي ةةة العالمي ةةة واإلقليمي ةةة ،والمحلي ةةة .وال تقتص ةةر
أهمية األبحاذ علي خدمة اإلنسانية فحسب بل يجب أن تو

في عملية التدريس والتدريب.

 تةدعم الجامعةةة طالبهةةا فةي مرحلةةة التعلةيم الجةةامعي ،وباحثيهةا المسةةتجدين فةةي جميةع م ارحةةل نمةةوهم العلمةةي،والمهني ،وذل من خالل توفير البيئة المالئمة لذل .

 تعزز الجامعة التفكير النقدي ،والتفكير المستقل ،وتحرص علي البيئةة المالئمةة (اإلمكانةات) إلنتةاج أبحةاذقابلة للتطبيق عن طريق ما تملك الجامعة من خبرات بحثية عالمية قادرة علي التفكير مةن منظةور عةالمي
 Globallyوإحساس عميق بالمسئولية المجتم ية لتسخير العلم لخدمة المجتمع.

 تق ةةوم الجامع ةةة بأبح ةةاذ عالمي ةةة المس ةةتوي حي ةةث يق ةةوم علماؤه ةةا بأبح ةةاذ تنافس ةةية دول دي ةا ،كم ةةا تس ةةعي لتش ةةجيعباحثيها الكتساب مهارات التنافس للحصول علي مشاريع بحثية عالمية.
 تستمد الجامعة سمعتها الدولية والعالمية من جودة أبحا ها ،وتناولها لتحديات التطةور بالتعةاون مةع الشةركاءالدوليين تحقيدقا للمكانة الدولية التي تسعي الجامعة لتحقيقها.

 زي ةةادة مكان ةةة البح ةةث العلم ةةي م ةةن خ ةةالل تحس ةةين س ةةمعتنا كجامع ةةة تن ةةتج علم ةةاء رواداد ف ةةي البح ةةث العلمة ةي،ويسهمون في تحسين تصنيفها الحالي من حيث االقتباسات  Research Citationوذل من خالل:
• تحديد أولوياتنا في المشاركة في حلقة األبحاذ عالمية الجودة ال ارئدة علي مستوي العالم

• تبنةةي اسةةتراتيجية للش ةراكة م ةةع القطةةاع الحكةةومي ،و يةةر الحك ةةومي ،والصةةناعي محل دي ةا ،وقوم دي ةا ،وعالم دي ةا،
ايتها إنتاج أبحاذ عالمية المستوي وتسهم في تنمية محافظة المنيا وصعيد مصر.

• تسعي الجامعة إلي االستثمار في مجال البحةث العلمةي بحيةث يكةون هنةاك رواد فةي إنتةاج األبحةاذ ذات
العائد االقتصادي خاصة في مجاالت الصناعة (الدواء – والزراعة – والسياحة).

• يجب أن ُيعد كل باحث نفس نموذ دجا ،وقدوة في األمانة العلمية وأن يكتسب مهةارات إدارة البحةث العلمةي
المتمثلة في الحصول علي الموافقات اإلدارية الالزمة إلجراء البحث.
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• إ ة ة ارء البني ةةة التحتي ةةة المعلوماتي ةةة للبح ةةث العلم ةةي الداعم ةةة للتن ةةوع األك ةةاديمي ع ةةن طري ةةق إنش ةةاء أرش ةةيف
الكترونة ةةي يحتة ةةوي األصة ةول األكاديمية ةةة ليبحة ةةاذ الجام ية ةةة ،وإتاحة ةةة الفة ةةرص لالسة ةةتفادة منة ة فة ةةي خدمة ةةة

المجتمع.

 التقيةيم الةةدوري للبةاحثين والتأكةةد مةن أن لةةديهم الوقةا الةةالزم إلجةراء البحةوذ حتةي يتمكنةوا مةن إنتةةاج أبحةةاذعلمية عالية الجودة تثري مهمتهم في التدريس ،وفي تنمية المجتمع وربما خدمة اإلنسانية.

 تنوي ةع مص ةةادر التموي ةةل ال ةةذاتي ،وتحقي ةةق أقص ةةي اس ةةتفادة م ةةن الم ةوارد المتاح ةةة ،وإع ةةادة النظ ةةر ف ةةي الم ةوارداإلسةةتراتيجية التةةي يمكةةن أن تزيةةد مةةن قةةدرة الجامعةةة علةةي تمويةةل األبحةةاذ ،وتصةةميم بةرامج للد ارسةةات العليةةا
متميزة (عن طريق نظام التوأمة) لجذب أكبر عدد من الطالب الوافدين.

 التطوير المستمر في مرافق منشآت الجامعة حتي يمكن إجراء البحوذ عالمية المستوي. دع ةةم الشة ة اركة ب ةةين الجامع ةةة والهيئ ةةات البحثي ةةة ،والعالمي ةةة ،والمؤسس ةةات االس ةةتثمارية ،والمنظم ةةات الدولي ةةة،والمحلية ير القابلة للرب .

 تق ةةوم كة ةل كلي ةةة بعم ةةل مش ةةاريع ممول ةةة ذات دية ةا وبالتع ةةاون م ةةع مؤسس ةةات المجتم ةةع الم ةةدني ،والهيئ ةةات البحثية ةةالخارجية (مثل أكاديمية البحث العلمي ويشترك الطالب مع أساتذتهم في تحقيقها).
 المراجعةةة الدوريةةة لوسةةائل الةةدعم المتاحةةة (الخارجيةةة ،والداخليةةة) للبحةةث العلمةةي ،ووضةةع خطةةة لتطةةوير هةةذالوسائل.

 الت ةةدريب المس ةةتمر ألعض ةةاء هيئة ةة الت ةةدريس ،ومع ةةاونيهم ،واإلدارية ةين لتمكي ةنهم م ةةن االس ةةتخدام الفع ةةال له ةةذالوسائل في تحقيق الهدف من البرامج الجديدة بصفة عامة والبرامج المدمجة بصفة خاصة.

-

رس قافة التحدي واإلص ارر علي الحصول علي المن  ،والعمل علي استيفاء شروط المن بأعلي درجات

-

رس قافة االنتماء لةدي البةاحثين والتةي تتمثةل ضةرورة إجةراء األبحةاذ التةي لهةا عائةد وفائةدة ،وقيمةة علةي

اإلنجاز.

الوطن وعلي اإلنسانية بصفة عامة.

 3/7/1املسار الثالث :الربامج األكادميية:

 تقةةوم الجامعةةة بتقةةديم ب ةرامج أكاديميةةة ممي ةزة وشةةاملة يكتسةةب الطالةةب مةةن خاللهةةا خب ةرات تعليميةةة ،ومهنيةةة،تمكن من تحقيق ذات في مجتمع سريع التغير ،وذل من خالل:

 تش ةةجيع ال ةةدرجات العلمي ةةة الحديث ةةة االبتكاري ةةة ،ودعمه ةةا وفح ةةر الب ةرامج العالمي ةةة ،واتخ ةةاذ الت ةةدابير اإلداري ةةةالالزمة لتمكين الهيكل اإلداري من تنفيذ تل البرامج.

 عقةةد ورش عمةةل دوري ةةة للتغلةةب علةةي عقب ةةات تطبيةةق الب ةرامج الجدي ةةدة لتصةةب قابلةةة للتنفي ةةذ وتحقيةةق العائ ةةدالمنتظر منها.

 -إعداد إستراتيجيات للتعلم عبر اإلنترنا لتحقيق البرامج الجديدة .
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 -النمو المهني المستمر عن طريق توفير التدريب المستمر للخريجين الذي يضمن تطوير أداؤهم المهني.

 تتبني الجامعة برامج ال منهجية تتضةمن إكسةاب الطةالب مهةارات ريةادة األعمةال ،والقيةادة ،و قافةة التفةاهم،واالبتكار والعمل الجماعي.

 تحةديث البةرامج التعليميةةة علةةي ضةةوء رؤي أربةةاب العمةل ،واحتياجةةات العةالم األوسةةع نطادقةا مةةن االحتياجةةاتالمحلية أو القومية ،والجمع بين اكتساب المعرفة وتو يفها لتطةوير المهةارات األساسةية والتركيةز بشةدة علةي
تعلم أكثر من لغة.

 يجب أن تكون عملية تطوير البرامج األكاديمية مستمرة استجابة للتطور العالمي السريع. ضةةرورة أن تُقةةدم بةرامج جديةةدة للةةدكتو ار  ،والماجسةةتير بمةةا يمكةةن الجامعةة مةةن الحصةةول علةةي ترتيةةب دولةةي،وجذب مزيد من الوافدين.

 استحداذ برامج جديةدة تمكةن الطةالب مةن الحصةول علةي درجةة علميةة مشةتركة  Joint Degreeوتمكةنهممن التنافس علي المستوي المحلي ،والعالمي.

 4/7/1املسار الرابع :خدمة اجملتمع وتنمية البيئة:
 -نحةةن فةةي حاجةةة ماسةةة إلةةي أن نتوقةةع الو ةةائ

الجديةةدة فةةي المجتمةةع فةةي المسةةتقبل -والتةةي وجةةدت اسةةتجابة

لمتطلبةةات العصةةر الرقمةةي ،والةةذكاء االصةةطناعي -ونت ةدبر المهةةارات الالزم ةة لهةةذ الو ةةائ  ،ونق ة

علةةي

التحديات ،والفرص المتاحة بحيث تتمكن الجامعة من أن تقدم للمجتمع الكوادر القادرة علةي التنةافس لشةغل

هذ الو ائ

المتوقعة.

 -بناء الشبكة االلكترونية واحتضان شةركات العصةر الرقمةي حتةي تةتمكن الجامعةة مةن التواصةل مةع األسةوا

الوطنية ةة ،والدولية ةةة ،وتسة ةتطيع أن تسة ةةو إمكاناتهة ةةا المادية ةةة ،والبشة ةرية ،واالرتقة ةةاء بالجامعة ةةة ،والتعة ةةاون مة ةةع
قطاعات الصناعة ،ورجال األعمال ،والخريجين المهاجرين.

 تق ةوم الجامعةةة بكافةةة اإلج ةراءات االحت ارزيةةة لحمايةةة مجتمةةع الجامعةةة طال دب ةا ،وأسةةاتذة ،وإداريةةين للوقايةةة مةةنجائحة كورونا سواء في التدريس ،واالمتحانات أو في التدريب.

 عقد شركات إستراتيجية مع قطاعات المجتمع المحلي ،والقومي ،واألفريقي ،لغةرض التغلةب علةي التحةدياتالتي تواج الجامعة للقيام بدورها في تنمية البيئة ،وخدمة المجتمع.

 االستمرار في االهتمام بالجانب الجمالي للحرم الجامعي والمسةاحات الخضةراء ،والصةيانة المسةتمرة للمبةانينظر لدور الحاسم في تكوين االرتباط الوجداني بين المكان وأعضاء مجتمع الجامعة ،والذي يشمل أحد أهم
دا
عناصر االنتماء للمكان ،وهذا ما يطلق علي علماء البيئة التربية البيئية المكانية.

 االس ة ةةتمرار ف ة ةةي أن تعم ة ةةل الجامع ة ةةة كمص ة ةةدر للخ ة ةةدمات االستش ة ةةارية ف ة ةي مج ة ةةاالت التنمي ة ةةة االقتصة ة ةادية،واالجتماعية ،والثقافية ،ومجاالت الصناعة ،والبناء والتشييد ،والدواء ،والزراعة ،والبرمجة.
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 المبةةادرة بعمةةل برن ةامج لتةةدريب الطةةالب فةةي مواقةةع العمةةل بمختل ةالعاملة بالفعل في مواقع اإلنتاج والخدمات.

أسةةمائها بشةةرط أن يةةتم دمج ة مةةع القةةوي

 تقةةوم كليةةة العلةةوم وخاصةةة قسةةم الرياضةةيات بالتعةةاون مةةع الشةةركات العلميةةة والدوائيةةة لةةدعمها فةةي أنشةةطتهاالبحثية ويشكل هذا مصدر دخل جيد للجامعة.

 اسة ةتم ارر الجامع ةةة ف ةةي دعمه ةةا لم ارك ةةز للتمي ةةز واإلب ةةداع واالبتك ةةار ،وم ارك ةةز الفن ةةون وا داب والثقاف ةةة إلقام ةةةاتفاقيات شراكة مع مؤسسات المهن الفنية والثقافية ،واألدبية ،ويظهر فيها إبداعات ،الطالب ومواهبهم.

 -تسعي الجامعة لتكون بيئة طبي ية نظيفة خالية من مصادر التلوذ بأشةكالها المختلفةة فةي المبةاني ،والمةدن

الجام ية ،والمعامةل ،وقاعةات الةدرس ،وقاعةات المةؤتمرات ،والحةد مةن مصةادر ةاني أكسةيد الكربةون بصةفة

خاصة.

 5/7/1املسار اخلامس :اخلرجيون:

 تسةةعي الجامعةةة إلةةي إنشةةاء صةةندو يةةتم تمويل ة مةةن مؤسسةةات المجتمةةع المةةدني ،والبنةةوك يوج ة نحةةو بلةةورةأفكار الخريجين في مجالي ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة.

 تسعي الجامعة إلي تهيئة الفرص للخريجين مع األساتذة لتعزيز الروابط مع رجال األعمةال ،وعمةل مشةاريعتشكل مجاالد لحصول الخريجين علي عمل.

 تهيئةةة البيئةةة المالئمةةة للطةةالب لكةةي يبنةةي كةةل مةةنهم طريقة الخةةاص ( )His Own Pathwayوخبة اةرتهم،وإسهاماتهم في تطوير المجتمع وخدمة اإلنسانية للطالب كوسيلة الستم اررية التواصل المستمر مع الجامعة

 تو ي ةق الصةةلة بةةالخريجين حتةةي يصةةبحوا ج ةزءاد مةةن الجامعةةة ،ويةةتم اسةةتثمار خب ةراتهم المتمي ةزة عالم ديةا بصةةفةخاصة في تطوير الجامعة ،وتطوير الخدمات المجتم ية التي تقدمها الجامعة ،وربما يساهمون فةي تسةويق
عالميا.
هذ الخبرات
د

 تعزيز قافة العمل التطوعي بين الطالب للقيام بدور فعال ،ونشيط لتنمية البيئة وخدمة المجتمع ،وذل منخالل تو يف ما تم دراست والتدريب علي أ ناء دراستهم قبل التخرج.

 مما يتطلب أن يتبني المشروع –السابق اإلشارة إلية  -قافةة أن التعلةيم العةالي خطةوة أساسةية ال نةي عنهةا-

لالنطال إلي التعلم مدي الحياة ،والتي من خاللها يتم التواصل المستمر مع الجامعة.

ةةرس قاف ةةة التعل ةةيم ،والت ةةدريب م ةةدي الحي ةةاة ،والت ةةي تتطل ةب تو ي ةةق الص ةةلة ب ةةالخريجين ،وتب ةةادل المص ةةال ،

واالرتقاء بمستواهم المهاري ،والمشاركة في تبادل الخبرات مع الطالب.

 السعي المستمر ألن يمتد تأ ير الجامعة إلي المجتمع الخةارجي محل ديةا ،وإقليم ديةا ،وعالم ديةا ،ويجةب أن نبحةثعن صيغ جديدة إلعطةاء شةباب الخةريجين دورات قصةيرة مةن ُبعةد فةي مجةال ريةادة األعمةال ،والمشةروعات
المتناهية الصغر.
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 -تقوم الجامعة بالتعاون مع الشركاء المختصين في المجتمع بعمل مل

شامل عةن المنطقةة التةي توجةد فيهةا

وعالميا.
الجامعة حتي يمكن اإلعالن للعالم عن مكان ،ومكانة الجامعة مح دليا ،وعر دبيا،
د

 8/1القسم الثالث :توجهات اخلطة:

 1/8/1التوجه األول :اسرتاتيجيات التنفيذ:

 اإلساااتراتيجية الولاااي :تط ةةوير الح ةةرم الج ةةامعي ،واالنته ةةاء م ةةن المب ةةاني الجدي ةةدة ،وتجدي ةةد ،المب ةةاني القائم ةةةدوليا.
وصيانتها بما يمكن من احتضان التكنولوجيا ،والرقمنة وبما يمكن من االرتقاء بمكانة الجامعة د

 االسااتراتيجية الثانيااة :االسةةتمرار فةةي إدارة البيئةةة ،وإ ةراء الةةوعي البيئةةي ،والثقافةة البيئيةةة ،ومراعاتهةةا فةةي طةةرالتدريس من خالل تشجيع الطالب كمواطن عالمي يؤ ر في البيئة ،ويتأ ر بها ،ومن خالل البحث العلمي.

 االستراتيجية الثالثة :التطوير المستمر لرسالة الجامعةة األكاديميةة ،تقةوم الجامعةة بتبنةي اسةتراتيجية أكاديميةةتستجيب لتوقعات الطالب ومطالبهم في تحقيق طموحاتهم األكاديمية التي تؤهلهم للحصةول علةي عمةل الئةق

م ةةع إمكان ةةاتهم وق ةةدراتهم ومي ةةولهم ،وس ةةوف يك ةةون الط ةةالب ،واألس ةاتذة ،وأعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس ،والمس ةةتفيدون
شركاء نشطاء في تحقيق هذ اإلستراتيجية.

 2/8/1التوجه الثاني :التوجهات التنفيذية

 التمرك ةةز عن ةةد الم ةةتعلم :تقة ة ديم تعل ةةيم ع ةةالي الج ةةودة ،وتق ةةديم الخبة ةرات الت ةةي تثي ةةر الط ةةالب وتس ةةخر طاق ةةاتهممهنيا ،وتوج المصادر المتاحة لتقديم
ليصبحوا مستنيري الفكر ،مصريي االنتماء ،عالمي المواطنة ،ناجحين د
فرص التعلم المدمج واالفتراضي التةي تمكةن الطةالب مةن االسةتمرار فةي الةتعلم ،والبحةث والتةدريب ،والتواصةل
مع الجامعة بعد التخرج.

 -اسةةتثمار الطاقةةات البش ةرية :تحفيةةز أعضةةاء هيئةةة التةةدريس لعقةةد ش ةراكات عالميةةة تس ةهم فةةي االرتقةةاء بس ةمعة

الجامعةة ومكانتهةةا عالم ديةا ،ويكةون لهةةا العائةةد المةادي ،والمعنةةوي الةةذي يشةجعهم علةةي االسةةتمرار فةي عقةةد مزيةةد
مةةن الشةراكات .احتضةةان قافةةة الةوالء واالنتمةةاء للجامعةةة والمسةةئولية المشةةتركة التةةي تشةةكل أسا دسةا لنجةةاح فةةر
البحث ،والعمل التعاوني بصفة عامة والذي يشكل وسيلة ال ني عنها للحفال علي البنية األساسةية للجامعةة

والتعامل بحرص للحفال علي المرافق المختلفة في الجامعة.

 البرمجة األكاديمية ،والمن الدراسية :قيام الجامعة بتقديم برامج دراسية متميزة تعزز سمع الجامعة ومكانتهةاومحليا.
وقوميا،
عالميا،
وتمكن الجامعة من جذب الوافدين ،وتمكن الخريجين من التنافس
د
د
د
 -تطوير الثقافة الداعمة للبحث واإلبداع.

 االسةةتثمار ف ةةي تق ةةديم الب ةرامج األكاديمي ةةة والب ةرامج البحثيةةة وب ةرامج الت ةةدريب الت ةةي تلب ةةي االحتياج ةةات المهني ةةة،والشخصية للخريجين ،وتمكنهم من االستمرار في التنافس والتواصل مع الجامعة بعد التخرج.
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 اسة ةةتمرار الجامعة ةةة فة ةةي دعة ةةم أنشة ةةطة التعلة ةةيم والة ةةتعلم ،وتنمية ةةة البيئة ةةة ،وخدمة ةةة المجتمة ةةع ،والبحة ةةث ،واإلبة ةةداعواالكتشاف واالبتكار وريادة األعمال بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

 المشاركة االجتماعية واالقتصادية :تعزيز عالقات الشراكة التي ترتقي بمكانةة الجامعةة كمركةز تنميةة تربةوي،و قافي ،واقتصادي ،وصحي ،وإنساني.

 عقةةد ش ةراكات مةةع رجةةال األعمةةال لتمكةةين الطةةالب مةةن عمةةل مشةةاريع لريةةادة األعمةةال ،واحتضةةان المشةةاريعالصغيرة ،وتوطيد عالقاتهم بالجامعة بعد التخرج.

 تطة ةةوير البنية ةةة التحتية ةةة واالسة ةةتمرار فة ةةي تطة ةةوير البنية ةةة التحتية ةةة الطبي ية ةةة وصة ةةيانتها ،والتقنية ةةة ،والفكري ة ةةة،وااللكترونية وصيانتها.

 استثمار البنية التحتية لتوفير مصادر لتمويل مشاريع الجامعة فةي التعلةيم ،والبحةث العلمةي ،وتنميةة المجتمةعوخدمة البيئة.

 اسةتثمار مسةاحة الجامعةةة فةي األنشةطة الطالبيةةة متعةددة األوجة (االجتماعيةةة ،والثقافيةة ،والرياضةية ،والفنيةة،و يرها)..

خدمة المجتم وتنمية البيئة:

 تعزيز التعاون الو يق بةين الجامعةة وقطةاع الصةناعة علةى المسةتوى المحلةي ،والعربةي ،واألفريقةي ،والعةالمي،وعقد اتفاقيات تعاون بينهم تثري تبادل المنفعة والخبرات.

 -تطةةوير البحةةث فةةي العلةةوم اإلنسةةانية ،والفنيةةة مةةن خةةالل دعةةم البةةاحثين المتمي ةزين القةةادرين علةةى تكةةوين فةةر

ضة ةا محاربة ةةة التعة ةةاطي،
بحثية ةةة دولية ةةة تتنة ةةاول محاربة ةة التطة ةةرف ،واإلرهة ةةاب ،والتعصة ةةب األعمة ةةى ،وتتنة ةةاول أي د
واإلدمةان ،والوقايةةة مةةن دهةةاليز االنح ةراف ،كمةةا تتنةةاول تعزيةةز قافةةة التعامةةل مةةع وسةةائل االتصةةال اإللكترونةةي

المختلفة ،وتنوير الشباب –بأساليب علمية -نحو إيجابياتها القيمة في شتى مناحي الحياة ،وسةلبياتها المةدمرة
على المستوى الشخصي ،والمجتمعي ،واالقتصادي ،واإلنساني.

قتصاديا.
 تقديم برامج حديثة لمرحلة البكالوريوس ،والدراسات العليا ،والتي تستجيب مباشرة للمهن المتميزة اد

 إشة ارك أعضةةاء هيئةةة التةةدريس ،وقيةةادات الجهةةاز اإلداري فةةي الجهةةود المبذولةة لتةةدويل البحةةث العلم ةي وتفعيةةلاالس ةةتراتيجيات المعتم ةةدة للتط ةةوير المس ةةتمر للب ةرامج التعليمي ةةة الت ةةي تس ةةتجيب الحتياج ةةات الط ةةالب التعليمي ةةة،
والحياتية.

 دع ةةم البح ةةوذ العلمي ةةة الت ةةي يق ةةوم به ةةا الط ةةالب ،والعم ةةل اإلب ةةداعي ،واالبتك ةةاري م ةةن خ ةةالل النش ةةاط المنهج ةةي،والالمنهجي.

 االسةةتمرار فةةي الةةدعم األكةةاديمي الةةذي تقدمة الجامعةةة مةةن خةةالل االسةةتمرار فةةى تطةةوير البنيةةة التحتيةةة لمركةةزتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.
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 3/8/1التوجه الثالث :معايري النجاح املتوقعة:

 القيةةام بقيةةاس نشةةاطات المش ةةاركة داخ ةل ،وخةةارج الجامع ةةة التةةي حققةةا الجامعةةة م ةةن خاللهةةا أهةةداف خطته ةةااإلستراتيجية.

إجراء تقييم دوري للبرامج األكاديمية للتحقق من موائمتها الحتياجات القوي العاملة ،ومحلياد ،وقومياد ،وعالميةاد،ومصال الطالب.

 -تصميم برامج استكمال للطالب بعض التخرج من أجل تمكين الطالب من استم اررية قدرتهم علي التنافس.

 9/1منهج اخلطة :

شارك في بناء خطة الجامعة الكوادر المهتمة بصناعة مستقبل جامعة المنيا ممثلة في األستاذ الدكتور رئيس
الجامعة ،واألستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ،وتنمية البيئة حيث تم توجي مجلس

إدارة مركز التخطيط االستراتيجي بالجامعة برؤيت لجامعة خالل السنوات الخمس القادمة ،كما شارك في بناء
هذ الخطة عمداء الكليات وممثلين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ،والجهاز اإلداري ،والفني بالجامعة،

وكذل رواد المجتمع والمستفيدين.

ومن م تحددت منهجية بناء الخطة من خالل التفاعل ،والتكامل بين المدخلين ()Bottom- Up Approach

 )Top - Down Approach( ،كما يتم تو يف المدخلين السابقين من خالل استخدام أسلوب التحليل
الرباعي (.)Swot
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()2

آليات تفعيل اخلطة االسرتاتيجية
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 1/2آلية حتقيق اخلطة:
 1/1/2المتا عة:

 -1يتم متابعة تنفيذ الخطة إلكترونياد من موقع الجامعة ،وموقع المركز.

 -2يتم متابعة تنفيذ الخطة من خالل منسقي مركز التخطيط االستراتيجي بالكليات.

 -3يقةةوم مجلةةس إدارة المركةةز بزيةةارات ميدانيةةة للكليةةات لمتابعةةة التنفيةةذ ،وتقةةديم الةةدعم الفنةةي الةةالزم للتغلةةب علةةى
المعوقات.

 2/1/2التنفيذ:

 -1يقةةوم ن ةواب رئةةيس الجامعةةة بمتابعةةة تنفيةةذ الخطةةة ك ةالد فيمةةا يقةةع فةةى دائ ةرة اختصاص ة  ،حيةةث يقةةوم األسةةتاذ

الدكتور نائب رئيس الجامعة بشئون التعليم والطالب بمتابعة تحقيق الغاية الثانيةة ،ويقةوم األسةتاذ الةدكتور نائةب
رئ ةةيس الجامع ةةة للد ارس ةةات العلي ةةا والبح ةوذ بمتابع ةةة تحقي ةةق الغاي ةةة الثالث ةة ،ويق ةةوم األس ةةتاذ ال ةةدكتور نائ ةةب رئ ةةيس

الجامع ةةة لتنمي ةةة البيئ ةةة وخدم ةةة المجتم ةةع بمتابع ةةة تحقي ةةق الغاي ةةات الرابع ةةة ،والخامس ةةة والثامن ةةة ،وب ةةاقي الغاي ةةات

(السادسة والسابعة) مسئولية مشتركة بين نواب رئيس الجامعة.

 -2يقوم مجلس إدارة المركز بمتابعة تنفيذ الخطة فيما يخر الغاية األولى والخامسة.

 2/2استمرارية اخلطة:

تتحقق استم اررية الخطة من خالل الضمانات ا تية:

 -1دعم قيادات الجامعة األكاديمية واإلدارية.

 -2دعم وحدة إدارة المشروعات لتنفيذ أنشطة الخطة.

-3

دعم مركز ضمان الجودة واالعتماد.

 -4التقييم الدوري سنوياد لما تم تحقيق عقب كل سنة ،ومراجعت على ضوء المستجدات.
 -5تخصير دعم مالي لتنفيذ الخطة.

 3/2آلية نشر اخلطة:

 -1نشةةر الخطةةة إلكتروني ةاد مةةن خةةالل موق ةع الجامعةةة ،ومةةن خةةالل موقةةع خةةاص لمركةةز التخطةةيط االسةةتراتيجي
بالجامعة.

ي ةةتم نش ةةر الخط ةةة ورقية ةاد م ةةن خ ةةالل إرس ةةالي نس ةةخة ورقي ةةة للكلي ةةات ،والم ارك ةةز البحثية ةة ،والوح ةةدات ذات الط ةةابع

الخاص ،كما يتم تبادل الخطة مع الجامعات المصرية.

 -2عقد احتفالية على مستوى الجامعة لإلعالن والنشر.
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 4/2وسائل التواصل مع مركز التخطيط االسرتاتيجي:
يمكن التواصل مع مركز التخطيط االستراتيجي بالجامعة من خالل:
 -عنوان المركز:

جامعة المنيا-مبنى التطوير -الدور الثالث.
 موقع الجامعة:www.minia.edu.eg
 التواصل معم

المسمى الوظيفى

1

رئيس الجامعة

2

مديرمركز التخطيط االستتتراتيج
بالجامعة

البريد االلكترونى
presdent@mu.edu.eg

stc@mu.edu.eg
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()3

التحليل البيئي
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( أ ) البيئة الداخلية
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 1-3اإلتاحة:

اعداد الطالب خالل األعوام من (( )2018 - 2021مقيدين أو باقني)
الكلية
التربية
الزراعة
اآلداب
العلوم
الهندسة
الفنون الجميلة
الطب
التربية الرياضية
دار العلوم
الصيدلة
طب االسنان
األلسن
السياحة والفنادق
التربية النوعية
التمريض
المعهد الفني للتمريض
الحاسبات والمعلومات
التربية للطفولة المبكرة
التربية الفنية
الطب البيطري
الحقوق

اعداد الطالب خالل العام الجامعي
2021-2020

اعداد الطالب خالل العام الجامعي
2020-2019

اعداد الطالب خالل العام الجامعي
2019-2018

عدد الطالب
الباقين لالعادة

عدد الطالب
الباقين لالعادة

عدد الطالب
الباقين لالعادة

عدد الطالب
المقيدين

6062
2931
16595
1960
3104
1443
3245
4755
4334
2426
958
969
2915
3737
2252
880
1190
5918
713
1276
3813

11
847
54
295
37
21
130
44
3
77
104
94
1922
30
0
155
7
42
8
0
0

عدد الطالب
المقيدين

5631
2284
16445
1760
2402
1338
3173
3909
4869
1569
843
798
2319
3924
1822
684
818
4177
708
1032
2828

115
94
1189
0
16
12
13
65
413
56
10
15
43
45
25
20
0
5
19
84
32

عدد الطالب
المقيدين

5891
1936
15865
1668
2416
1408
3018
3498
5185
1712
978
833
1745
4160
1584
700
659
3996
655
959
1792

366
159
1745
0
163
36
97
325
930
108
79
55
234
157
45
64
31
54
13
97
275
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أعداد الطالب خالل العام الجامع  ( 2021 – 2020ذكر – أنث )
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الكاديمي 2021-2020
اعداد الخريجين للعام للال
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

الكلية
دار علوم
تمريض
التربية
صيدلة
طب أسنان
سياحة وفنادق
األلسن
حاسبات ومعلومات
الهندسة
التربية النوعية
التربية الرياضية
اآلداب
الطب البيطري
التربية الفنية
معهد فني تمريض
الطب البشري
الفون الجميلة
الزراعة
الحقوق
التربية للطفولة المبكرة
العلوم

ذكر
201
134
267
104
94
146
58
93
306
258
464
873
39
11
115
135
70
140
187
0
145

انث
486
273
1005
195
136
123
86
29
71
797
236
1991
74
95
156
251
102
256
142
951
239
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أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام الجامع  ( 2021 – 2020ذكر – أنث )
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 1/1/3التعليق على اإلحصاءات اخلاصة بأعداد الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس:

أوالً :ما يخص الطال :
• كليات يتطور فيها أعداد الطالب المقيدين في األعوام  2021/20 ،2020/19-2019/18متمثلةة فةي
كليةةات الز ارعةةة ،والعلةةوم ،والصةةيدلة ،طةةب األسةةنان ،التم ةريض ،والمعهةةد الفنةةي للتم ةريض ،والتربيةةة الفنيةةة،

والطب البيطري ،والعلوم.

• كليات يتناقر فيها أعداد الطالب المقيد في نفس األعةوام السةابقة متمثلةة فةي كليةات ا داب ،والتربيةة،
والهندسة ،والفنون ،والطب ،والتربية الرياضية ،ودار العلوم ،والتربية النوعية ،والتربية للطفولة المبكرة.

• بالنسبة للطالب الباقون لإلعادة في نفس األعوام السابقة يالحظ ا تي-:

كليةةات يقةةل فيهةةا أع ةةداد الطةةالب البةةاقون لإلع ةةادة متمثلةةة فةةي كلي ةةات التربيةةة ،وا داب ،والهندسةةة ،والفن ةةون

الجميل ةةة ،والتربي ةةة الرياض ةةية ،ودار العل ةةوم ،والتربي ةةة النوعي ةةة ،والتمة ةريض ،والحاسة ةبات ،والط ةةب البيط ةةري،
والحقو .

• كلي ةةات يض ةةطرب فيه ةةا أع ةةداد الط ةةالب الب ةةاقون لإلع ةةادة ب ةةين الزي ةةادة  ،والنقص ةةان ،متمثل ةةة ف ةةي كلي ةةات
الص ةةيدلة ،ط ةةب األس ةةنان ،واأللس ةةن ،والمعه ةةد الفن ةةي للتمة ةريض ،التربي ةةة للطفول ةةة المبكة ةرة ،والتربي ةةة الفني ةةة،

والزراعة ،والعلوم ،والطب.

الدرسةةية ممةةا يةةدعو إلةةى ضةةرورة التركيةةز فةةي
ا
• أعةةداد الطالب ةات أكبةةر مةةن أعةةداد الطلبةةة ف ةي جميةةع الفةةر
األنشطة الخاصةة بهةم بصةفة عامةة واألنشةطة الخاصةة بتقةديم التوجية واإلرشةاد الةالزم لتكنةيهم مةن الوقايةة

من المشكالت التي تواجههم في المستقبل .

• الغالبيةةة العظمةةى مةةن الطةةالب ليحقةةون بالكليةات األدبيةةة مثةةل ا داب ،ودار العلةةوم .ويل ةى ذلة الطةةالب

الملتحقون بكليات القطاع التربوي .مما يوج بضرورة تناول هذ القضية ،والبحث عةن جةذورها فةي مرحلةة
التعليم قبل الجامعي .حتى يمكن استغالل ،واستثمار طاقات الشباب في التنميةة ،وحتةى يمكةن التقليةل مةن
مشكالت البطالة بين الشباب.

تشةةير اإلحصةةاءات السةةابقة ضةةرورة إخضةةاع الزيةةادة فةةي أعةةداد الطةةالب المقيةةدين بةةبعض الكليةةات ،والةةنقر فةةي

الكلية ةةات األخة ةةرى ،واالضة ةةطراب فة ةةي أعة ةةداد أولئ ة ة البة ةةاقون لإلعة ةةادة إلة ةةى البحة ةةث العلمة ةةي حتة ةةى يمكة ةةن تعزية ةةز
اإليجابيات ،ومعالجة السلبيات تحقيقاد لعمليات التطوير المستمر للكليات.

النسبة لعضاء هيئة التدريس:

• يوجد أكبر عدد من األساتذة المتفر ين فةي كليةات الز ارعةة ،والطةب ،والعلةوم ،والهندسةة ،وا داب
مم ةةا يح ةةتم اس ةةتثمار ط ةةاقتهم وخب ةراتهم ونقله ةةا للش ةةباب أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس ،ومع ةةاونوهم كم ةةا يح ةةتم

ضرورة االستفادة من خبراتهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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النسبة لعضاء هيئة التدريس:
يالحظ ا تي-:

• يبلغ عدد األساتذة المتفر ين  517أستاذ متفرغ وأكبر عدد يوجد في كلية الز ارعةةة()129

م كليةةة الطةةب( )118ويمكةةن االسةةتفادة مةةن تو يةةف خبةراتهم التراكميةةة المتميةزة لةةيس فةةي

خدمة ةةة المجتمة ةةع ،وتنمية ةةة البيئة ةةة فحسة ةةب بة ةةل فة ةةي بنة ةةاء ش ة ةباب أعض ة ةاء هيئة ةةة التة ةةدريس

ومعةةاونوهم علمي ةاد ،و قافي ةاد ،وأخالقي ةاد ،ومهني ةاد خاص ة دة وأن ه ةؤالء الشةةباب يمثلةةون مرتك ة ادز
للجامعة وأساساد لتحقيق رسالتها المجتم ية ،واإلنسانية التي وجدت من أجلها.

• إذا تم إضافة أعةةداد األسةةاتذة المتفةةر ين إلةةى أعةةداد األسةةاتذة العةةاملين يصةب مجمةةل عةةدد
األس ةةاتذة  938أس ةةتاذاد مم ةةا يع ةةزز تمك ةةين الجامع ةةة م ةةن تحقي ةةق دوره ةةا الري ةةادي ف ةةي تنمي ةةة
المجتمع ،وخدمة البيئة.

•

يبلةةغ عةةدد المعيةةدين ،والمدرسةةين المسةةاعدين  4878ممةةا يعكةةس جهةةود الجامعةةة ورؤيتهةةا

المس ةةتقبلية ف ةةي ت ةةوفير الك ةوادر المطلوب ةةة مس ةةتقبالد للوف ةةاء بمتطلب ةةات تمك ةةين الجامع ةةة م ةن

القيام برسالتها المجتم ية ،واإلنسانية ،والوطنية.
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األنشطة العلمية واالتفاقيات الثقافية:
(أ) االتفاقيات الثنائية الموقعة بين جامعة المنيا وبعض الجامعات الجنبية:
مدة ااالالتفاقية
تاريخ التوقيع
الدولة
م اتفاقية مع جامعة
1

كاسيل

أملانيا

1982/9/6

سارية وميكن إنهاؤها خالل ستة أشهر من طلب
أحد الطرفني

2

كوشوت اليوش

اجملر

1983/6/6

 3سنوات

3

جالسجو

4

ميسورى روال

5

الفارابي

اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
األمريكية
كازاخستان

1985/1/15

غري مقيدة املدة
سارية وميكن إنهاؤها خالل ستة أشهر من طلب
أحد الطرفني

1992/10/18

 5سنوات وجتدد تلقائياً

6

جامعة Sichuan
للدراسات الدولية

شنغهاي -الصني

1995/5/14

7

أمحد عيسوي
(تركستان احلكومية)

مبدينة تركستان
بكازاخستان

1995/8/4

سارية ملدة عام من تاريخ توقيعها وجتدد تلقائياً
ما مل يرغب أحد الطرفني يف إلغائها
سارية املفعول اعتبار ًا من تاريخ توقيعها من
رؤساء اجلامعتني وجتدد تلقائي ًا ما مل يرغب أحد

8

حممد اخلامس

املغرب

1999/9/29

9

اجلامعة اليمنية

اليمن

2000/7/24

10

عبد املالك السعدي

املغرب

2000/7/25

11

كييف

أوكرانيا

2003/1/8
جملس اجلامعة

12

وادى النيل

السودان

2004/6/20

 5سنوات وجتدد تلقائياً

13

هيلدزهايم -كلية
الصيانة والرتميم

أملانيا

2005/3/17

 5سنوات وميكن مدها مخس سنوات أخرى
مبوافقة الطرفني

14

هيلدزهايم

أملانيا

2006/5/2

انتهت  2015/3/17وسارية  5سنوات
قابلة للتجديد ومت جتديدها

15

سوسة

تونس

2006/7/20

 3سنوات قابلة للتجديد ضمنياً

الصني

2007/8/31

 5سنوات جتدد تلقائياً

16

60

Zhejiang
Normal

1985/8/5

()2002/12/30

الطرفني يف إلغائها كتابة قبل  3أشهر علي األقل
من تاريخ نهاية مفعوهلا
غري حمددة املدة
 3سنوات وجتدد تلقائياً وميكن توقيف العمل

بأحكامها مبوجب إشعار من احدي الطرفني قبل 6
أشهر
 4سنوات وجتدد تلقائياً وميكن فسخ االتفاقية
مببادرة من أحد الطرفني
 5سنوات وجتدد تلقائي ًا سنوياً

64

م

اتفاقية مع جامعة

الدولة

تاريخ التوقيع

مدة ااالالتفاقية

17

املنستري

تونس

2007/9/30
جملس اجلامعة

 3سنوات من تاريخ توقيعها وقابلة للتجديد

18

الزرقاء اخلاصة

األردن

2008/4/15

 3سنوات جتدد تلقائياً

إيطاليا

2010/12/14

 5سنوات جتدد تلقائياً

رومانيا

2012/10/26

 5سنوات جتدد تلقائياً

املغرب

2017/4/25

ميسينا
19
العلوم الزراعية والطب
20
البيطرى -ياش
21

حممد اخلامس

()2006/8/22

 5سنوات من تاريخ التوقيع ويستمر العمل بها
 5سنوات أخري وميكن توقيف العمل بأحكامها
مبوجب إشعار من احدي الطرفني قبل  6أشهر

( ) مذك ارت التفاهم المزم عقدها م الجامعات الخرى:

م

مذكرة التفاهم

الكلية

ملنسق
اسم اامل

-1

جامعة ماكريي بأوغندا

السياحة
والفنادق

-2

جامعة كورك بأيرلندا

الصيدلة

-3

جامعة ليمريك بأيرلندا

اآلداب

-4

اجلامعة الوطنية الفنية بأثينا
اليونان
جامعة دي بول بأمريكا

أ.م.د /هند محمد عبد الرحمن – أستاذ مساعد بقسم اإلرشاد السياحي
hendhurghada@gmail.com
أ.م.د /مصطفي فتحي رمضان عمر – أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية
Moustafa_fathyy@yahoo.com
أ.د /رضا علي حسن – أستاذ اللغويات ورئيس قسم اللغة اإلنجليزية
redaaly@mu.edu.eg

اهلندسة

د /أحمد محمد عطية – مدرس بقسم الهندسة المعمارية

الفنون اجلميلة

أ.د /حسين محمد علي – أستاذ متفرغ بقسم الترميم وصيانة ا ار

-6

جامعة لومي بتوجو

الرتبية

-5

كوينزالند بأسرتاليا
-7
املعمل البيئي للتكنولوجيا حلوية
لألغشية ومراكز أحباث التحلية
 -8العاملي مبعهد غواجنغو للعلوم
والتكنولوجيا جبمهورية كوريا

أ.د /رأفا عطية باخوم – أستاذ بقسم علم النفس التربوي
raafat111@hotmail.com

الطب

أ.م.د /نهي أنور حسين – أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجي والمناعة

اهلندسة

أ.د /ممدوح محمود عثمان نصار -أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الكيميائية
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 2/1/3الدرجات العلمية اليت متنحها اجلامعة:
 درجة البكالوريوس للكليات العلمية. -درجة الليسانس للكليات األدبية.

 درجة الدبلوم :وهةي د ارسةات تتنةاول مقةررات ذات طبيعةة تطبيقيةة أو أكاديميةة ،مةدتها سةنة واحةدة علةياألقل ويجوز أن تكون سنتين (طبدقا للوائ الداخلية للكليات).
 درجتا الماجستير ودكتو ار الفلسفة ،ودرجة ( )D.SCفي العلوم ،وتشمل الدراسة مقررات د ارسةية متقدمةةوتدر ديبا علي وسةائل البحةث واسةتقراء النتةائج ينتهةي بسعةداد رسةالة تقبلهةا لجنةة االمتحةان ،وتحةدد اللةوائ
الداخلية للكلية فروع التخصر.

2/3اإلدارة املؤسسية ،والتخطيط االسرتاتيجي:
1/2/3التخطيط االسرتاتيجي:
 -نقاط القوة:

 -تقديم الدعم الفني للكليات للحصول علي االعتماد.

 -وجود منسق للتخطيط االست ارتيجي علي مستوي الكليات.

 توفر قافة التخطيط االستراتيجي علي مستوي الكليات ،والجهاز اإلداري بالجامعة. -وجود مركز للتخطيط االستراتيجي بالجامعة.

 -توافر الفكر االستراتيجي علي مستوي قيادات الجامعة.

وكيفا.
كما د
 تحليل البيئة الداخلية والخارجية د شارك في بناء التحليل البيئي للخطة االستراتيجية قيادات مؤسسات المجتمع المحلي ،وعمداء الكليات،والوكالء ،ورؤساء وحدات الجودة بالكليات ،والطالب الفائقون.

 شارك في إعداد الخطة جميع األطراف المعنية داخل وخارج مؤسسة الجامعة. عرض الخطة االستراتيجية في ملتقيات علمية. -وجود خطة استراتيجية معتمدة.

 -وجود خطتين خمسيتين استراتيجيتين (

 -نقاط الضعف:

)2020/2015( ،)2019/2014

 ال يتم مراجعة السياسات وتحديثها بصفة دورية لمواكبة االتجاهات العالمية واالحتياجات التعليمية. اعتبار بعض الكليات أن الخطة االستراتيجية مجرد متطلب ورقي للحصول علي االعتماد. -ال توجد خطة استراتيجية للهيكل اإلداري للجامعة.

 -ال توجد خطة استراتيجية علي مستوي بعض األقسام العلمية بالكليات.
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 ال توجد خطةة اسةتراتيجية لةبعض الوحةدات ذات الطةابع الخةاص بالجامعةة مثةل المستشةفيات الجام يةة،ومركز تكنولوجيا المعلومات ،والمكتبة المركزية.

 2/2/3اهليكل التنظيمي:
 -نقاط القوة:

ومتعمد.
 وجود هيكل تنظيمي ُمعلن ُ
 دعم القيادة الجام ية للكليات وأعضاء هيئة التدريس للحصول علي االعتماد. -ميكنة أ لب الخدمات ضمن مشروع .MIS

 وجود وحدة إلدارة مشروعات التطوير بالجامعة ذات هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد. وجود مركز لضمان الجودة واالعتماد. -وجود توصيف للتخصصات ،والو ائ

اإلدارية.

 -وجود مركز لتطوير نظم تقويم الطالب.

 -وجود تو يق لبعض البيانات والمعلومات الرسمية.

 مالءمة التجهيزات والمناخ الصحي لطبيعة العمل باإلدارات. االحترام المتبادل بين العاملين وبينهم وبين رؤسائهم. -عدم وجود تمايز بين العاملين.

 -البدء في تنفيذ الالمركزية وتفعيل المجالس اإلدارية والعلمية في اتخاذ القرار.

 نقاط الضعف: -ضع

مواكبة بعض العاملين للتطوير وقلة حماسهم في استخدام الحاسب ا لي.

 عدم مالءمة تخصر بعض العاملين مع متطلبات الو يفة التي يشغلها. ال يوجد دليل مبسط يوض قواعد العمل اإلداري وإجراءات . -ضع

تفعيل القوانين واللوائ والق ار ارت الخاصة بالثواب واالنضباط في العمل.

 -عدم تحديد االحتياجات التدريبية التي تالئم كل و يفة.

 -االعتماد علي العمالة المؤقتة في بعض األقسام واإلدارات.

 وجود بطالة مقنعة في أ لب اإلدارات خاصة بعد تطبيق نظام الرقمنة. ضع -ضع

كفاءة آلية تقييم أداء العاملين.

نظام المتابعة والمراجعة ألداء العاملين.

 استم اررية المركزية وتمركةز السةلطة فةي اتخةاذ القةرار فةي بعةض الكليةات واإلدارات ولةدي بعةض المواقةعالو يفية.

67

63

 3/2/3القيادة واحلوكمة:
 -نقاط القوة:

 ُيعد نمط القيادة في الجامعة ديمقراطياد إلي حد كبير. -تمثيل الطالب في بعض اللجان المختلفة.

 -وجود نظام ورقي والكتروني لحفظ الو ائق وتداولها.

 وجود دعم الستم اررية مشروعات التطوير ومتابعتها من القيادات بالجامعة. -تفويض بعض الصالحيات اإلدارية لعمداء الكليات ورؤساء األقسام.

 -توجد بعض وسائل لضمان أمن العاملين وأعضاء هيئة التدريس وسالمتهم.

 وجةةود عالقةةة واضةةحة بةةين وحةةدات الجةةودة بالكليةةات ومركةةز ضةةمان الجةةودة ومجةةالس الكليةةات ومجلةةسالجامعة.

تقدير لجهود العاملين في المؤسسة.
 تطبيق معايير لنظام الحوافز والمكافآت المالية والمعنوية دا وجود نظام ُمفعل للثواب والعقاب (المحاسبة) والحوافز المادية.سنويا للجامعة.
 -تنوع مصادر الموارد المالية المتاحة د

 وجود معايير معلنة الختيار القيادات اإلدارية وتعينهم وترقيتهم. -إتاحة خدمة االنترنا بالجامعة للعاملين.

 توفر وسائل االتصاالت الحديثة بالجامعة (بريد الكتروني -و فاكس – و تليفون). وجود عدد مناسب من الدرجات القيادية في الهيكل التنظيمي كمدير العموم ووكالء الو ازرة. -وجود خدمات تقدم ألفراد المجتمع الجامعة ممثلة في ا تي:

 oمكت ةةب بري ةةد – و حض ةةانة الجامع ةةة – و نقاب ةةة للع ةةاملين – و جم ي ةةة إس ةةكان – و ف ةةرع للبنة ة

األهلي – وسائل مواصالت ألعضةاء هيئةة التةدريس والعةاملين والمستشةفيات الجام يةة ،وفنةد
الجامعة ،محطة وقود.

 -نقاط الضعف:

 عدم وجود مشاركة من أعضاء هيئة التدريس في تقييم أداء القيادات طبدقا لمعايير أكاديمية. ضع -ضع

التواصل بين الجهات المجتم ية والجامعة في بعض األحيان.
قافة الحوار والعمل التعاوني.

 االفتقار لوجود خطط وبرامج تدريبية ملزمة للقيادات األكاديمية بالجامعة. -ضع

 -ضةةع

المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ التدريب.

تنفيةةذ خط ةط تةةوفير وتنميةةة الم ةوارد الماليةةة الذاتيةةة فةةي معظةةم الكليةةات والمنبثقةةة عةةن إسةةتراتيجية

الجامعة.
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 عدم وجود آلية الستم اررية بعض مشروعات التطوير بالجامعة. -ضع

آلية متابعة تنفيذ نظم الجودة باألقسام العلمية ،واإلدارة.

 -ضع

آلية تنمية الموارد الذاتية بالكليات.

 -خروج عدد كبير من الجهاز اإلداري لبلوغ سن التقاعد.

 عدم وجود خطة معلنة ،ومعتمدة الستم اررية مشروعات التطوير. -افتقار الص

الثاني من اإلداريين للمهارات والكفاءة التي يتسم بها الص

األول.

 -مطالبة بعض اإلداريين علي حقوقهم بالر م من تقصيرهم في أداء الواجبات.

 اسةةتم ارر االعتمةةاد علةةي المكاتبةةات الورقيةةة فةةي إدارة الجامعةةة والكليةةات بةةالر م مةةن وجةةود دورات تةةدريبعلي اإلدارة االلكترونية.

 -االعتماد علي العمالة المؤقتة محددة األجر.

 -قلة الوسائل الحديثة والموضوعية لتقييم أداء العاملين.

 بعةةض المواقةةع اإلداريةةة بالجامعةةة يشةةغلها كةوادر مةةؤهالتهم الد ارسةية متوسةةطة ،أي ال تتناسةةب مةةؤهالتهممع مهام الو يفة الموكلة إليهم ومتطلباتهم.

4/2/3املصداقية واألخالقيات:
 -نقاط القوة:

 هنة ةةاك وسة ةةائل اتصة ةةال متعة ةةددة بة ةةين اإلدارة والطة ةةالب والعة ةةاملين ،باإلضة ةةافة الة ةةي االسة ةةتجابة للشة ةةكاويوالمقترحات.

 وجود اإلجراءات الالزمة لتصحي الممارسات ير العادلة وعدم التستر علي الفساد -إعداد وإصدار أدلة بالخدمات المقدمة وشروطها وضوابطها.

 وجود موقع الكتروني للجامعة والكليات يغطي الخدمات المختلفة مع تحديث دورديا -توجد بعض اإلجراءات التي تضمن العدالة ،والشفافية وعدم التمييز.

 -نقاط الضعف:

 عدم وجود دليل واض ومعلن لحماية حقو الملكية الفكرية في بعض الكليات. غياب الوعي بأخالقيات المهنة أمام بعض المغريات األخرى. ال توجد جهود منظمة لنشر قافة حماية الملكية الفكرية. ال يوجد ميثا أخالقي معلن لمهنة التعليم بالجامعة. -ضع

الوعي الالزم الستثمار الحرية األكاديمية لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

 -عدم تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية.
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 3/3التعليم والتعلم والتدريب:

 1/3/3المعايير األكاديمية والبرامج والمقررات الدراسية:
 -نقاط القوة:

 تنوع البرامج التعليمية بكليات الجامعة. تبني نسبة كبيرة من كليات الجامعة المعايير األكاديمية المرج ية (.)NARS -مشاركة األطراف المعنية بالكليات في تصميم البرامج التعليمية.

 إضافة برامج تعليمية وتخصصات جديدة تواكب التطورات الحديثة. استمرار تحديث اللوائ والبرامج والمقررات الدراسية في بعض الكليات وفدقا لمتطلبات سو العمل. وج ة ةةود بع ة ةةض البة ة ة ارمج المتمية ة ةزة الخاص ة ةةة (برن ة ةةامج الص ة ةةيدلة االكلينيكي ة ةةة بكلي ة ةةة الص ة ةةيدلة ،وبرن ة ةةامجالميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة ،وبرنامج العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزية بكليةة

التربية ،برنامج ُمعلم التربية الخاصة بكلية التربية المبكرة).
 حص ةةول كلي ةةات الهندس ةةة ،والعل ةةوم ،والز ارع ةةة ،والتربي ةةة ،والتربي ةةة الرياض ةةية ،والتربي ةةة النوعي ةةة ،والس ةةياحةوالفناد  ،وطب األسنان ،والصيدلة ،والتمريض علي االعتماد.

 -اعتماد برنامج اإلرشاد السياحي بكلية السياحة والفناد .

 يوجد اتسا بين مصفوفة نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي ومقررات في بعض الكليات. نقاط الضعف: -ضع

فاعلية نظام الساعات المعتمدة في العديد من الكليات.

 افتقةار العديةد مةن البةرامج التعليميةة فةي معظةم الكليةات الةي التطةوير والتحةديث لكةي تتسةق مةع المعةاييراألكاديمية ،ورسالة وأهداف الكلية.

 الحاجة إلي مراعاة المعايير األكاديمية عند تصميم البرامج التعليمية في بعض الكليات. الحاج ةةة إل ةةي وج ةةود تواف ةةق ب ةةين المع ةةايير األكاديمي ةةة الت ةةي تتبناه ةةا بع ةةض الكلي ةةات م ةةع رس ةالتها وأه ةةدافهااالستراتيجية.

 عةةدم التةةزام بعةةض الكليةةات بتطبيةةق المعةةايير األكاديميةةة عنةةد التخطةةيط للمخرجةةات التعليميةةة المسةةتهدفةللبرامج والمقررات.

 انخف ةةاض وع ةةي الط ةةالب وبع ةةض أعض ةةاء هيئ ةة الت ةةدريس ومع ةةاونيهم بالمع ةةايير األكاديمي ةةة والمخرج ةةاتالتعليمية المستهدفة .ILO's

 تفعيل توصيف البرامج والمقررات الدراسية. -ضع

آليات تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة والمقررات الدراسية.

 -ضع

المعلن للمقررات الد ارسية في التدريس والتقويم في العديد من الكليات.
االلت ازم بالتوصيف ُ
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 ال يةتم مراجعةة البةرامج التعليميةة وتطويرهةا بصةورة دوريةة بمشةاركة المسةتهدفين (المسةتفيدين) فةي العديةدمن الكليات.

 بعةةض الب ةرامج التعليميةةة المقدمةةة فةةي بعةةض الكليةةات ال تسةةاعد علةةي تةةوفر خ ةريجين بمواصةةفات تتوافةةقومتطلبات سو العمل.

 -قلة االستعانة بالمراجعين الخارجين للبرامج التعليمية في بعض الكليات لالستفادة من خبراتهم.

 عدم اإلفادة من التقارير السنوية للبرامج والمقررات الد ارسةية فةي تحةديث وتطةوير البةرامج والمقةررات فةيبعض الكليات.

 ال ت ةةتم اإلف ةةادة م ةةن آ ارء الط ةةالب ف ةةي تحس ةةين المق ةةررات الد ارسة ةية وتطويره ةةا بص ةةورة علمي ةةة ف ةةي بعة ةضالكليات.

 -عدم اإلفادة من مؤشرات الفاعلية التعليمية في تطوير البرامج التعليمية.

 -عدم وجود آلية لقياس رضا المستفيدين من خريجي الجامعة فيما يخر البرامج التعليمية

 اقتصةةار طةةر التقةةويم علةةي قيةةاس مهةةارات المعرفةةة والفهةةم علةةي حسةةاب المهةةارات العمليةةة والمهني ةة فةةيبعض الب ارمج التعليمية.

 -ضع

التسويق واإلعالن عن البرامج الدراسية لجذب الطالب الوافدين من الدول.

 -ضع

اإلرشاد األكاديمي للطالب في العديد من الكليات.

 عدم مالئمة نظام القبول والتنسيق بالجامعات كم يار وحيد (في أ لب األحوال) للقبول بالجامعات.حاليا في بعض الكليات.
 ال يتالءم مستوي كثافة الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة د قلة عدد الطالب الوافدين في الجامعة. -تكدس الكليات النظرية بأعداد كبيرة من الطالب.

 -وجود خلل في أعداد الطالب بالنسبة ألعداد الطالبات.

 انخف ةاض مس ةةتوي مش ةةاركة الط ةةالب ف ةةي اجتماع ةةات المج ةةالس األكاديمي ةةة واللج ةةان المنبثق ةة والم ةةؤتمراتالعلمية.

 -ضةةع

فاعليةةة السةةاعات المكتبيةةة التةةي يخصصةةها أعضةةاء هيئةةة التةةدريس لمسةةاعدة الطةةالب فةةي معظةةم

الكليات.

 -عدم وجود معايير الختيار الطالب الجدد المقبولين ببعض الكليات.

 عدم وجود قواعد ُمعلنة ومو قة الختيار المرشد األكاديمي وتعيين في الكليات ال ُمطبقة لهذا النظام. عدم تفعيل نظام الريادة العلمية ،وعدم تحديد القواعد التي يتم علي أساسها اختيار الرائد العلمي. عدم تحري الدقة في توصيف برامج التدريب الميداني وفدقا لمخرجات التعليم المستهدفة. قلة استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ البرامج التعليمية في بعض الكليات. -قلة عدد المقررات االلكترونية داخل البرامج التعليمية بالجامعة.
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2/3/3مصادر التعليم والتعلم:
 الكتاب الجامعي: -نقاط القوة:

 -وجود مراكز لتوزيع الكتاب الجامعي بالكليات.

تبعا لعدد ساعات المقرر ،وعدد الطالب.
 وجود ضوابط لتحديد سعر الكتاب الجامعي ومواصفات د وجود محاوالت للتأليف الجماعي للمراجع األساسية في بعض الكليات خاصة العملية. -توافر أعداد كافية من المراجع في بعض الكليات.

 -نقاط الضعف:

 تأخر توفير الكتاب الجامعي للطالب في الوقا المالئم بأ لب الكليات.بعيدا عن مركز توزيع الكتاب الجامعي
 لجوء بعض األعضاء الي بيع الكتاب الجامعي للطالب مباشرة دبالكليات مما ُيصعب تطبيق الضوابط المعتمدة إلصدار وتوزيع الكتاب الجامعي وتسةعير واعتمةاد مةن
القسم العلمي في بعض األقسام والكليات.

 -اعتماد بعض المقررات الدراسية علي المذكرات والكتاب الجامعي ،وليس الكتب المرج ية العالمية.

 افتقةةار الكتةةاب الجةةامعي للطباعةةة الجيةةدة والرسةةومات التوضةةيحية الواضةةحة واسةةتخدام نوعيةةة ور رديئةةةفي بعض األقسام والكليات.

 -أخفا سياسة دعم الكتاب الجامعي في حل مشكالت .

 -المكتبات:

 -نقاط القوة:

 وجود اتفاقية مع مكتبة اإلسكندرية (سفارة المعرفةة  )Embassy of Knowledgeإلتاحةة البحةث مةنداخل الجامعة.

 وجود مشروعات لتطوير المكتبات "مشروع الفهرس الموحد للمكتبات االلكترونية الجام ية". دع ةةم المكتب ةةات بم ةةا تحتاجة ة م ةةن م ارج ةةع حديث ةةة ودوري ةةات متخصص ةةة ورس ةةائل علمي ةةة ض ةةمن مش ةةروعالمكتبات الرقمية ومستودع الرسائل العلمية.

 دع ةةم المكتب ةةات ب ةةالمراجع الحديث ةةة والمج ةةالت المتخصص ةةة وال ةةدوريات العلمي ةةة ورق دية ةا والكترون دية ةا ض ةةمنمشروع المكتبات الرقمية ،وكذل بالبرمجيات ،وربط جميع المكتبات بالشبكة القومية.
 زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة المتصفحين لمواقع الدوريات شهرديا -وجود المكتبة الرقمية والمكتبات المميكنة في جميع الكليات.
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 -نقاط الضعف:

ومعلن ةةة إلع ةةادة هيكل ةةة المكتب ةةة المركزي ةةة وتأ يثه ةةا لعص ةةر المعلوماتي ةةة ،وع ةةدم
 ال توج ةةد خط ةةة واض ةةحة ُاستغالل إمكاناتها.
 قلة عدد المعامل المتصلة باإلنترنا وقاعات االستذكار بالمكتبات والمتاحة للطالب. ال يتم قياس مستوي رضا المستفيدين من الخدمات المكتبية في بعض الكليات. -افتقار العاملين بالمكتبات لمهارات العمل ،والتعامل مع الطالب.

 ضيق مساحة المكتبات في أ لب الكليات بالنسبة ألعداد الطالب. -قلة ساعات العمل التي تفت فيها المكتبة أبوابها للطالب.

 -استهالك وقا طويل في أعمال الجرد وعدم االلتزام بالجرد االلكتروني.

 ال يوجد تدريب للطالب الكتساب مهارات وأخالقيات استخدام المكتبات. عةةدم تفعيةةل نظةةام الميكنةةة االلكترونيةةة فةةي مكتبةةات الكليةةات وال يسةةم للطةةالب بةةالتعرف علةةي محتويةةاتالمكتبة.

 عدم وجود دورات ميا بالمكتبات. -ضع

مستوي األداء اإلداري بالمكتبات وعدم وجود برامج لتدريبهم.

 قاعات الدراسة والمعامل: -نقاط القوة:

 وجود العديد من المعامل المتنوعة التي تخدم التخصصات المختلفة. وجود معامل للغات األجنبية مجهزة بأحدذ المعدات. -يتم تحديث وتطوير المعامل بأ لب الكليات دورديا.

 البدء في إنشاء واستخدام معامل مركزية تضم األجهزة والتجهيزات المتشابهة. -وجود معمل مركزي بالجامعة.

 وجود معمل الميكاتروني المعتمد بكلية الهندسة. -نقاط الضعف:

الكترونيا.
 افتقار قاعات الدرس في بعض الكليات للوسائل المعينةد

 نقر األجهزة العلمية المطورة والحديثة في عدد كبيةر مةن المعامةل المسةتخدمة فةي تةدريب الطةالب فةيالكليات.

 -معاناة بعض الكليات من قلة قاعات التدريس.

 عدم تناسب المعامل الدراسية مع أعداد الطالب  ،وخاصة في الكليات ذات األعداد الكبيرة. -عدم وجود برامج لتدريب أمناء المعامل علي استخدام وصيانة األجهزة.
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 -عدم وجود معامل للمحاكاة.

 قلة الفنيين المدربين إلدارة المعامل وصيانة أجهزتها. -ضع

الميزانية المخصصة لتجهيز المعامل وتحديثها.

 -غياب الصيانة الدورية للمعامل واألجهزة.

 -االفتقار لوجود دليل المعامل واألجهزة المعملية بالجامعة.

 -التدريب:

 -نقاط القوة:

 وجود مجلس أعلي للتدريب علي مستوي الجامعة ،يتولى مهمت التنسيق بين مراكز التدريب والمتابعة. -وجود وحدات للتدريب ذات طابع خاص في بعض الكليات.

 -قيام أعضاء هيئة التدريس باإلشراف علي التدريب في بعض الكليات.

ميدانيا في تقييم التدريس في بعض أماكن التدريب.
 مشاركة األطراف المعينةد
 مشاركة العديد من المؤسسات مع الجامعة في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية (منظمة العمل الدولية،منظمة اليومتيرو ،مؤسسة مصر الخير ،المعهد البريطاني...ال ).

ماليا.
 وجود دورات تدريب علي تكنولوجيا المعلومات للطالب مدعومة د -وجود مشروع الطر المؤدية الي التعليم العالي (.)Pathways

 نقاط الضعف: -ضع

أساليب تقويم الطالب في التدريب ،بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة في بعض الكليات.

 -ال تتوافر آليات وموارد لتنفيذ البرامج التدريبية للطالب في بعض الكليات.

 ال توجد برامج تدريب للطالب مصممة وموصفة وفدقا لنواتج التعلم المستهدفة في بعض الكليات. -ضع

فاعلية تقويم البرامج التدريبية في بعض الكليات.

 -ال تتالءم بعض أساليب التدريس مع نواتج التعلم المستهدفة.

 عدم استخدام نتائج تقييم البرامج التدريبية والتغذية الراجعة في تطوير التدريب وآليات وأدوات في بعضالكليات.

 ال توجد آلية لمعرفة رأي الطالب في برامج تدريبهم ،وأساليب تنفيذها ،وأساليب التقويم. -وجود فجوة بين برامج التدريب في الكليات ،ومتطلبات سو العمل.

 قلة اإلفادة (في أ لب الكليات) بجزء من األجازة الصيفية في توجي الطالب نحو مواقع العمل للتدريبوفدقا لخطة ُمعلنة تضمن إكسابهم مهارات سو العمل في تخصصاتهم.
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4/3الطالب واخلرجيون:
 1/4/3شئون التعليم والقبول والتحويل:
 -نقاط القوة:

 سياسات القبول والتحويل ُمعلنة بوسائل مختلفة. إجراءات القبول بالبرامج التعليمية تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص. تحديد نسبة محددة للتحويل من والي الكليات. -وجود دعم وتحفيزهم للمتفوقين.

 وجود آلية واضحة للتعامل مع تظلمات الطالب من النتائج.سنويا بكل كلية.
 وجود دليل للطالب يتم تحديثد
 وجود نظام لإلرشاد األكاديمي في الكليات التي تطبق نظام الساعات المعتمدة. وجود نظام المن الدراسية بالنسبة لطالب مرحلة البكالوريوس والليسانس. نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي الطالب مقبولة في معظم الكليات. -وجود سياسات واضحة للدعم المالي للطالب.

 وجود عيادات للرعاية الطبية بكل كلية واإلدارة المركزية الطبية بالجامعة. تقديم إعانات مادية وعينية لذوي االحتياجات الخاصة من الطالب. وجود برامج تدريبية للطالب لتنمية مهارات التفكير وإدارة األعمال. وجود منشآت رياضية ومراكز وقاعات قافية لممارسة األنشطة. -وجود معظم الكليات داخل الحرم الجامعي (.)Campus

 التوسع في إنشاء مدن جام ية الستيعاب الطالب والطالبات. -حصول معظم الكليات علي مشاريع التطوير.

 -نقاط الضعف:

ومعلنة في العديد من الكليات.
 عدم وجود استراتيجيات التعليم والتعلم مو قة ُ عدم مشاركة األطراف المعنية (المسةتفيدين) فةي إعةداد وصةيا ة اسةتراتيجيات التعلةيم والةتعلم فةي العديةدمن الكليات.

 افتقار نظام الساعات المعتمدة لجوهر الغاية من إقرار . -قلة عدد الطالب الوافدين.

 عةةدم وجةةود مراجعةةة دوريةةة السةةتراتيجيات التعلةةيم والةةتعلم فةةي ضةةوء نت ةائج االمتحانةةات ونتةةائج استقصةةاءالطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

 -عدم اإلفادة من نتائج مراجعة استراتيجيات التعليم والتعلم.
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 ال تتسق استراتيجيات التعليم والتعلم في بعض الكليات مع المعايير األكاديمية المرج ية وال تسةاهم فةيتحقيق رسالة هذ الكليات.

 -عدم وجود استراتيجية للتعلم الذاتي في بعض الكليات.

 عدم كفاية الوسائل المعينة (السم ية والبصرية) ألعداد الطالب. صعوبة استخدام أساليب التدريب الحديثة في ل األعداد الكبيرة من الطالب في بعض الكليات. -ضع

ب ارمج التدريب الميداني للطالب في بعض الكليات.

 2/4/3دعم الطالب:
 -نقاط القوة:

 وجود سلبيات واضحة للدعم المالي للطالب من خالل صندو التكافل االجتماعي. -وجود مدينة جام ية داخل وخارج الحرم الجامعي للطالب والطالبات.

 وجود خدمات لتقديم الوجبات الساخنة داخل المطعم بالجامعة للطالب المقيمين و ير المقيمين. إقامة العديد من المعارض الخيرية لمساعدة الطالب المحتاجين. -تقديم إعانات مادية وعينية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

 وجود برامج تدريبية لتنمية مهارات التفكير وريادة األعمال لدي الطالب (مشروع .)Pathways وجود المركز الوطني لالبتكار ،وريادة األعمال. -وجود نظام الفوري للطالب.

 -وجود رعاية صحية للطالب.

 وجود أماكن لبيع وجبات ذائية ،وسندوتشات بأسعار التكلفة. -وجود مطعم بكلية الهندسة.

 -نقاط الضعف:

 -تزايد عدد الطالب المستحقين للتكافل االجتماعي عن المبالغ المقررة لذل .

 زيادة عدد الطالبات المطلوب إقامتهن بالمدينة الجام ية ،واألماكن ال ُمتاحة محدودة. ال يادات الطبية بالمدن الجام ية ير مجهزة لحاالت الطوارئ.اسيا.
 -عدم وجود برامج مو قة لرعاية المتعثرين در د

 قلة عدد البرامج لتقديم خدمات الدعم لذوي االحتياجات الخاصة. عدم وجود برامج متميزة لجذب الطالب الوافدين. -ضع

أداء بعض العاملين بالمدن الجام ية.

المبدعين ورعايتهم.
 -غياب البرامج المو قة الكتشاف ٌ
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 3/4/3النشاط الطالبي:
 -نقاط القوة:

نويا.
ومعلنة س د
 وجود خطة لينشطة الطالبية معتمدة ُ وجةةود نظةةام للمكافةةآت خاصةةة بالمشةةتركين فةةي األنشةةطة الطالبيةةة ،مةةع إقامةةة حفةةل ختةةام لهةةذ األنشةةطةلتكريمهم علي مستوي الكليات والجامعة.

 مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في اإلشراف علي األنشطة الطالبية ،وتحكيم المسابقات. وجةةود منشةةآت رياضةةية وم اركةةز وقاعةةات فنيةةة و قافيةةة لممارسةةة األنشةةطة الطالبيةةة مثةةل :مركةةز ا دابوالفنون ،حمام السباحة ،الصالة المغطاة ،اإلستاد الرياضي...و يرها.

 قيام الطالب بسعداد المشروعات الطالبية وتنفيذها وزيادة إقبالهم للمشاركة. -وجود مسؤول للتواصل الطالبي داخل كل كلية.

نقاط الضعف:

قاف ةةة ووع ةةي البية ةة الط ةةالب بأهمي ةةة ممارس ةةة األنش ةةطة عمو دمة ةا ،واألنش ةةطة الرياض ةةية بص ةةفة

 -ض ةةع

خاصة.

 ضع -ضع

اشتراك الطالبات في المشاركة في األنشطة.

مشاركة طالب الكليات العملية في األنشطة.

 -اقتصار النشاط الطالبي علي المسابقات التنافسية وقلة المشاركة في األنشطة الترويحية.

 -ضع

مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تشجيع الطالب لمشاركتهم في األنشطة الطالبية.

 عدم وجود سياسات لتشجيع الطالب علي ممارسة األنشطة. -عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للنشطة الطالبية.

 -ال يوجد وقا مخصر لممارسة األنشطة في الجداول الدراسية.

4/4/3اخلرجيون:
 -نقاط القوة:

 -وجود وحدة لشئون الخريجين بكل كلية.

 -نقاط الضعف:

 -عدم وجود رابطة لخريجي كليات الجامعة.

 عدم وجود مقياس للتوجي الو يفي للخريجين. عدم تنظيم ملتقي دوري للخريجين. -ضع

التواصل بين الجامعة وخريجيها العاملين في الدول المتقدمة.
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 ال توجد مجلة للخريجين لتفعيل التواصل لمصلحة الجامعة. -عدم وجود برامج للتدريب التحويلي للخريجين.

 عدم وجود تواصل الكتروني وإعالمي بين الجامعة والخريجين. -ال توجد قاعدة بيانات للخريجين بالكليات.

 -ال توجد برامج لتدريب الخريجين علي متطلبات سو العمل المتجددة.

 5/4/3قياس رضا الطالب:
 -نقاط القوة:

 يتم قياس رضا الطالب علي مستوي بعض الكليات ،وفي بعض المقررات. -يتم قياس رضا الطالب عن ب ارمج إعدادهم.

 يتم قياس رضا الطالب عن النشاط الطالبي. -يتم قياس رضا الطالب عن المدن الجام ية والوجبات التي تقدمها.

 -نقاط الضعف:

 ال يتم قياس رضا بعض الطالب عن سياسات القبول والتحويل والدعم المالي.-

ال يتم قياس رضا بعض الطالب عن آلية تنفيذ البرامج الدراسية.

 -ال يتم قياس رضا بعض الطالب في نظم التقويم واالمتحانات.

 -الحاجة إلى قياس رضا الطالب في التعليم االفتراضي ،والتعليم المدمج.

 6/4/3نظام تقويم الطالب:
 -نقاط القوة:

 حص ةةول الجامع ةةة عل ةةي مش ةةروع إنش ةاء مرك ةةز لتط ةةوير نظ ةةم تق ةةويم الط ةةالب داخ ةةل الجامع ةةة م ةةن برن ةةامجالتطوير المستمر والتأهيل لالعتماد.

 تنوع نظم التقويم ما بين تحريرية وشفهية وعملية ومشاريع تدريبية. -مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب في بعض الكليات.

 -تطبيق نظام لجان الممتحنين الخارجيين في بعض الكليات.

الكترونيا في كل الكليات.
 تتم أعمال الرصد وإعالن النتائجد
 -توجد مواصفات معتمدة للورقة االمتحانية في العديد من الكليات.

 توجد ضوابط ُمحكمة للعمل بالكنتروالت تضمن عدالة التصحي  ،ودقة رصد الدرجات. -توجد معايير الختيار لجان الممتحنين.
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 -نقاط الضعف:

 -معظم االمتحانات ال تقيس المخرجات التعليمية المستهدفة.

 عدم وجود تغذية راجعة للطالب عن نتائج التقويم الدورية ونتائج الفصول الدراسية في أ لب الكليات. -عدم وجود معايير معلنة لوضع االمتحانات وتصحيحها.

 قلةةة تطبيةةق نظةةم حديثةةة فةةي االمتحانةةات مثةةل التصةةحي االلكترونةةي واالمتحانةةات االلكترونيةةة فةةي معظةةمكليات الجامعة.

 عدم وجود نظام موضوعي لالمتحانات الشفهية والعملية. -ضع

اإلفادة من تحليل نتائج تقويم الطالب في الب ارمج التعليمية ،واستراتيجيات التعليم والتعلم.

 -ضع

تو يف نتائج التقويم المستمر للطالب في توجيههم وإرشادهم.

علميا للورقة االمتحانية.
 -عدم التزام البعض بالنموذج المو ق د

 5/3الدراسات العليا ،وشئون أعضاء هيئة التدريس ،والبحث العلمي:
 1/5/3الدراسات العليا:
 -نقاط القوة:

 -توجد سياسة ُمعلنة للقبول بالدراسات العليا (القيد ،والتسجيل).

 تط ةةوير وتح ةةديث بة ةرامج ومق ةةررات الد ارس ةةات العلي ةةا ف ةةي بع ةةض التخصص ةةات العلمي ةةة بم ةةا يتواف ةةق م ةةعمتطلبات الجودة علي المستوي اإلقليمي والعالمي.

 توفر فرص للخريجين من مختلالجامعة.

جامعات مصر ومن الخةارج للتسةجيل للد ارسةات العليةا بأ لةب كليةات

 وضع نظام متابعة لإلشراف العلمي باألقسام المختلفة. ت ةةوفر الئح ةةة معتم ةةدة بالجامع ةةة للد ارس ةةات العلي ةةا تش ةةمل القواع ةةد المنظم ةةة لم ةةن الدرج ةةة العلمي ةةة وج ةوائزالجامعة.

 -توفير من لدراسة الماجستير والدكتو ار .

 وج ةةود ع ةةدد كبي ةةر م ةةن اتفاقي ةةات التع ةةاون الق ةةومي وال ةةدولي م ةع جامع ةةات أخ ةةري  ،وم ارك ةةز بحثي ةةة إقليمي ةةةودولية.

 -عقد مؤتمرات علمية ومحلية ودولية.

 تزايد عدد البعثات الخارجية المتاحة بالجامعة. اشتراك الجامعة في الشبكة القومية. -وجود نظام اإلشراف المشترك.
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 -وجود اتفاقيات قافية نائية بين الجامعة وبعض الجامعات األجنبية.

 وجود قاعات مجهزة إلدارة الجلسات العلمية ،والنةدوات الخاصةة بةالمؤتمرات المحليةة ،والدوليةة بالجامعةة(قاعة الفنون – قاعات الحاسب ا لي) وبالكليات.

 -نقاط الضعف:

 -الحاجة الي وجود برامج توأمة مع الجامعات العالمية وبعض األقسام العلمية بالجامعة

 عةةزوف البيةةة معةاوني أعضةةاء هيئةة التةةدريس عةةن التقةةدم للحصةةول علةةي بعثةةة أو منحةةة لةةبعض الةةدولبسبب ضع

مستواهم في اللغة األجنبية.

علميا.
 عدم وجود آلية الكتشاف ورعاية ومتابعة الطالب المتميزين والفائقين د -المؤتمرات العلمية علي مستوي األقسام شكلية في أ لب الكليات.

المؤتمرت العلمية علي مستوي الكليات.
ا
 -قلة االهتمام بتفعيل توصيات

 قل ةةة الجه ةةود الالزم ةةة لتب ةةادل الخبة ةرات م ةةع الكلي ةةات واألقس ةةام وكلي ةةات وأقس ةةام الجامع ةةات األخ ةةرى علة ةيالمستوي القومي والعربي والعالمي.

 -ض ةةع

الص ةةلة ب ةةين مؤسس ةةات المجتم ةةع المحل ةةي ف ةي مج ةةاالت الز ارع ةةة ،والص ةةناعة ،والص ةةحة ،والبيئ ةةة،

والتعليم...،والكليات.

 -قلة الكوادر البحثية في برامج الدراسات العليا في بعض كليات الجامعة.

 عدم مواكبة تطوير بعض اللوائ الخاصة ببرامج الدراسات العليا لالتجاهات العالمية الحديثة. -تم التحديث في ضوء التعلم الهجين.

 -إتباع البعض طر تقليدية في التدريس والتقويم لمقررات الدراسات العليا.

 التناول السطحي في تدريس بعض المقررات الدراسية وقلة الحلقات النقاشية البحثية بالشكل الكافي. عدم وجود خطة إستراتيجية للمكتبة المركزية.-

المقررت.
ا
ال يشارك طالب الدراسات العليا في تقييم البرامج و

 -ضع

مستوي اللغة االنجليزية لدي الهيئة المعاونة ،وطالب الدراسات العليا.

 قل ةةة التموي ةةل المت ةةاح لت ةةوفير م ةةن داخلي ةةة وم ةةن اإلش ةراف المش ةةترك للحص ةةول عل ةةي درجت ةةي الماجس ةةتيروالدكتو ار .

 -ال تتوافر لدي بعض طالب الدراسات العليا مهارات التعامل مع الحاسب ا لي.
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 2/5/3شئون أعضاء هيئة التدريس ،والبحث العلمي.
 -نقاط القوة:

 وجود عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة ذوي كفةاءة عاليةة مةن النةاحيتينالعلمية والمهنية.

 وفرة أعضاء هيئة التدريس في الغالبية العظمي للتخصصات العلمية. وجةةود خطةةط خمسةةية معلنةةة لتعيين/تكليةةف معيةةدين وأطبةةاء مقيمةةين ومدرسةةين مس ةاعدين باألقسةةام طبدق ةالالحتياجات الفعلية.

 مش ةةاركة بع ةةض أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس ف ةةي إع ةةداد و يق ةةة المع ةةايير القومي ةةة للتعل ةةيم ف ةةي مص ةةر (،2003 )2014 ،2010وفي إعداد المعايير التخصصية.

لوزرة التعليم العالي
 مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس في بناء الخطة اإلستراتيجية ا اشتراك عدد من المجالت العلمية لكليات الجامعة بمحور النشر االلكتروني من خالل المجلةس األعلةىللجامعات.

 -وجود قواعد وإجراءات معلنة لتعيين أعضاء هيئة التدريس طبدقا لالحتياجات الفعلية.

 وجود استشاريين وخبراء من أعضاء هيئة التدريس تتم االستعانة بهم في القطاعات التعليمية واإلنتاجيةوالخدمية علي المستوي المحلي واإلقليمي.

 وجود خبراء من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -وجود خبراء من أعضاء هيئة التدريس في لجان القطاع المتخصصة.

 حصةول عةدد مةن أعضةاء هيئةة التةدريس علةي بةراءات اختةراع وعلةي جةوائز الدولةة التشةجي ية والتقديريةةةوالتفو .

 مسةاندة الجامعةةة للمتميةزين مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بتقةةديم جةوائز تشةةجي ية وتقديريةةة سةةنوية ،وكةةذلسنويا لكل كلية ،وعلي مستوي الجامعة.
حوافز ليستاذ المثالي د

ةنويا جةوائز للبحةةوذ المنشةةورة دول دي ةا المقدمةةة فةةي العلةةوم األساسةةية ،والطبي ةة ،والزراعيةةة،
 تقةةدم الجامعةةة سة دوالهندسية ،واإلنسانية ،واالجتماعية ،والتربوية.

 -وجود خبراء من أعضاء هيئة التدريس في برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد.

 وجةةود عةةدد كبيةةر م ةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي اللجةةان العلميةةة الدائمةةة للترقيةةة علةةي مسةةتوي مصةةر،والوطن العربي.

 -تطبيق نظام اإلش ارف المشترك.

 -سعي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للسفر للخارج في مهمات علمية.
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 -اإلفادة من حلقات البحث بكليات الجامعة.

 اإلفادة من بعض البرامج الخاصة بالجامعة. -اإلفادة من االتفاقيات الثقافية مع الدول األجنبية.

 مشاركة بعض أساتذة الجامعة كمحررين ومحكمين في مجالت عالمية. مشاركة العديد من أعضاء هيئة التدريس في مجالس إدارات الجم يات العلمية المتخصصة. -نقاط الضعف:

 هجرة بعض العقول العلمية المتميزة الي الجامعات الخاصة. -االعارات الممتدة لبعض أعضاء هيئة التدريس خارج الوطن.

 ال توجد خطة واضحة للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس. الحاجة الي دعوة مزيد من الخب ارء العالميين لتنمية المهارات البحثية والتقنية ألعضاء هيئة التدريس. -الحاجة الي دعم قافة التطوير لبعض أعضاء هيئة التدريس.

 الحاجة الي دعم قافة التطوع لبعض أعضاء هيئة التدريس لخدمة المجتمع ،وتنمية البيئة داخل وخارجالجامعة.

 عدم وجود آلية لتسويق البحث العلمي. -قلة عدد الطالب الوافدين.

 -قلة المن الدراسية للخارج.

 -قلة االستفادة من العمالء المصريين المقيمين بالخارج ،وخريجوا جامعة المنيا بصفة خاصة.

 6/3خدمة اجملتمع وتنمية البيئة:
 -نقاط القوة:

 وجةةود عةةدد مةةن الوحةةدات ذات الطةةابع الخةةاص بالكلي ةات ومركزدي ةا بالجامعةةة ،ووجةةود إدارة متابعةةة لتقيةةيمأداء هذ الوحدات
 -وجود الئحة مالية وإدارية معتمدة للوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الخدمة العامة.

 إقام ةةة الن ةةدوات الخاص ةةة بمناقش ةةة قض ةةايا المجتم ةةع والتوعية ةة بموض ةةوعات الس ةةاعة مث ةةل مح ةةو األمي ةةة،والكورونا ،وتوعية الشباب ضد اإلدمان ،وتدوير المخلفات الزراعية.

 -وجود برنامج تعميق فكر العمل الحر للشباب من خالل مراكز تنمية قدرات الشباب.

 وجود مركز لتأهيل الشباب بمهارات سو العمل والتأهيل الو يفي ومهارات االتصال بكلية الزراعة. -وجود مركز لإلرشاد والتوعية بقضايا القطاع الزراعي ،والبيئي بكلية الزراعة.

78
82

 تمتل ة الجامعةةة مزرعةةة واسةةعة المسةةاحة بقريةةة شوشةةة التابعةةة لمركةةز سةةمالوط والتةةي تقةةدم الجامعةةة مةةنخاللها خدمات تتعلق باإلرشاد الزراعي ،وتزويد المجتمع بمنتجاتها المتميزة.

 ب ةةدء قي ةةام الجامع ةةة م ةن خ ةةالل الوح ةةدات ذات الط ةةابع الخ ةةاص بتس ةةويق مش ةةروعاتها البحثي ةةة ف ةةي بعة ةضالمجاالت المختلفة.

 تفاعل الجامعة مع بعض قضايا المجتمع الثقافية والعلمية والفنية الملحة من خالل بوابة الجامعة. -وجود بروتوكول للتعاون بين الجامعة ،وهيئة محو األمية.

 تقوم القوافل الطبية بتوعية المواطنين ضد األمراض الخطيرة المزمنة. -تقدم مستشفيات الجامعة خدمات الرعاية الصحية للمجتمع.

 تقوم القوافل الطبية البيطرية بتوعية المواطنين ضد الحمي القالعية في الماشية ،والجلد العقدي ،وحميالوادي المتصدع ،وانفلون از الطيور ،وانفلون از الخنازير األمراض التي تصيب الحيوانات ،والطيور.

 -تخصر مستشفيات الجامعة أماكن محددة لعزل المصابين بفيروس كورونا وعالجهم.

 مشاركة الجامعة في تدريب المعلمين أ ناء الخدمة بالتعاون مع أكاديمية تدريب المعلمين. -مشاركة أعضاء هيئة التدريس في بعض اللجان والمجالس المجتم ية.

 وجود جهود لتوعية المواطنين بالخدمات المجتم ية التي تقدمها الجامعة. -النشر في الصح

 نقاط الضعف: -ضع

القومية واألخرى عن مشكالت البيئة والصحة العامة.

العائد المادي لبعض الوحدات ذات الطابع الخاص.

 -عدم وجود آلية لتسويق البحث العلمي.

محليا ،ودول ديا.
 عدم وجود قاعدة بيانات للمشاريع البحثية د الحاجة إلي وجود برامج تدريبي تحويلي للخريجين للتمكن من التنافس والحصول علي فرصة عمل. الحاجة إلي توفير الدعم المهنةي الةالزم للخةريجين لتحةديث وتطةوير مهةاراتهم للةتمكن مةن االسةتمرار فةيالتنافس.

 الحاجة إلي رس قافة التطوع بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين. -ضع

تعاون الوحدات ذات الطابع الخاص مع مؤسسات المجتمع المدني.

 عدم وجود قاعدة بيانات للوحدات ذات الطابع الخاص بأ لب كليات الجامعة. الحاجة إلى وجود خطة ُمعلنة ،ومعتمدة لخدمة المجتمع ،وتنمية البيئة. عةةدم وجةةود آليةةة للتنسةةيق وتنظةةيم النةةدوات ،والمةةؤتمرات وورش العمةةل بةةين الجامعةةة ومؤسسةةات المجتمةةعالمدني.

 -ضع

 -ضع
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جودة أداء الخدمات بالمستشفيات الجام ية.

قنوات االتصال بين الجامعة وخريجيها في بعض الكليات.
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 ضع -ضع

وسائل اإلعالن عن الخدمات التي تقدمها الجامعة لتنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.

التنسيق مع الخبراء بمؤسسات المجتمع المدني لالستفادة من خبراتهم في التدريب.

 1/6/3تطوير وصيانة البنية األساسية للجامعة:
 -نقاط القوة:

 استخدام متميز للمباني والمنشآت الجام ية. ُحسةةن اسةةتخدام المةوارد االسةةتثمارية المتاحةةة وتوجية التمويةةل المتةةاح للمشةةروعات الملحةةة وذات المةةردودالمتميز علي العملية التعليمية.

 مركزية استخدام المدرجات والمنشآت التعليمية الكبيرة وأ لب المعامل. التعاقد مع القطاع الخاص إلنهاء بعض أعمال الصيانة. -وجود إدارة للصيانة بكل كلية بالجامعة.

 -إسناد بعض العمليات اإلنشائية بالجامعة لجهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 دعم البنية التحتية اإللكترونية الالزمةة للتعلةيم مةن ُبعةد ،والتعلةيم المبةرمج ،وتطبيةق االختبةارات ،والبحةثالعلمي ،والمكتبة الرقمية.

 -نقاط الضعف:

 -عدم وجود مركز للتأهيل والتدريب لتوفير الكوادر الالزمة لصيانة البنية األساسية للجامعة.

 عدم وجود خطة واضحة ومعلنة ومعتمدة لإلحالل والتجديد والصيانة الدورية لمنشآت الجامعة. قلة الموازنة المتاحة لتطوير وصيانة البنية التحتية للجامعة. -ضع

تفعيل تكنولوجيا المعلومات في إدارة الجامعة ،والكليات.

 -ضرورة تطوير موقع الخدمة االلكتروني ليصب أكثر قدرة علي تحقيق الغاية من وجود .

ويرعةي
مرعةاة ةروف ذوي االحتياجةات الخاصةة ،ا
 ضرورة تطوير البنية األساسية للجامعةة ،بحيةث يةتم اذل في المباني الجديدة (مثل توفر دورات الميا ) للطالب.

 ضرورة تطوير البنية األساسية للجامعة بما يمكةن مةن تحقيةق اسةتراتيجيات التعلةيم الحديثةة ،وبمةا يمكةنمن تفعيل التعليم االفتراضي ،والتقويم االفتراضي.
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(ب) البيئة اخلارجية
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 7/3البيئة اخلارجية:
 1/7/3الفرص املُتاحة:

 -تمثل أزمة كورونا ( )Covid-19فرصة للخةروج مةن األنمةاط التقليديةة للتعلةيم ،وإنشةاء أنمةاط جديةدة للتعلةيم،

ونستفيد من إمكانات تكنولوجيا التعليم ،ويصةب االلتحةا بةالتعليم العةالي أكثةر سةهولة ،حيةث تقةوم الجامعةات
بنقل برامجها عبر االنترنا بما في ذل خدمات التوجي واإلرشاد األكاديمي والمهني.

 -تصةةب الد ارسةةة فةةي المنةةزل أكثةةر استسةةا

ةدر مةةن األمةوال التةةي
بالنسةةبة لآلبةةاء ،وأبنةةائهم المغتةربين ،وتةوفر قة دا

كانا تُنفق علي المواصالت ،والم يشة.
 أصب التعليم العالي نفع للجميع يتمتع بالمرونة وتحقيق التربية المالئمة للثورة الصناعية الرابعة تعليم لنعشم دعةا  ،Learning to live togetherحيةةث إن الثةةورة األولةةي كانةةا  ،Learning to doالثةةورة الثانيةةة
 ،Learning to beالثورة الثالثة  ،Learning to knowالثورة الرابعة .Learning to live together

 تؤدى أزمة كورونا إلي االعتقاد بأن مستقبل التعليم العالي ال ينبغي أن يقتصةر علةي مةا هةو متةاح حال ديةا بةليجةةب تطةةوير سياسةةات  ،وممارسةةات  ،ومرتك ازت ة التكنولوجيةةة وأن تتةةي أنظمةةة تعليميةةة جديةةدة مرنةةة ،ومبتك ةرة،
وقابلة للتكيف مع واقعنا.

 تقوم الجامعة بعقد شراكات بحثية محلية ،وعالمية للتوصل إلي لقاح يقضي علي فيروس كورونا. أفرزت جائحة كورونا مناقشات ،ومناهج مبتكرة تسهم في تطوير وتدويل التعليم ،وكذل تطوير هيكل التعليمالدولي ،لكن يحتاج إلي تشجيع ،وتمويل ،ومزيد من البحث للتطوير المستمر.

 تمثيل محافظة المنيا والمجتمةع المحلةى فةي مجةالس الكليةات ومجلةس الجامعةة لضةمان التواصةل بةين الجامعةة،والمجتمع المدني.

 وجةود مدينةة المنيةا الجديةدة يسةاعد فةي امتةداد جامعةة المنيةا وأنشةطتها ،وحةل مشةاكل اإلسةكان ألعضةاء هيئةةالتدريس ،واستقرارهم.

 وجةود نهةر النيةل بطةول محافظةة المنيةا يسةاهم فةي تحسةين الثةروة السةمكية ،والزراعيةة ،والنقةل ،وإنشةاء أمةاكنسياحية ،وترفيهية مما يوفر فرص عمل لشباب الخريجين.

 وجود مناطق سياحية ،وأ رية جاذبة في محافظة المنيا(حيث تمل محافظة المنيا لث ا ار فى مصةر ( وهةذايشكل سو عمل لخريجي كليات السياحة والفناد والفنون وقسم ا ار.

 التوسع المقترح لحدود محافظة المنيا والذي يمتد شردقا و ردبا والذي يتطلب إنشاء كلية جديةدة إلعةداد الكةوادرالالزمة لتعمير الصحراء.
 زيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي (طبدقا لدستور )2014 تبني الدولة لبعض المشروعات االقتصادية الكبري بالمحافظة. -وجود طلب متنام علي التعليم العالي وااللتحا بالجامعات.
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صةا إلجةراء البحةوذ
 وجةود مسةاحة زراعيةة كبيةرة حيةث يمثةل الريةف  %82مةن مسةاحة المحافظةة بمةا يمثةل فر دوفرص عمل لخريجي كليات الجامعة.

 صالحية األرض ،والمناخ إلنتاج نباتات طبية ،وعطرية لتشغيل خريجي كلية الصيدلة وإجراء البحوذ. تتميز محافظة المنيا بسنتاج محاصيل زراعية معينة مثل العنب ،والبصل ،والثوم ،والكمون ،والكزبرة. -وجود فناد متعددة المستويات تتي فرص عمل لخريجي كلية السياحة والفناد وكليات أخرى.

الزرع ةةي ،والبيئ ةةي ،والص ةةحي ،والتعليم ةةي ،والثق ةةافي ،ف ةةي المجتم ةةع إل ةةى خبة ةرة
 حاج ةةة القطاعة ةات الص ةةناعي ،و اجامعة المنيا لتنميتها ،ومواجهة مشكالتها.

 وجود فراغ قافي وفكري بين الشباب ،وندرة القيادات السياسية المحلية الشابة ،مما يحتم قيام الجامعة بدورهافي بناء الشباب بما يمكنهم من ترجمة االنتماء للوطن إلي سلوكيات.

 -إنشاء كلية للبنات تابعة لجامعة األزهر بالمنيا الجديدة كنواة إلنشاء الجامعة.

 وجود مدارس خاصة ولغات تتي فرص عمةل لخريجةي كليةات التربيةة وا داب ،واأللسةن ،والعلةوم ،والحاسةبات،و يرها.

 توج الحكومة إلي إعادة ترسيم حدود محافظات الصعيد مما يتةي الفرصةة للجامعةة إلةي قيةادة عجلةة التنميةةفي المناطق الجديدة.

 وجود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وما تصدر من مطبوعات وتقدم من دعم فني وتدريب. -إنشاء جامعة أهلية بالمنيا الجديدة.

 2/7/3فرص االستثمار يف حمافظة املنيا:

صةا للعمةل،
صةا ُمتاحةة للخةريجين ليجةدوا مةن خاللهةا فر د
تُشكل مجاالت االستثمار فةي محافظةة المنيةا فر د
تتناسب ومؤهالتهم الدراسية ،كما تُشكل مواقع للبحث العلمي ،ولتسويق األبحاذ ،ومةن أمثلةة هةذ المجةاالت مةا

يلي:

 االستثمار الصناعي:-1

تمتل المحافظة عدد ( )4مناطق صناعية هي :المنطقة ( )32للصناعات الثقيلةة والملو ةة للبيئةة بالشةي

فض ةةل بمرك ةةز بن ةةي م ةزار ،والمنطق ةةة الص ةةناعية بالس ةريرية ،والمنطق ةةة الص ةةناعية بالمط ةةاهرة ش ةةر الني ةةل،
والمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة.

-2

هناك اقتراح بسقامة الذ مناطق صناعية بالتنسيق مع الهيئة العامةة للتنميةة الصةناعية والمركةز الةوطني

لتخطيط استخدامات أراضي الدولة موزعة كا تي:

• المنطقة ةةة الصة ةةناعية بة ةةالطريق الصة ةةحراوي الغرب ة ةي أمة ةةام قرية ةةة تونة ةةة الجبة ةةل بمركة ةةز ملة ةةوي ومخصصة ةةة
للصناعات الزراعية.
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• المنطقة الصناعية بالطريق الصةحراوي الشةرقي أمةام مركةز ملةوي (منطقةة صةناعية ،ومنطقةة صةناعات
حرفية).

• المنطقةةة الصةةناعية بالشةةي فضةةل :وهةةي علةةي مسةةاحة ( )3009فةةدان مخصصةةة للص ةناعات التعديني ةة
وجل ةةي وتقطي ةةع الرخ ةةام وطح ةةن الحج ةر الجي ةةري أس ةةوة بمنطق ةةة ش ةةق الث ب ةةان الص ةةناعية عل ةةي الطري ةةق

الصحراوي الشرقي (الشي فضل – رأس ارب).
 -االستثمار الزراعي:

 -1توج ةةد بمحافظ ةةة المني ةةا آالف األفدن ةة م ةةن األ ارض ةةي الص ةةحراوية القابل ةةة لالستص ةةالح ،حي ةةث أك ةةدت الخ ةرائط
المائيةةة التةةي تةةم إعةةدادها بمعرفةةة هيئةةة الطاقةةة النوويةةة ،تةةوفر ميةةا الةةري االرت ةوازي علةةي أبعةةاد متفاوتةةة بهةةذ

المناطق ،وتنتشر هةذ األ ارضةي فةي ةرب وشةر النيةل ،كمةا توجةد مسةاحات األ ارضةي الواقعةة ةرب النيةل
علي الناحية الغربية للطريةق الصةحراوي الغربةي بطةول المحافظةة مةن مغا ة شةماالد حتةى ديرمةواس جنودبةا،

أما أ ارضي االستصالح الواقعة شر النيل فهي منتشرة داخل مجموعة من األودية والمنخفضات الطبي ية.

 -2إجمالي مساحة أراضي االستصالح الموجودة بمحافظة المنيا رب وشر النيل حةوالي ( )859000فةدان،
األرض ةةي الص ةةحراوية قابل ةةة للزي ةةادة فة ةي حال ةةة التوس ةةع ردبة ةا م ةةن خ ةةالل الطري ةةق
وتع ةةد ه ةةذ المس ةةاحة م ةةن ا
الصحراوي الغربي والتوسع شردقا بوادي الطرفة.
 -االستثمار السياحي:

تتمتع محافظة المنيا بالعديد من المقومات الطبي ية والسياحية األ رية التي تشمل جميع عصور التاري

المصةةري (الفرعةةوني ،القبطةةي ،واإلس ةالمي) وأن العديةةد مةةن ه ةةذ المواقةةع ل ة شةةهرة عالميةةة ،وقةةد بلغةةا ش ةةهرتها
السياحية مكانة عظيمة ،ويؤكد ذل الم ازرات السياحية ومناطق أ رية تجمع خمسة عصور.

ا ةةار الفرعوني ةةة :منطقةةة تون ةةا الجبةةل ،منطق ةةة ت ةةل العمارنةةة ،منطق ةةة بنةةي حس ةةن ،إسةةطبل عنت ةةر ،مقب ةرة

ازادورا ،وا ةةار الديني ةة فتتمثةةل فةةى منطقةةة البهنسةةا ،دي ةر السةةيدة العةةذراء ،منطقةةة الشةةي عبةةادة ،زاويةةة األم ةوات،

مساجد أ رية ،وأديرة أ رية ،وا ار الرومانية فمنطقةة األشةمونين ،منطقةة هيرموبةوليس ،مقبةرة بيتةو سةريس ،تونةة

الجبل ،مقابر بني حسن ،مقبرة ماهو.

سياحة السفاري :تتوفر في محافظة المنيا سياحة السفاري والمغامرات وهي منطقة شاسعة ممتدة بطةول

(160كم) علي جانبي النيل ،وتحيط بها مناطق صحراوية شاسعة ،كما يوجد بالقرب منها مواقع الجذب األ رية
من مختل

عصور التاري .
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 -محف ازت االستثمار:

أوال -منطقة تل العمارنة :عاصمة مصر في عصر اخناتون التي شةهدت نشةأة مدرسةة الواق يةة الفنيةة (مدرسةة

وعثةةر علةةي تمثةةال نفرتيتةةي أحةةد
العمارنةةة) كمةةا شةةهدت أشةةهر دعةةوة للتوحيةةد ف ةي التةةاري المصةةري القةةديمُ ،
أشهر قطع ا ار المصرية في المتاح العالمية.

ثانيا -منطقة بني حسن الثرية :التي تعد مهد الرياضة ،وترجع لعصر الدولة الفرعونية الوسطي.
ً

ثال ًثا -منطقة تونا الجبل :التي شهدت امتزاج الحضارة المصرية القديمة بالحضارة اليونانية والرومانية .

ار ًعا -منطقة الشمونين :التي تحوي العديد من ا ار الفرعونية واليونانية.

خامسا -منطقة جبل الطير :التي تحوي دير السيدة العذراء من القةرن ال اربةع المةيالدي ،وتُعةد هةذ المنطقةة أحةد
ً
مسارات العائلة المقدسة.
سادسا -منطقة البانسا :مدينةة الشةهداء عنةد الفةت اإلسةالمي لمصةر ،ويوجةد بهةا أضةرحة للعديةد مةن صةحاب
ً
ضةا أحةد مسةارات العائلةةة
رسةول (صةلي علية وسةةلم) الةذين شةهدوا معركةة بةةدر الكبةري ،كمةا أنهةا أي د
المقدسة.

سااا ًعا -محافظ ةة المنيةةا هةةي احةةدي أهةةم محطةةات الخةةط المالحةةي القةةاهرة – أس ةوان الجةةاري إعةةداد لتسةةيير بع ةد
توقف لفترة طويلة.

ثامن اا -تتمتةةع المنيةةا بمقومةةات سةةياحية طبي يةةة أخةةري عديةةدة ،فهةةي تطةةل علةةي النيةةل وبهةةا مجموعةةة مةةن الجةةزر
ً
النيلية الكبيرة وهي بمثابة محميات طبي ية يمكن تو يفها لخدمةة صةناعة السةياحة بالمحافظةة كمةا تتمتةع
أيضا بوجود الظهيةرين الصةحراويين الغربةي والشةرقي يمكةن اسةتغاللهما فةي عمةل سةباقات ال ارلةي وسةياحة
د
السفاري والمعسكرات.

تاسا ًاعا -تتجة المنيةةا إلةي تعزيةةز مقوماتهةةا السةياحية ،وذلة بربطهةةا بمواقةع الجةةذب السةةياحية الهامةة فةةي محافظةةة
البحر األحمر عن طريق (الشي فضل – رأس ارب).

المطل ةةة كله ةةا عل ةةي الني ةةل ،كم ةةا
عاشااًا
ار -تض ةةم محافظ ةةة المني ةةا العدي ةةد م ةةن الفن ةةاد الس ةةياحية متع ةةددة ال ةةدرجات ُ
خصصا المحافظة عدة مواقع متميزة علي النيل إلنشاء المزيد من الفناد السياحية.
الحااادي عشاار -جةةاري اإلعةةداد ألعمةةال التشةةطيبات للمتح ة

ا تةةوني علةةي شةةكل هةةرم علةةى النيةةل وال ةذي ُيعةةد

إضافة كبيرة للمقومات السياحية بالمنيا وسوف يضةم جميةع ا ةار والتحة

الفنيةة التةي ترجةع إلةي عصةر

المل اخناتون وزوجت الشهيرة نفرتيتي ،كما أن جاري أعمال التشطيبات لمركز الةزوار السةياحي بمنطقةة
تل العمارنة السياحية.

الثاااني عش ار -جةةارى إعةةادة تةةرميم متح ة
الشر بقرية زاوية سلطان.
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ملةةوي ،ومتح ة

كليةةة الفنةةون الجميلةةة ،وك ةذل متح ة

الفنةةان حسةةن

 -االستثمار الطبي:

ةدما ضةمن
ُيعد اإلنسان أهم وأعظم مقومات التنمية واالستثمار ،ولذل فسن صحة الفةرد تحتةل موق دعةا متق د

أولويات محافظة المنيا الذي يعطي أهمية كبرى للنهةوض بمسةتوي الخدمةة الصةحية علةى كافةة مسةتوياتها ،ولقةد

شهدت المحافظة نهضة صحية الستكمال خدمات الطب العالجي والوقائي لكل مواطن.

من اإلنجازات الصحية الهامة (المستشةفيات العامةة والمركزيةة بةالمراكز والمستشةفى الجةامعي والحميةات

والص ةةدر والرم ةةد والنفس ةية وم ارك ةز الغس ةةيل الكل ةةوي ومعه ةةد األورام ومستش ةةفى ج ارح ةةات الي ةةوم الواح ةةد ،وبن ة ال ةةدم

ومستشفى التأمين الصحي ،ومراكز الطفولة واألمومة والم اركةز الطبيةة والمجموعةات الصةحية بةالقري ،باإلضةافة
إل ةةي أكثة ةةر م ةةن عشة ةرين مستشة ةةفى خ ةةاص وصة ةةيدليات الخدمة ةةة الليل ةةة بجمية ةةع الم اركة ةةز ،باإلض ةةافة إلة ةةي وحة ةةدات

اإلسعاف.

 -االستثمار البيئي:

االسةةتثمار ف ةي مجةةال إدارة المخلف ةات الصةةلبة فةةي مج ةاالت الجمةةع والنقةةل والةةتخلر النهةةائي واسةةترجاع

الخامات وصناعات التدوير ،والمخلفات الزراعية ،وهي روة هائلة تهدر سنوديا يمكن اإلفادة منها فةي صةناعات

األسمدة والبناء و يرها ،وكذل فةرص االسةتثمار فةي مجةال إنتةاج الطاقةة الجديةدة والمتجةددة ،حيةث تزخةر المنيةا
بمصادر الطاقة الشمسية والرياح.

 -االستثمار التعديني والمحجري:

• تعةةدد نوعيةةات الم ةواد المحجريةةة ممةةا يتةةي للمسةةتثمر فةةرص اختيةةار المةةادة المحجريةةة التةةي ير ةةب االسةةتثمار
فيها.

• وجود هذ المواد بكميات كبيرة تضمن للمستثمر استم اررية المشروع الذي يقيم عليها.

• الجةةودة العاليةةة للمةواد المحجريةة وخاصةةة الحجةةر الطبشةةوري عةةالي الجةةودة والةزلط والرمةةال البيضةةاء والبازلةةا
والرخام.

• توفر األيدي العاملة الماهرة وبأجور مناسبة مما يقلل من تكلفة االستخراج .

• وقوع معظم مواقع هذ المواد المحجرية علي جانبي الطريق الصحراوي الشةرقي (القةاهرة -أسةيوط) والطريةق
الصحراوي الغربي (القاهرة – أسةيوط) وطريةق (الشةي فضةل -رأس ةارب) الةذي يةربط بةين محافظةة المنيةا

ومةوانع البحةةر األحمةةر ،وأي دضةا علةةي جةةانبي طريةةق الجةةيش الجديةةد وأي دضةا إمكانيةةة النقةةل النهةةري عبةةر نهةةر

النيل ،مما يساعد علي سهولة نقل هذ المواد المحجرية.

• ق ةةدما المحافظ ةةة كاف ةةة التس ةةهيالت إلنه ةةاء إج ةراءات الت ةةرخير وأي دض ةا المش ةةورة الفني ةةة باإلض ةةافة إل ةةي ت ةوافر
المساحات الالزمة إلقامة مصانع الستغالل هذ المواد بالمناطق الصةناعية الموجةودة شةر النيةل بمحافظةة

المنيا والتي تخصر فيها األراضي بالمجان شاملة المرافق.
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 8/3التهديدات:

• قلة عدد الطالب الوافدين ،مما قد يؤدي إلي ارتفاع قيمة الرسوم.

• انخفاض الوعي المجتمعي الالزم لحماية أفراد من أخطار فيروس كورونا.
• تزايد أعداد المصابين بما ال يتناسب مع الطاقة االستيعابية للمستشفيات.

• العواقةةب االقتصةةادية ،واالجتماعيةةة الناتجةةة عةةن إج ةراءات اإل ةةال ممةةا يةةؤ ر علةةى ميزاني ةة التعلةةيم العةةالي،
والجامعة.

• تةةؤ ر األزمةةة علةةي فرصةةة حصةةول الخةريجين علةةي عمةةل ،حيةةث يصةةعب االلتحةةا بسةةو العمةةل خةةالل فتةرة
الركود.

• توق

الجامعة عن الدراسة كسجراء وقائي لحماية الطالب من اإلصابة بالفيروس.

• مهارات الخريجين منقوصة بسبب سلبيات الدراسة والتدريب من ُبعد.
• يؤ ر إ ال بعض م ارفق الجامعة علي قدرة الطالب علي استيفاء متطلبات البحث ،والدراسة.

• كم ةةا ي ةةؤ ر اإل ةةال ف ةةي الف ةةرص المتاح ةةة للط ةةالب لالس ةةتذكار والبح ةةث ف ةةي كلي ةةاتهم بس ةةبب نق ةةر األم ةةاكن
المتاحة المالئمة للدراسة في المنزل خاصة أولئ أصحاب الدخول المنخفضة.

• صعوبة توفر وسائل التعليم من ُبعد بالنسبة للطالب أصحاب الدخول المتدنية وعدم امتالكهم حاسةب آلةي،
وقلة دخولهم.
• اتساع الفجوة بين متطلبات سو العمل والمهارات التي يملكها الخريج.

• تعةةد محافظةةة المنيةةا مةةن أفقةةر المحافظةةات فةةي مسةتوي الةةدخل ،ويعمةةل أ لةةب مواطنيهةةا مةةو فين فةةي القطةةاع
الحكومي.

• زيادة معدالت البطالة في محافظة المنيا.

• تركز كثافة السكان في شريط ضيق حول الوادي ،وعدم استغالل الظهير الصحراوي .
• ندرة المصانع والشركات اإلنتاجية بالمحافظة مما يضع

فرص عمل خريجي الجامعة.

• نقر االستثمار في المشاريع الصناعية والصناعات الحرفية واليدوية.
• ضع

االستغالل األمثل للثروات الطبي ية بالمحافظة.

• عدم استغالل مطار المنيا في االنتقال أو نقل بعض الحاصالت الزراعية.
• النزوح من الريف إلي الحضر.

• ارتفاع نسبة األمية بمحافظة المنيا.

• وجود كليات منا رة في جامعات أخري قريبة للمنيا مثل أسيوط ،وبني سويف.

• وجود جامعة خاصة فتحا أبوابها منذ عام  2015بمحافظة المنيا -جامعة د اريةة وهنةاك جامعةة آخةرى فةى
طور اإلعداد.
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• انتشار قافة الفهلوة ،والالمباالة ،وضع

الثقة.

• عةةدم كفايةةة الميزانيةةة المخصصةةة للجامعةةة ممةةا يعةةو انطةةال الجامعةةة نحةةو تحقيةةق طموحاتهةةا فةةي البحةةث
العلمي ،والتعلم ،وخدمة المجتمع.

• ضع

المستوي العلمي للمقبولين من التعليم ما قبل الجامعي.

• وجود برامج جديدة في الجامعات الخاصة.

• قلة عقود الشراكة بين القطاع الخاص والجامعة.

• جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس المتميزين.
• ضع

قة المؤسسات االستثمارية في قدرة األبحاذ الجام ية علي معالجة مشكالتها.

• تسرب الكفاءات من العمالة المؤقتة والمتعاقدة للعمل خارج الجامعة بعد تدريبها وصقل مواهبها.
• تعدد الجهات الرقابية وتداخل اختصاصاتها.

• اس ةتمرار المركزيةةة فةةي اإلدارة ،والحكةةم المحلةةي ممةةا يقيةةد اسةةتقالل المحافظ ةات والةةتمكن مةةن االنطةةال نحةةو
التنمية بصفة عامة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة خاصة.
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() 4

الرؤية ،والرسالة ،والقيم،
والغايات االسرتاتيجية
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أكاديميا ،كما يعد مهمة إستراتيجية
كبيرا ،فكرديا ،وتنظيم ديا ،و
د
يعد التخطيط للعمل المؤسسي في الجامعة د
تحديا د
ليس فقط لتعزيز االنجازات ،ولكن أيضاد للتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية.
إن عدم وجود رؤية إستراتيجية للعمل المؤسسي للجامعة ال يهدد فقط استقرارها كمؤسسة لإلبداع،

واالبتكار العلمي ،والثقافي ،وقوة دافعة للتنمية االقتصادية ،بل يعرض مكانة الجامعة للخطر.

بناء على التحليل البيئي تقدم الجامعة رؤيتها ،ورسالتها للسنوات الخمس القادمة -2020

.2025-2024/2021

 1/4الرؤية :

تسعى الجامعة الستيفاء شروط الترتيب العالمي المالئم ،إلنتاج خريج دولي منافس ،يتمتع بأعلى

محبا للعمل التطوعي لخدمة المجتمع ،وتنمية البيئة.
درجات االنتماء لوطن  ،د

 2/4الرسالة:

تلتزم جامعة المنيا بتهيئة البيئة ،والفرص المالئمة للطالب ،لكي يبذل قصارى جهد ليكتسب مهارات

وعالميا ،ولدي إحساس عالي بالمسئولية االجتماعية ،واإلقدام على العمل التطوعي.
محليا،
د
التنافس د

 3/4قيم اخلطة:

 يشكل البحث العلمي ،والتعليم عالي الجودة الموج األساسي ألنشطة الجامعة ،ويمثل البحث عن الحقيقةالعقلية الناقدة الخاصية األساسية للعمل األكاديمي ،وتقوم الجامعة بالتقييم المستمر لجهودها ،وللحالة
الراهنة للمجتمع ،وتطلعات المستقبلية.

 -تحقق الجامعة أعلي درجات الشفافية في اتخاذ الق ار ارت ،واإلجراءات اإلدارية.

 تستمر الجامعة في تعزيز قافة الدعم ،والتعاون ،والتفاعل ،والتواصل لتحقيق الطموحات المشتركة. -االحترام ،والتقدير ،والترحيب باألفكار المتميزة ،ومبادرات التطوير واالختالف المثمر في ا راء.

 تشجيع التطوير المستمر في التعليم والبحث العلمي ،وفدقا لمتطلبات الكفاءة ،واحتياجات سو العمل فيالمستقبل.

 االنفتاح علي األفكار ،وأنماط التفكير ،والفضول الفكري  ، Intellectual Curiosityوروح المبادرة. -وجود مناخ ،و قافة ،وبيئة تحرص علي البحث ،واالكتشاف ،واالختراع ،وجذب المواهب.

 التمس بأعلى درجات المعايير األخالقية علي مستوي السلوك الشخصي الفردي ،والمهني ،والمشاركةالمجتم ية.

 الريادة في توفير الكوادر من أعضاء هيئة التدريس القادرة علي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةوالثقافية.
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 االسةةتمرار فةةي السةةعي نحةةو تحقيةةق مكانةةة مرموقةةة للجامعةةة مةةن خةةالل إنتةةاج أبحةةاذ عالميةةة ،وتعلةةيم ع ةاليالجودة ،وإتباع إستراتيجية تسويق ذكية إلنتاج الجامعة البحثي ،والتكنولوجي.

 4/4الغايات اإلسرتاتيجية واألهداف املنبثقة:
 1/4/4الغاية األولي :جهاز إداري رقمي كفء:

 -1إعداد موارد بشرية ذات كفاءة رقمية ،وإدارية متميزة.

 -2تحديث الهيكل التنظيمي علي ضوء الرقمنة ،والتحول الرقمي.

 -3االستمرار في عقد برنامج شامل للتدريب ،والترقي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
 -4نظام رقمي لتقييم أداء العاملين.
 -5منظومة متطورة ليداء األمني.

 -6بيئة مالئمة للجهاز اإلداري لكي يقوم بدور في تحقيق مهام  ،ومسئوليات .
 -7االستمرار في دعم القدرة المؤسسية للجامعة.

 2/4/4الغاية الثانية :خريج عاملي منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن:
 -1إكساب الطالب مهارات إجراء البحث العلمي ،والمقالة البحثية.
 -2التحديث الدوري لمحتوى المقررات الدراسية.
 -3إنتاج طالب عالمي التوج .

 -4تقديم الدعم الفني للتمكن من تحقيق إستراتيجيات التعلم المدمج ،والتعلم االفتراضي.
 -5تقديم برامج فعالة في التدريب المدمج.

 -6نظام تقويم موضوعي رقمي (ورقى ،وافتراضي) لتقويم الطالب ،وإدارة االمتحانات.
 -7االستمرار في تقديم برامج التطوير المستمر لبرامج النشاط الطالبي التقليدي ،واالفتراضي لضمان بنةاء

شخصية للطالب يتجسد فيها قيم المواطنة ،واالنتماء ،ويمل مهارات القيةادة ،والحةوار ،والعمةل كفريةق،
وحب العمل التطوعي.

 -8التطوير المستمر لمصادر للتعلم.

 3/4/4الغاية الثالثة :عضو هيئة التدريس مكتسبًا مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر علي إنتاج حبث

علمي عاملي يساهم يف اإلضافة إلي املعرفة اإلنسانية ،ويساهم يف خدمة اجملتمع و تنمية البيئة:
مكتسبا مهارات البحث العلمي.
 -1إعداد باحثاد
د
 -2إدارة ،وحكومة البحث العلمي.

 -3تعزيز الخبرات الدولية ألعضاء هيئة التدريس.

94

95

 -4تسويق اإلنتاجية البحثية.

 -5االستمرار في دعم الباحثين للتمكن من النشر الدولي.
 -6االستمرار المستمر في تنمية مهارات ،وقدرات أعضاء هيئة التدريس ،ومعاونيهم.

 -7التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا لجذب مزيد من الوافدين.

 -8االستمرار في استثمار خبرات الجامعة لتحقيق التمويل الذاتي الالزم لتقديم البرامج العالمية الحديثة.

 4/4/4الغاية الرابعة :خدمة اجملتمع وتنمية البيئة:
 -1االستمرار في تعزيز المسئولية المجتم ية للجامعة.
 -2االستمرار في المساهمة في محو األمية.

 -3تعزيز عالقات التعاون مع مؤسسات المجتمع في محافظة المنيا.
 -4تعزيز قافة التطوع بين أعضاء هيئة التدريس ،والطالب.

 -5دعم األنشطة الطالبية في مجاالت االبتكار ،وريادة األعمال.

 -6دعم األنشطة الثقافية االفتراضية ،والمباشرة الالزمة لتنوير الشباب قافياد.
 -7االستمرار في تعزيز ،وتطوير التمويل الذاتي.

5/4/4الغاية اخلامسة :كليات اجلامعة معتمدة:

 -1تطوير الهيكل التنظيمي لمركز ضمان الجودة واالعتماد علي ضوء االعتماد البرامجي.
 -2االستمرار في دعم ،وتعزيز قافة الجودة ،واالعتماد الالزمة الستمرارية التطوير.

 -3االسةةتمرار فةةي تقةةديم ال ةةدعم الفنةةي الةةالزم للكليةةات ،والم ارك ةةز ،والمستشةةفيات ،والمعامةةل للحصةةول عل ةةي
االعتماد.

 -4متابعة الكليات الستيفاء متطلبات االعتماد -تجديد االعتماد.

 6/4/4الغاية السادسة :جامعة ذات مكانة دولية:

 -1االستمرار في دعم القدرة المؤسسية للجامعة الالزمة لكى تكون لها مكانة دولية.
 -2تحديد المعايير العالمية التي تكفل تحقيق مكانة دولية للجامعة.

 -3دعم الفعالية التعليمية ،والبحثية للجامعة لتتمكن من استيفاء متطلبات التدويل.
 -4تحديد التصنيف الدولي المندرج تحت معايير التدويل.

 7/4/4الغاية السابعة:
استثمار الرقمنة في النشاط األكاديمي ،والبحثي ،واإلداري للجامعة:

 -1االستمرار فى تهيئة البيئة المالئمة لتو يف الرقمنة أكاديمياد ،وبحثياد ،وإدارياد.
 -2تفعيل الرقمنة لتحقيق الطالب أقصى استفادة منها.
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 8/4/4الغاية الثامنة:

إدارة األزمات:

 .1آلية مقترحة إلدارة األزمات.
 .2تقديم تعليم ،وتدريب عالي الجودة للطالب في ل األزمات.

 .3تقديم الدعم الالزم لمحافظة المنيا لتمكنيهم من مواجهة جائحة كورونا.
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()5

حتديد الفجوة  ،واسرتاتيجيات عبورها
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 1/5حتديد الفجوة ،واالحتياجات:

على :وء التحليل البيئي ،يمكن تحديد االحتياجات كما يلى:

 1/1/5احتياجات اإلدارة املؤسسية ،والتخطيط االسرتاتيجي:

 -1عمة ةةل قاعة ةةدة بيانة ةةات تتضة ةةمن توصة ةةيف دقية ةةق للتخصصة ةةات اإلدارية ةةة ،والقة ةوانين ،واللة ةوائ  ،والقة ة اررات
الخاص ةةة باالنض ةةباط ف ةةي العم ةةل ،وأس ةةاليب المتابع ةةة ،والرقاب ةةة ،والحاج ةةات التدريبي ةة الخاص ةةة بك ةةل فئ ةةة
إدارية ،ونتائج هةذ الةدورات ولوحةة شةرف للمتميةزين فةي كةل مجةال ،وكةل مةا يخةر إدارة الجامعةة مةن

معلومات وإحصائيات.

 -2إعادة هيكلة النظام اإلداري للجامعة على ضوء تطبيق الرقمنة في اإلدارة ،وفى الكليات والقضاء علةى
البطالة المقنعة.

 -3تدريب قيةادات شةابة ،ومؤهلةة وفةت بةاب تةولى المناصةب القياديةة فةي اإلدارة وفدقةا لمعةايير يةتم التنةافس
وميدانيا.
قافيا،
على ضوئها على أال تشكل األقدمية عائدقا أمام انطال المؤهلين
د
أكاديميا ،وإدارديا ،و د
د
 -4توفير برامج للتدريب التحويلي ،على ضوء متطلبات الرقمنة.
 -5تفعيل االتصال الرقمي على مستوى إدارة الجامعة والكليات.

 -6استقدام خبراء لزيةارة عينةة مةن الوحةدات اإلداريةة مثةل (سةكرتارية العمةداء ،والةوكالء ،واألقسةام العلميةة،

وس ة ةةكرتارية أم ة ةةين ع ة ةةام الجامع ة ةةة ،واألمن ة ةةاء المس ة ةةاعدين ،وإدارة ش ة ةةئون الط ة ةةالب ،والد ارس ة ةةات العلي ة ةةا،

واألرشةةيف ،ووحةةدات الصةةيانة) علةةى مسةةتوى الكليةةات ،وعلةةى مسةةتوى إدارة الجامعةةة ،والمكتبةةات......

و يرها ،لتحدد العدد األمثل لكل مكتب على ضوء متطلبات الرقمنة.

 2/1/5احتياجات التعليم ،والتعلم ،والتدريب:

 -1إعادة هيكلة المكتبة المركزية وفدقا للنظم ،والتوجهات العالمية الحديثة.
 -2التأليف الجماعي للمراجع األساسية.

 -3تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي ،ونظام الساعات المكتبية في الكليات على ضوء الرقمنة.

 -4حاجةةة المكتبةةة المركزيةةة الةةي إعةةادة هيكلةةة وتأ يةةث ،بحيةةث تواكةةب العصةةر ،وتةةؤدى رسةةالتها فةي التعلةةيم،
والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع.

 -5تفعيل نظام الساعات المعتمدة في معظم الكليات ليحقق الغاية من إق ارر .
 -6التحديث المستمر للبرامج الدراسية ،وتوفير برامج جديدة تواكب االتجاهات العالمية.

 -7تنميةةة مهةةارات وقةةدرات العةةاملين بمكاتةةب رعايةةة الشةةباب بالجامعةةة ،والكليةةات حتةةى يةةتمكن الطةةالب مةةن
اإلقبال على األنشطة الطالبية المباشرة واالفتراضية.

 -8توفير برامج فعالة للتعليم من ُبعد ،والتعليم المدمج.
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 -9تطوير وتحديث البرامج التعليمية في معظم الكليات ،وذل لتتسق مع المعايير األكاديمية.

 -10تشجيع حركة الترجمة للمراجع األساسية في تخصصات محددة.

 3/1/5احتياجات الطالب:

البعد األخالقي في شخصية الطالب.
 -1تعزيز ُ

 -2تعزيز الثقافة الصحية لدى الطالب ،خاصة فيما يخر فيروس كورونا.
 -3دعم الروابط مع الخريجين وسو العمل.

 -4توجي الطالب لإلفادة من مصادر المعرفة اإللكترونية التي توفرها الجامعة.
 -5تهيئة المناخ المالئم بالكليات إلتاحة الفرصة للطالب للمشاركة في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
 -6توفير نماذج محاكاة للمهن المختلفة في السو وفدقا لطبيعة كل كلية.
 -7وجود برامج للتبادل الطالبي مع جامعات العالم (وخاصة الطالب الفائقين ،والنابغين ،والمبدعين).

 -8إكسةةاب الطةةالب مهةةارات الحاسةةب ،وتعلةةم اللغةةات األجنبيةةة للةةدول التةةي تسةةيطر علةةى االقتصةةاد العةةالمي

ف ةي الوقةةا الحةةالي مثةةل (الصةةين ،اليابةةان ...،و يرهةةا) وتقةةديم دورات فةةي اللغةةات األجنبيةةة ،والمهةةارات
التي تمكنهم من التنافس.

 -9وجود مقررات مستوى خاص للطالب الفائقين والطالب النابغين وتشجيع الطالب على دراستها.
 -10تدريب الطالب على مهارات البحث العلمي ،وإعداد المقاالت ،والتقارير.

 -11تدريب الطالب على تحقيق أقصي استفادة من التعلم االفتراضي ،والتعلم المدمج.

 -12تطةةوير الخدم ةةة الطبي ةةة للطةةالب بحي ةةث تتج ةةاوز العةةالج ،إل ةةي ةةرس الثقافةةة الص ةةحية الالزم ةةة للط ةةالب
لمواجهة األزمات الصحية الطارئة (فيروس كورونا).

 -13دعم الطالب وتوجيههم لتحقيق أقصى استفادة من التعلم المدمج ،والتعلم االفتراضي.

 4/1/5احتياجات البحث العلمي:

 -1توجي مصادر البحث إلنتاج أبحاذ عالمية المستوى.
 -2بحث علمي تطبيقي يمكن تسويق .
 -3االلتزام بحقو الملكية الفكرية.

 -4ش ارك فعالة بين الجامعة ،والصناعة ،وبقية مجاالت اإلنتاج والخدمات.

 -5توفير األجهزة واألدوات التكنولوجية الحديثة الالزمة إلنتاج بحث عالمي.
 -6االلتزام بمعايير النشر الدولي.

 -7االلت ازم بالقواعد ،واألسس العالمية فيما يخر كتابة ،وإخراج الرسائل العلمية واألبحاذ.
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 -8التدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتنمية مهاراتهم البحثية.

 -9مزيد من مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المشروعات البحثية العالمية ،والمؤتمرات الدولية.
 -10تبادل األساتذة ،واستقدام األساتذة العالميين ،والمصريين منهم بصفة خاصة.

 -11عقد اتفاقيات شراكة مع الجامعات ذات السمعة الدولية ،وتفعيل االتفاقيات الحالية.

 5/1/5احتياجات أعضاء هيئة التدريس:

 -1تفعيل آلية المحاسبة وفُقا لما جاء في قانون تنظيم الجامعات.

 -2تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الكتساب مهارات التعلم المدمج ،والتعلم االفتراضي ،والرقمنة.
 -3االستمرار في رس قافة االنتماء للجامعة والكليات كوسيلة لحث الكليات للحصول على االعتماد.
 -4تفعيل م يار ترقية أعضاء هيئة التدريس فيما يخر خدمة المجتمع ،وتنمية البيئة.

 -5اسةةتثمار طاقةةات وخبةرات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي تنميةةة وخدمةةة المجتمةةع ،ونقةةل خبةراتهم الةةي شةةباب
أعضاء هيئة التدريس.

 -6االسةةتمرار فةةي تةةدريب أعضةةاء هيئةةة التةةدريس علةةى اسةةتراتيجيات وأسةةاليب التةةدريس الحديثةةة ،وتحةةديث
دورات التدريب التي يقدمها مركز تنمية القدرات بالجامعة ،لتواكب االتجاهات العالمية الحديثة.

 -7التأكيد على أن مهنة التدريس بالجامعة ال تعنى فقط إعداد الطةالب لمهنةة محةددة أو تخصةر معةين،
ةالحا ،لدية أكبةةر قةةدر مةةن االنتمةةاء للةةوطن،
بةةل تعنةةى أي دضةا أنهةةا رسةةالة لبنةةاء الطالةةب ليكةةون مواط دنةا صة د

مستغلين في ذل المواق
صال .

السلوكية التي يكتسةب مةن خاللهةا الطالةب خبةرات تكةون شخصةيت كمةواطن

 6/1/5احتياجات الدراسات العليا:

ةتندا علةةى أدلةةة ومؤش ةرات تةةدل علةةى تفعيةةل توصةةيات المةةؤتمرات
 -1قيةةام الكليةةات بتقةةديم تقريةةر ُمفصةةل مسة د
العلمية ليقسام ،وعلى مستوى الكليات.
 -2وجود مقررات مستوى خاص للطالب الفائقين ،والطالب النابغين ،وتشجيع الطالب على دراستها.

 -3وجود آلية في كل كلية الكتشاف الطالب المبدعين ،والنابغين ،وتنمية ورعاية تفةوقهم باعتبةارهم علمةاء
المستقبل.

 -4عقد مؤتمر عالمي دوري في كل قطاع من قطاعات الجامعة (القطاع الطبي ،القطاع العلمي ،القطةاع
الدرسةات العليةا وُيةدعى فية العلمةاء المصةريين فةى
التربوي ،القطاع االجتماعي الثقافي) بهدف تطةوير ا

الخارج وقرنائهم.

مركز للتميز بالجامعة.
 -5إنشاء مركز للدراسات البينية ،والدراسات المتعددة ليكون دا
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 -6االسةةتمرار ف ةةي تق ةةديم مزيةةد م ةةن ال ةةدعم فةةي مج ةةال اللغ ةةات األجنبيةةة ،لتمك ةةين الط ةةالب مةةن التق ةةدم للم ةةن

الد ارس ةةية للحص ةةول عل ةةى ال ةةدكتو ار أو إج ةراء األبح ةةاذ الت ةي تطل ةةب ت ةوافر أجه ةزة ،وأدوات حديث ةةة ن ةةادرة،
و ير المتوفرة في مصر.

 -7ت ةةوفير نظة ةةام التعاق ةةد ،ونظة ةةام الستض ةةافة األسة ةةاتذة األجان ةةب ،والمصة ةريين ،ف ةةى التخصصة ةةات الحديثة ةةة
لإلشراف على طالب الدكتو ار  ،والتدريس ،والتدريب.

 -8عقةةد اتفاقيةةات توأمةةة للبةرامج األكاديميةةة فةةي بعةةض التخصصةةات النةادرة ،خاصةةة فةةى الطةةب ،والهندسةةة،
والعلوم ،والتكنولوجيا وفدقا لخطة زمنية محددة.

 7/1/5احتياجات خدمة اجملتمع ،وتنمية البيئة:

 -1توفير برنامج متكامل ٌيسهم في جميع الطالب ،واألساتذة للقيام بمحو األمية ،على أن يتغلةب البرنةامج
على السلبيات التي تق و ارء العزوف عن االلتحا بهذ البرامج.

 -2التنسةةيق مةةع مؤسسةةات المجتمةةع المةةدني ،والجم يةةات األهليةةة لكةةي تةةتمكن الجامعةةة مةن تقةةديم الخةةدمات
ليميين في مجاالت الصحة ،والتوعية االجتماعية ،واألسرية ،والثقافية ،والترفيهية.

 -3تحديد االحتياجةات الخاصةة بكةل قريةة ،أو منطقةة عشةوائية فةي كافةة المجةاالت ،والمشةاركة فةي برنةامج
محو األمية.

 -4برامج قافية للطةالب لغةرس قافةة ُحةب العمةل التطةوعي وخدمةة البيئةة ،واكتسةاب مهةارات التواصةل مةع
األميين لغرس الوعي الصحي.

 -5إعةادة النظةةر فةي بةرامج الوحةةدات ذات الطةابع الخةةاص لكةةي تسةهم فةةي البرنةةامج التكةاملي لمحةةو األميةةة،
والذي يسم لكافة التخصصات بالمشاركة فيها.

 -6التقييم المستمر للوحدات ذات الطابع الخاص.

 -7عقد برامج أنشطة مسابقات مع األميين كوسيلة للتواصل ،وجذبهم نحو برامج محو األمية
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 2/5اسرتاتيجيات عبور الفجوة:
 1/2/5اسرتاتيجيات اإلدارة املؤسسية ،والتخطيط االسرتاتيجي:

االستراتيجية الولى:

النظر إلي التدريب على أن حجر الزاوية في إعةداد القيةادات اإلداريةة واألكاديميةة ،ويتةولى مركةز تنميةة

قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات المسئولية كاملة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
االستراتيجية الثانية:

بنةاء برنةامج للتةةدريب المسةتمر لغةةرس قافةة اإلدارة االلكترونيةة ،و قافةةة الجةودة فةةي األداء ،و قافةة العمةةل

كفريق ،و قافة االنتماء للجامعة ،و قافة المحاسبة ،والحوكمة.
االستراتيجية الثالثة:

االتفا على آلية واضحة المعايير معلنة الختيار العاملين الجدد والقيادات بالجامعة على أن تتسم هذ

ا لية بأعلى درجات الشفافية.
االستراتيجية ال ار عة:

ومهنيا ،وتصنيفهم وفدقا الحتياجاتهم التدريبيةة
الكترونيا
تحديد العاملين ذوى الكفاءات المتواضعة إدارديا و
د
د

وإعادة تدريبهم من خالل إستراتيجية للتأهيل الو يفي.
االستراتيجية الخامسة:

تحقيةةق أعلةةى كفةةاءة لةةإلدارة اإللكترونيةة ،وتةةوفير الكةوادر المؤهلةةة والقةةادرة علةةى إدارة وصةةيانة هةةذا النظةةام بحيةةث

ُيمكن القيادات الجام ية من اتخذا القرار على أسس علمية وفى الوقا المناسب.
االستراتيجية السادسة:

ال يشةةغل موق دع ةا إداردي ةا بالجامعةةة إال مةةن كةةان ل ة عمةةل حقيقةةي حتةةى ال يصةةب معودق ةا لةةإلدارة ومعط ةالد

لتحقيق مهامها.

االستراتيجية السا عة:

بنةةاء خطةةة اسةةتراتيجية للتمويةةل الةةذاتي للجامعةةة تقةةوم علةةى الخطةةط االسةةتراتيجية للوحةةدات ذات الطةةابع

الخاص.
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االستراتيجية الثامنة:

إعداد برنامج لتسويق منتجات الجامعة المادية ،والبحثية ،والخدميةة باسةتخدام أسةاليب التسةويق التقليديةة

واإللكترونية.

االستراتيجية التاسعة:

بن ةةاء اس ةةتراتيجية داعم ةةة إلع ةةادة تنظ ةةيم ( )Reorganizingاإلداري ةةين ،والفني ةةين ،والعم ةةل بحي ةةث ت ةةدعم

فرصهم في التدريب والتطوير والترقية.
االستراتيجية العاشرة:

تقةةديم المجةةاالت اإلداريةةة والتنظيميةةة التةةي تر ةةب الجامعةةة فةةي إعةةداد خطةةط إلصةالحها ،وتطةةوير كفةةاءة

العاملين بها.

األنشطة االسرتاتيجية:

 بن ةةاء خط ةةة اس ةةتراتيجية للت ةةدريب المس ةةتمر للقي ةةادات ،وللع ةةاملين بالجامع ةةة م ةةن خ ةةالل ورش عم ةةل عل ةةى م ةةدارسنوات الخطة االستراتيجية على أن يتم تصنيف برامج التدريب ،طبدقا لالحتياجات الفعلية للمتدربين.
 المتابعةةة الميدانيةةة ألداء العةةاملين بالجامعةةة ،وتقيةةيم أدائهةةم بواسةةطة لجةةان مسةةتقلة بعية دةدا عةةن الةرئيس المباشةةرةدءا م ةةن تق ةةويم ومتابع ةةة األداء الف ةةردي ،ويمت ةةد ليش ةةمل جمي ةةع األقس ةةام
للعم ةةل ،وذلة ة عل ةةى ك ةةل المس ةةتويات ب ة د

اإلدارية ،واألكاديمية.

 إجةراء د ارسةةة علميةةة –تقةةوم بهةةا لجنةةة مسةةتقلة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس– تهةةدف الةةي بيةةان مةةدى موضةةوعيةتقارير األداء.

 -االستمرار في دعم نظام  MISفي تحقيق االتصال اإللكتروني بين جميع الهياكل اإلدارية للجامعة.

 -تفعيل دور إدارة المتابعة والشئون القانونية ،ودور األجهزة الرقابية بالجامعة ،حتى تةتمكن اإلدارات مةن القيةام

ةتنادا الةةي المؤشةرات الالزمةةة لتحديةةد األداء للتأكةةد مةةن تحقيةةق أفضةل الممارسةةات
بةةدورها المنةةوط بهةةا ،وذلة اسة د

مقارنة بالجامعات األخرى ،واستخدام التغذية الراجعة.

 االسةةتمرار فةةي دعةةم البنيةةة األساسةةية المعلوماتيةةة ،والخةةدمات التةةي تقةةدم للطةةالب ،والعةةاملين وفدقةا السةةتراتيجيةالجامعة لتكنولوجيا المعلومات.
 إعةادة النظةر فةي اسةتراتيجية الجامعةةة فةي تو يةف تكنولوجيةا المعلومةات حتةةى تصةب الجامعةة مؤسسةة بحثيةةةمتميزة طبدقا لمعايير االعتماد الدولي.
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 قية ةةام مركة ةةز التخطة ةةيط االسة ةةتراتيجي بمراقبة ةةة ومتابعة ةةة وتوجية ة ودعة ةةم الكلية ةةات لتحقية ةةق خطتهة ةةا االسة ةةتراتيجيةللحصول على االعتماد.

 دعم التعليم والتدريب المستمر لمجتمع الجامعة الستيعاب وتطبيق أسس تكنولوجيا المعلومات. تصةةميم نظةةم فعالةةة إلدارة نظةةم المعلومةةات حتةى تصةةب أكثةةر فعاليةةة فةةي مةةا تقةةوم بة مةةن أعمةةال ،وأكثةةر وع ديةاللفجوة بين واقع ما تقوم ب من أعمال ،وما يجب أن تقدم للكليات ،للحصول على االعتماد.

 2/2/5اسرتاتيجيات التدريس ،والتعلم ،والتدريب:

االستراتيجية الولى:

اعتبار التدريب حجر الزاوية المكمل للعملية التعليمية ،حيث يتم مةن خاللة تو يةف وتطبيةق مةا يدرسة

الطالب من مقررات ،وينقسم التدريب الي قسمين:

الول :التدريب بوصف جزدءا من البرامج الدراسية المقررة على الطالب قبل التخرج.

الثانية :التدريب المستمر بعد التخةرج ،والةذي ُيمكةن الخةريج مةن اكتسةاب المهةارات الالزمةة للمنافسةة واالسةتمرار
في سو العمل.

االستراتيجية الثانية:
تتج

اية البرامج الدراسية ،وبرامج التدريب نحو بناء العقلية البحثية للطالب التي تمكن مةن الحصةول

على المعلومة من مصادرها المتعددة ،وتحليلها ،ونقدها ،ومن م يكون لدينا خريج يمل مهارات التفكير العلمي
الالزمة لمواجهة المشكالت ،والوقاية من االنزال فى دهاليز االنحراف ،وتجنب البطالة.

االستراتيجية الثالثة:

يش ة ةةكل االس ة ةةتخدام األمث ة ةةل ألدوات تكنولوجي ة ةةا التعل ة ةةيم ،ومص ة ةةادر ال ة ةةتعلم ،واس ة ةةتثمار أدوات تكنولوجي ة ةةا

المعلومات ،وتو يف طر التدريس ،والتقويم الحديثة ،وتفعيل برامج التوجي  ،واإلرشاد األكاديمي ،والمهنةي أهةم
وسائل إكسةاب الطةالب الخبةرات التعليميةة الالزمةة لاللتحةا ببةرامج التةدريب بعةد التخةرج المؤهلةة للمنافسةة علةى

االلتحا بسو العمل.

االستراتيجية ال ار عة:

توفير البيئة التعليمية الداعمة للطالب التي تشجعهم على االكتشاف واالبتكار ،واالختراع ،والمتمثلة فى

وجود مجتمع أكاديمي مرن ،وتشاركي مع مؤسسات المجتمع ،ويقدم برامج تعليمية عالية الجودة ،ويتي الفرص
للتنافس من خالل مناهج تسم باالختيار ،وطر التدريس الحديثة والتقويم المستمر.
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االستراتيجية الخامسة:

ةامر بةةالفرص
ةذابا ،وجمةةيالد ،ونظيدف ةا ،وعة دا
الحةةرص علةةى أن يكةةون الحةةرم الجةةامعي ( )Campusآم دن ةا وجة د
التةةي تتةةي للطةةالب ممارسةةة األنشةةطة االجتماعيةةة والثقافيةةة والرياض ةية والعلميةةة الممتعةةة للطةةالب ،والتةةي تحقةةق
االنتماء الالزم الرتباط الخريجين بجامعتهم ووطنهم بصفة عامة.

األنشطة اإلسرتاتيجية( :اخلاصة بالتعليم ،والتعلم ،والتدريب)

 تنويع فرص التعليم ،والتدريب المتنوعة ليلتحق الطالب بالبرامج التعليمية ،والمهنية التي تمكنهم من التميز. تهيئة البيئة التعليمية عالية الجودة والتي يكون محورها االهتمام بالطالب. -تقديم مناهج ،وبرامج عالية الجودة ،ومراجعتها ،وتقييمها دورديا.

 االلتزام بالتجديد ،والتحديث المستمر في طر وأساليب التدريس التقليدية واالفتراضية ،والتعليم ،والتقويم. تقةةديم أ نمةةوذج التةةدريس القةةائم علةةى البحةةث والتعلةةيم القةةائم علةةى البحةةث (،)Research Led Learningواألنشطة على مستوى جميع البرامج الدراسية.

 -العناية بالعمق والحدا ة في تناول الموضوعات إلكساب الطالب الخبرات التي تمكنهم من التنافس.

 3/2/5اسرتاتيجيات الطالب واخلرجيني:

 اتخةاذ التةدابير اإلداريةة ،والماليةة إلنشةةاء بنة الطالةب لةدعم الطةةالب المحتةاجين ،وقرنةائهم أصةحاب المشةةاريعالصغيرة التي تشكل نواة للعمل بعد التخرج.

 االستمرار في دعم سياسة التكافل الطالبي التي يسهم من خاللهةا الطةالب ،واألسةاتذة ،والعةاملون ،والقةادرونمن المجتمع المحلى بما لديهم من فائض في المالبس ،والكتب ،والمراجع ،واألدوات االلكترونية و يرها.

وفنيا لتقوم بدور أكثر فعالية لكي تحقق الغاية مةن إنشةائها ،بحيةث
ماديا ،د
 االستمرار في دعم األسر الطالبية ديحقق الطالب من خاللها ذواتهم.
 إتاحة الفرص للطالبات بصفة خاصة للتدريب الالزم إلعدادهن للمسةتقبل كزوجةات ،وكأمهةات لبنةاء المجتمةعالمتحضر.

 تفعيل وحدة متابعة الخريجين بالكليات حتى يمكن تقديم برامج التدريب (في التخصةر ،والتةدريب التحةويلي)الالزمة بعد التخرج.

 تقديم التوج واإلرشاد المهنةي واألكةاديمي ،والنفسةي ،واالجتمةاعي الةذي يمكةن الطةالب مةن اكتشةاف قةدراتهم،وميولهم ،وااللتحا بالبرامج التعليمية المالئمة لهم.

 ربط الخبرات التعليمية التي تقةدم فةي قاعةات الد ارسةة مةع التعلةيم بالتجريةب الةذي يجعةل الطالةب علةى اتصةالبمجاالت البحث في كليت  ،وبعالم سو العمل.

 -تبنى شراكات لتبادل الطالب المتميزين مع الجامعات العالمية.
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 4/2/5اسرتاتيجيات البحث العلمي ،وأعضاء هيئة التدريس ،والدراسات العليا:

االستراتيجية الولى:

توفير متطلبات اإلنتاجية البحثية عالمية المستوى ،والقابلة للنشةر فةي المجةالت العلميةة العالميةة ،والتةي

تُسهم في اإلضافة الي المعرفة اإلنسانية ،وذل من خةالل اتفاقيةات الشةراكة مةع الجامعةات ذات المكانةة الدوليةة
العالية ،واستضافة رموز العلماء العالميين ،بصةفة عامةة ،والعلمةاء المصةريين المقيمةين بالخةارج بصةفة خاصةة،
لإلشة ةراف المش ةةترك عل ةةى رس ةةائل ال ةةدكتو ار  ،وتك ةةوين ف ةةر بحثي ةةة تتكام ةةل م ةةن خالله ةةا خبة ةرات الب ةةاحثين ،وتن ةةتج
األبحاذ الالزمة لتحقيق التنمية في محافظة المنيا ومواجهة مشكالتها.

االستراتيجية الثانية:

تتج الجامعة إلنشاء مركز للتميز ( )Center of Excellenceالمتخصر في إجراء البحوذ البينية

 ،Inter-disciplinary Researchوبحةةوذ التخصصةةات المتعةةددة ،Multidisciplinary Research

ويشترط أن تتج هذ البحوذ نحو استثمار خصوصية محافظة المنيا لتحقيق التنمية المجتم ية المستدامة.

االستراتيجية الثالثة:

االعتماد على التمويل الذاتي للبحث العلمي مةن خةالل آليةة تسةتند علةى أسةس علميةة لتسةويق األبحةاذ

محل دي ةا ،وقوم دي ةا ،وعالم دي ةا ،وتق ةةديم االستش ةةارات العلمي ةة ،ودع ةةم الب ةةاحثين بسكس ةةابهم مه ةةارات التن ةةافس عل ةةى الم ةةن
العالمية.

األنشطة االسرتاتيجية:

 تطةةوير وتحةةديث ب ةرامج الد ارسةةات العليةةا بحيةةث تكةةون ب ةرامج ارئ ةدة ومتمي ةزة ومتسةةقة مةةع خصوصةةية محافظةةةالمنيا.

 إعداد برنامج لتسويق منتجات الجامعة بصفة عامة ،وإنتاجها البحثي بصفة خاصة باستثمار قنوات االتصالالتقليدية ،وااللكترونية.

 التوسةةع فةةي ب ةرامج اإلش ةراف المشةةترك مةةن خةةالل استضةةافة أفضةةل األسةةاتذة العةةالميين ،والمص ةريين ،وبصةةفةخاصة خريجي جامعة المنيا.

 دعم االمتياز في البحث العلمي عةن طريةق مكافةأة البةاحثين المتميةزين ،وتزويةد البةاحثين بةاألدوات ،واألجهةزةالالزمة إلنتاج أبحاذ عالمية المستوى.
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 تقديم الدعم الفني الالزم إلجراء األبحاذ عالمية المستوى عن طريق توفير مهمات علمية تمكن الباحثين مناس ةةتخدام األجهة ةزة واألدوات الحديث ةةة ي ةةر المتة ةوافرة ف ةةي مص ةةر ،واإلف ةةادة م ةةن الفني ةةين الق ةةادرين عل ةةى تص ةةميم

التجارب ،وتصميم األجهزة وفدقا لمتطلبات بعض األبحاذ.

 -االلتزام بمعايير تقويم األبحاذ عالمية المستوى.

 تحديد األنشطة البحثية التةي يمكةن أن تركةز عليهةا الجامعةة ،والتةي يمكةن أن تعطةى الجامعةة سةمعة عالميةة،وتُستثمر فيها خصوصية محافظة المنيا.

 التأكيد على أهميةة البحةوذ التطبيقيةة ،وأهميةة تسةويقها واسةتقدام خبةراء عةالميين فةي تسةويق األبحةاذ لتحقيةقأكبر عائد منها.

 تة ةةوفير البيئة ةةة الداعمة ةةة لطة ةةالب الد ارسة ةةات العلية ةةا ،واسة ةةتخدام التغذية ةة الراجعة ةةة لتطة ةةوير بيئة ةةة البحة ةةث العلمة ةةي،والتدريب ،واالرتقاء بالمستوى المهني ليساتذة المشرفين.

 -الحفال على أعلى مستوى أخالقي لممارسات البحث العلمي.

 اتخةةاذ التةةدابير وال ُسةبل الالزمةةة لإلفةةادة مةةن بةرامج المةةن الد ارسةةية التةةي تقةةدمها المؤسسةةات والجامعةةات وم اركةةزالبحوذ العالمية.

 تدريب طالب الدراسات العليا على تحقيق مؤشرات األداء البحثي الجيد الذي يتمشى مع المستويات العالميةةليبحاذ المنشورة.

 تةةوفير بةرامج التةةدريب المسةةتمر -علةةى أعلةةى مسةةتوى -ليخصةةائيين ،والفنيةةين القةةادرين علةةى الصةةيانة الدوريةةةليجهزة ،واألدوات العلمية.

 تدريب الباحثين وطالب الدراسات العليا على اإلفادة من وسائل تكنولوجيةا المعلومةات واالتصةال التةي توفرهةاالجامعة.

 اتخاذ التدابير الالزمة لجعل جامعة المنيا المكان المفضل للطةالب الوافةدين العةرب و يةرهم للد ارسةة والتةدريبمن خالل توفير البنية األساسية الممتازة ،والدعم األكاديمي الالزم إلشباع حاجاتهم األكاديمية والمهنية.

5/2/5اسرتاتيجيات خدمة اجملتمع وتنمية البيئة:

تدرك جامعة المنيا أن مشكلة األُمية تمثل السبب الرئيسةي فةي معانةاة مصةر مةن العديةد مةن المشةكالت

تهدد أمنها ،واستقرارها والمتمثلة في التطرف واإلرهاب ،ليس ذل بحسةب إنمةا هةي السةبب فةي الغالبيةة العظمةى

من المشكالت التي تعو تحقيق التنمية في كافة مجاالتها المتمثلةة فةي البطالةة ،واإلدمةان ،واإلهمةال ،وضةع
االنتماء ،والفهلوة.
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االستراتيجية الولى:

العمل على جذب األُميين لكي يسعوا هةم أنفسةهم لإلقبةال علةى بةرامج محةو األميةة ،مةن خةالل اسةتثمار

حاجةةاتهم للعةةالج ،والتوجية  ،واإلرشةةاد المهنةةي ،واالجتمةةاعي ،والترفية  ،ومةةن ةةم يةةتم محةةو أميةةتهم كأحةةد عناصةةر
الملحة.
إشباع حاجاتهم ُ
االستراتيجية الثانية:

آنفا -مةن خةالل فريةق مةن األسةاتذة المتخصصةين كةل فةي تخصصة
إشباع حاجات األميين المذكورة – د

(حيةةث ن ةةتج ع ةةن الجه ةةود التقليدي ةةة لمح ةةو األمي ةةة ع ةةزوف األميةةين ع ةةن اإلقب ةةال عل ةةى ب ةرامج مح ةةو األمي ةةة ولج ةةوء

ال ةةبعض ال ةةي التحاي ةةل عل ةةى الش ةةروط الت ةةي وض ةةعا إلجب ةةارهم عل ةةى االلتح ةةا ببة ةرامج مح ةةو األمي ةةة ،مم ةةا أدى
الستم اررية المشكلة) ،ووفدقا لبرنامج مصةمم علةى أسةس علميةة يضةمن الغايةة األساسةية منة وهةى اقةتالع األميةة
من جذورها.

االستراتيجية الثالثة:
األديان.

االتفةةا علةةى أن محةةو األميةةة واجةةب قةةومي وطنةةي ،والت ةزام أخالقةةي ،بةةل هةةو دينةةي تحةةث علي ة جميةةع

االستراتيجية ال ار عة:

ومع ة ةةدة بستق ة ةةان م ة ةةن خ ة ةةالل فري ة ةةق م ة ةةن األس ة ةةاتذة
تق ة ةةديم خدم ة ةةة مجتم ي ة ةةة متكامل ة ةةة ،وبش ة ةةكل م ة ةةنظمُ ،
المتخصصين ،وجهةود الجامعةة فةي خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة بةدالد مةن قيةام فةر منفةردة مةن كةل كليةة قةد ال
تأتى بثمارها المرجوة ،خاصة في مجال محو األمية.

االستراتيجية الخامسة:

بنةاء االتجةا اإليجةةابي نحةو حةب العمةةل التطةوعي لةدى الطةةالب مةن خةالل نشةةاط إل ازمةي لجميةع طةةالب

الجامعة ،بحيث يتم توجي الطةالب لخدمةة أفةراد المجتمةع كةل وفةق تخصصة  ،واعتبةار هةذا النشةاط موزدعةا علةى
طا من شروط التخرج.
جميع سنوات الدراسة ،مع جعل شر د

االستراتيجية السادسة:

يتم اقتالع األمية التقليدية من جذورها على ال ة مستويات:

المستوى الول:

محةةو األميةةة للشةةباب (األميةةة فةةي القةراءة والكتابةة ،والحسةةاب) ويةةدرس فية األطفةةال المتسةربون والشةةباب

حتى سن الثال ون ،وذل من خالل البرامج التي تقدمها هيئة محو األمية وتعليم الكبار.

المستوى الثاني:

محو األمية للكبار (من هم فو الثال ين مةن العمةر) وذلة مةن خةالل التلقةي عبةر أنشةطة مختلفةة مثةل

(المحاضرة ،والحوار ،والمناقشة ،والسينما ،والمسرح.)... ،...،
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المستوى الثالث:

محةةو أميةةة المتعلمةةين فةةي جانةةب محةةدد مةةن جوانةب بنةةائهم التربةةوي مثةةل األميةةة الكمبيوتريةةة ،واألميةةة السياسةةية،

واألمية الزواجية/األسرية ،األمية الثقافية ،األمية الصحية ،األمية فى العالقات اإلنسانية .

 6/2/5اسرتاتيجيات الرقمنة:

 وجةةود نظةةام أمةةان قةةوى يحفةةظ البيانةةات الخاصةةة بةةالطالب ،والبةةاحثين ،واإلدارة ،والمستشةفيات ،وأعضةةاء هيئةةةالتدريس ،والنشاط الطالبي ،ورعاية الطالب ،واالمتحانات ،والتدريس والمحاضرات االفتراضية ،و يرها.

 تجنةةب االخت ارقةةات ،والتسةريبات ،وذلة باسةةتخدام أفضةل اسةةتراتيجيات إدارة البيانةةات لضةةمان حوكمة قويةةة للبيانةةاتفي أعمال الجامعة السيما فيما يتعلق بالتعليم عبر االنترنا ،والدورات الرقمية

 القيام بنشر أنظمة صارمة إلدارة البيانات عن طريق: -إدارة الو ائق.

 تخزين البيانات بالفيديو. -ملفات الصوت ا منة.

 جمةةع وإدارة البيانةةات بشةةكل آمةةن ( )PIIبالهويةةات (األسةةماء – العنةةاوين – البريةةد االلكترونةةي –الو ائق الرسمية).

األنشطة االسرتاتيجية:

 -تقةوم الجامعةةة (مركةةز تكنولوجيةةا المعلومةةات) بتحةةري الدقةةة فةةي إدارة و ائقهةةا مةةن المحاضةةرات ،وأو ار العمةةل،

والمةوارد الد ارسةةية ،والمةؤتمرات ،وورش العمةةل الهامةةة ...وتجنةب عقبةةات إدارة المسةتندات مثةل وضةةع عالمةةات
ي ةةر دقيق ةةة ،أو حف ةةظ المعلوم ةةات ف ةةي الموق ةةع الخط ةةأ ،أو ض ةةياع المس ةةتندات ب ةةين الملف ةةات أو ت ةةم تس ةةميتها أو

ترميزهةةا بشةةكل خطةةأ وذل ة حتةةى ال يسةةهل قرصةةنتها واس ةةتخدام  Wordable.ioكةةأداة إلدارة المسةةتندات م ةةن
 Wordpressالى Docs Goog1

 إنشاء نظام إدارة البيانات إلنشاء مقاطع الفيديو وتخزينهةا ،وإدارتهةا بشةكل فعةال باسةتخدام حلةول تخةزين إدارةالفيديو المنظمة حتي يمكن تحديد ،ونشر مقاطع فيةديو تعليميةة ،وتسةويقية ويمكةن تخةزين مقةاطع الفيةديو مةن
خة ةةالل منصة ةةة إدارة فية ةةديو أمة ةةان الكندية ةةة  sync.comوهة ةةي لة ةةيس لهة ةا حة ةةدود لعة ةةدد الملفة ةةات أو مة ةةن خة ةةالل

 ponoptoوهي إدارة حوكمة بيانات إدارة الفيديو ليساتذة ،والشركات التعليميةة ومةن خةالل هةذ األداة يمكةن

عمل ا تي:
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• استضافة آمنة ال مركزية.

• عقد ندوات ،وتدريب عبر االنترنا.
• تنظيم بيانات إدارة التعليم.

• شرح الفيديو وإمكانية الوصول إلي .
• مشاركة آمنة للفيديو.

• تحرى الدقة في تخزين حلقات الصوت من خالل  Sound Cloudبالنسبة لملفات الموسةيقي،

ويمكن استخدامها لتسويق منتجات الجامعة التعليمية أو من خةالل  File passإلدارة البيانةات

الصوتية.

• استخدام  Form Assemblyلجعل البيانات في أمان من خالل مجموعة مةن عمليةات الةدمج
حيةث يعةد (علةي سةبيل المثةال) تكامةل  Mail Chimpالخةاص  Formal Assemblyأحةد

الخيةارات التةةي تتةةي للمسةتخدمين ربةةط نمةةوذج الويةةب بقةوائم المشةةتركين  Mail Chimpحيةةث
تحمي أنظمة بيانات الة Mail Chimpبيانات العمل التي تجمعها.

 7/2/5اسرتاتيجيات تدويل التعليم:

 -االسا اتراتيجية الولاااى :الت ةةأ ير المباش ةةر عل ةةي ج ةةودة التعل ةةيم ويق ةةوم ت ةةدويل المن ةةاهج ب ةةدور رئيس ةةى ف ةةي تك ةةوين

الكف ةةاءات العالمي ةةة حي ةةث أن ة يض ةةيف بع ة دةدا دول دي ةا ،ومتع ةةدد الثقاف ةةات ،ومتع ةةدد الثقاف ةةات إل ةةي هيك ةةل ،ومحت ةةوي
الخطط ،والبرامج الدراسية التي تؤدي إلي تنافس الطالب وتدعم قدرتهم علي العمل في عالم العولمة المترابط
بشكل متزن.

 االساااتراتيجية الثانياااة :يمث ةةل الت ةةدويل اس ةةتجابة لمخ ةةاطر ،وتح ةةديات العولم ةةة ،وتح ةةديات الخط ةةة اإلس ةةتراتيجيةالحالية.

 االساااتراتيجية الثالثاااة :يعتب ةةر الت ةةدويل وس ةةيلة إلنت ةةاج المعرف ةةة حي ةةث يس ةةم بالمش ةةاركة النش ةةطة ب ةةين العلم ةةاءالمتخصصين من خالل الشبكات العالمية ومشاريع البحث العلمي ،والمنشورات الدولية.

 االسااتراتيجية ال ار عااة :تنظةةر إلةةي التةةدويل مةةن خةةالل مفهةةوم شةةامل بمعنةةي أنة التةزام مؤسسةةي ،و قةةافي يةةنعكس علةةيسياسات التعليم ،والبحث العلمي ،واإلرشاد والتوجي المهني ،والثقافي ،واالجتماعي.

األنشطة االسرتاتيجية:

 وضع سياسات تدويل شاملة ،وتحدد هذ السياسة الخطوط اإلستراتيجية الرئيسية ،والبلدان التي سةيتم التبةادلالثقافي معها.

 دم ةةج األبع ةةاد الدولي ةةة ،والثقاف ةةات العالمي ةةة ف ةةي الب ةرامج التعليمي ةةة ودم ةةج تعل ةةيم اللغ ةةات ف ةةي ب ةرامج التعل ةةيم ،وتش ةةجيعالطالب علي التميز اللغوي من خالل تدريبهم علي اجتياز االختبارات الدولية في اللغة.
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 تةةوفير ب ةرامج لتةةدريب أعضةةاء هيئةةة التةةدريس السةةتيعاب األبعةةاد الدوليةةة للمهنةةة ،وكيفيةةة إعةةداد مل ةدولي  International Profileمن خالل دورات تدريبية متخصصة في المناهج الدولية.

شخصةةي

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس علي إتقان اللغات األجنبية. -دعم التدويل من خالل المشاركة في المؤتمرات الدولية.

 تعزيز المشاركة الدولية في النشاط الطالبي ،واألنشطة األكاديمية. -تعزيز قافة التدويل عبر مؤسسات الجامعة.

 االستمرار في دعم البنية التحتية الالزمة لتفعيل االتصال ،والتواصل الدولي. دعةةم الحوكمةةة بالتكنولوجيةةا ،وأنظمةةة المعلومةةات التةةي تسةةم للقيةةادات باتخةةاذ الق ة اررات ،وتنفيةةذها فةةي الوقةةاالمناسب.

 8/2/5اسرتاتيجيات إدارة األزمات:

 ضةةمان جةةودة التعلةةيم ،والتةةدريب المةةدمج ،وضةةمان كفةةاءة أدوات وأجهةزة االتصةةال والتواصةةل ،وتةةدريب أعضةةاءهيئة التدريس اكتساب مهارات التدريس ،والتدريب ،والتقويم عن ُبعد ،ومراقبة مدى استفادة الطالب.
 التنسيق بين الجامعة والجهات المسئولة خارج الجامعة ،ومؤسسات المجتمةع المةدني (التةي علةي د اريةة بتةأ ير )Covid-19والتشاور حول أفضل السبل للتواصل لمواجهة األزمة.

 الشةراكة مةةع الجامعةةات األخةةرى عبةةر االنترنةةا لتبةةادل الخبةرات للوقايةةة مةةن الفيةةروس ،واجتيةةاز مرحلةةة التعةةافيبعد اإلصابة ،حيث من المتوقع أن تتغير حياة الطالب ،ومجتمع الجامعة حتى تنتهي الجائحة.

 إقامة ةةة األنشة ةةطة الطالبية ةةة االفت ارضة ةةية ،والمباشة ةرة المختلفة ةةة بشة ةةرط التباعة ةةد االجتمة ةةاعي وحظة ةر التجمعة ةةات،واالجتماعيات الكبيرة ،وذل علي حسب درجة انتشار الفيروس.

 تحدد الجامعةة أولوياتهةا المرتبطةة بالسةالمة والصةحة ،والنشةاط األكةاديمي ،وتحةدي المةوارد الالزمةة لالسةتعدادلمواجهة التحديات المستمرة الناتجة عن جائحة كورونا.

 -تقوم الجامعة بتحديد مسئول اتصال (منسةق) للتواصةل داخةل ،وخةارج الجامعةة الطةالع الجميةع بةالموق

مةن

الفيةةروس ،بحيةةث يةةتم التواصةةل المسةةتمر مةةع الطةةالب لفهةةم تةةأ ير  Covid-19علةةي حيةةاتهم ،وتهيئةةة الطةةالب

لممارسة حياتهم الدراسية ،وحياتهم الم يشية وفدقا لمتطلبات األمان من اإلصابة بالفيروس.

 االتسة ةةا بة ةةين وسة ةةائل التواصة ةةل مة ةةع الطة ةةالب ،وتجنة ةةب الصة ةةيغة اإلدارية ةةة العقيمة ةةة عبة ةةر وسة ةةائل االتصة ةةال،واالسةةتمرار فةةي الحةةديث بصةةوت عةةامر بالثقةةة مةةن حيةةث صةةحة ،ودقةةة المعلومةةات التةةي تقةةدم للطةةالب ،وأوليةةاء

أمورهم.
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األنشطة االسرتاتيجية:

 إنشةةاء صةةفحة ،وموقةةع مخص ةر ليخبةةار الخاصةةة بةةالفيروس ،واألحةةداذ ،وزيةةادة الةةوعي بمخةةاطر  ،ووس ةائلاألمان.

 ضةةمان الةةدعم المسةةتمر للطةةالب ،وتيسةةير وسةةائل التواصةةل معهةةم مةةن ُبعةةد مةةن خةةالل المنصةةات االلكترونيةةةإلرشاد وتوجي الطالب ،بما في ذل من الندوات الحية عبر اإلنترنا.

 -التصرف بشفافية ودقة اإلعالن عن الق اررات الخاصة بالحماية ،والوقاية ،والحذر من الفيروس.

 دعم جميع الطالب ،والمو فين وتبني ترتيبات إدارية للعمل بالمنازل ،وإبالغ الطالب بآلية الد ارسةة والتةدريبوالتقويم من ُبعد.

 قيةةام أعضةةاء هيئةةة التةةدريس خةةالل العطلةةة الصةةيفية بسنشةةاء المحتةةوي العلمةةي الةةذي سةيقدم للطةةالب مةةن ُبعةةد،وتح ةةري المرون ةةة ،وتع ةةديل الخي ةةارات الخاص ةةة بت ةةدريس المق ةةررات عل ةةي ض ةةوء خط ةوات التع ةافي المحتمل ةةة م ةةن

الفيروس.

 االستمرار في التعقيم المستمر لمنشآت الجامعة ،و رس قافة الوعي الصحي الالزم للوقاية من الفيروس فةيالتعامل مع مرافق الجامعة.

 التقةةويم المسةةتمر لجميةةع األنشةةطة والعمليةةات وا ليةةات المرتبطةةة بالتعامةةل مةةع جانح ةة كورونةةا والتةةي تتضةةمنالتعليم ،والتدريب ،واالمتحانات ،واإلدارة ،والتعقيم ،وتحقيق التغذية الراجعة.

9/2/5اسرتاتيجية الذكاء االصطناعي:

 تحديد التكنولوجيا التي تساعد علي تحقيق القفزة الكبيرة في بناء قدرة البحث ،والتطوير المستمر الذي يضمنالحفال علي القدرة التنافسية للجامعة.

 -عقد شراكات مع الجهات المعنية في صاحبة الخبرة المتميزة (شركات تكنولوجيةا المعلومةات) والقيةام باالتفةا

علةةي عةةدد مةةن المشةةاريع التةةي تمكةةن الجامعةةة مةةن االسةةتفادة مةةن إمكانةةات الةةذكاء االصةةطناعي فةةي مجةةاالت
التعلةةيم ،والتةةدريس ،والتقةةويم ،واالمتحانةةات ،والبحةةث العلمةةي ،واإلدارة حيةةث تُعةةد الهنةةد إحةةدى الةةدول ال ارئةةدة فةةي

هذا المجال.

 -قيةةام الجامعةةة (بالتنسةةيق مةةع و ازرة التعلةةيم العةةالي) بسرسةةال بعثةةات تعليميةةة ،وتدريبيةةة إلعةةداد متخصصةةين فةةي

مجة ةةاالت محة ةةددة فة ةةي الة ةةذكاء االصة ةةطناعي إلة ةةي المؤسسة ةةات ال ارئة ةةدة مثة ةةل جامعة ةةة كة ةةارينجي ملية ةةون ،ومعهة ةةد

ماساتشوستي في أمريكا.

 إنشةةاء مركةةز بحثةةي ( )COREمهمتة تطةةوير فهةةم أفضةةل للبحةةوذ األساسةةية الحاليةةة ،والقيةةام بعمةةل بحةةوذ قائمةةةعل ةةي التطبيق ةةات الحالي ةةة لل ةةذكاء االص ةةطناعي ف ةةي مج ةةاالت مح ةةددة (م ةةن خ ةةالل مش ةةاريع بحثي ةةة مش ةةتركة) لتط ةةوير

الحوسبة والبنية التحتية ذات الصلة بالذكاء االصطناعي (مثر مركز .)IT
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 االلتةزام باالعتبةةارات األخالقيةةة للةةذكاء االصةةطناعي التةةي تقةةوم علةةي اإلنصةةاف ،والمسةةائلة والشةةفافية وضةةمانالحفال علي خصوصية المعلومات باعتبار أن المعلومات مرتكةز أسةاس ومحةرك أسةاس الةذكاء االصةطناعي
وفدقا لقوانين الملكية الفكرية ،جامعتنا ببكين ). Fair Accountability Transparency (FAT

األنشطة االسرتاتيجية:

منهجا للذكاء االصطناعي يقوم علي إعادة تشكيل القوي العاملة الحالية ،وتطويرها المواهب المستقبلية،
 تبني دوفدقا الحتياجات سو العمل.
 -اعتماد آليات للتدريس بالتعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية ذات الخبرة المتميزة.

 تحديد الشهادات التي تمنحهةا الجامعةة والتةي يجةب أن تكةون ذات قيمةة فةي الحصةول علةي فةرص للعمةل فةيالمجاالت الجديدة علي التواصل مع المؤسسات العالمية الكتساب فرص العمل المالئمة.

 تق ةةوم الكلي ةات بتوجي ة باحثيه ةةا وإرش ةةادهم وتش ةةجيعهم عل ةةي إج ةراء أبح ةةاذ تق ةةوم عل ةةي ال ةذكاء االص ةةطناعي أوتو

الذكاء االصطناعي كأداة من أدوات البحث.

 تقة ة ةةوم الجامع ة ة ةةة م ة ة ةةن خ ة ة ةةالل القطاع ة ة ةةات األكاديمي ة ة ةةة (الترب ة ة ةةوي ،والص ة ة ةةحي ،واالجتم ة ة ةةاعي ،والثق ة ة ةةافي ،والعلم ة ة ةةيوالتكنولوجي ).....بعقد مؤتمر دولي كل سنتين خاص باألبحاذ القائمة علي الذكاء االصطناعي.
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اخلطة التنفيذية
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الهدف

الغاية

جهاز إدارى رقمي كفء
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األنشطة

 -1تحديد الموارد البشرية على مستوى

للتوصيف الوظيفي.

الجامعة وعلى مستوى الكليات طبقاَ

 -2التحديث المستمر لقاعدة بيانات

الموارد البشرية.

* تمول من المصادر التي تمتلكها الجامعة.

 - 1إعداد موارد بشرية ذات كفاءة رقمية وإدارية متميزة

2021/6/1

2021/10/1

فترة التنفيذ
إلي
من

2021/7/1

مستمر

المخاطر

المؤشرات
 -بيان بالموارد البشرية

الالزم.

البيان وقتاَ أطول من

 أن يستغرق إعدادعلى مستوى الجامعة

 -بيان بالموارد البشرية

على مستوي الكليات وفقاَ
للتوصيف الوظيفي.

 -قاعدة البيانات محدثة.

 -أن يستغرق

التحديث وقتاً أكثر من
الالزم

 -قلة المؤهلين.

 -عدم دقة

المعلومات.
 -ضعف الوعى الالزم

لتغذية قاعدة البيانات.

المسئول عن
التنفيذ

 رؤساء اإلداراتبالجامعة.

 -أمناء الكليات.

 -رؤساء اإلدارات

بالجامعة.
 -أمناء الكليات.

المسئول عن
المتابعة

أمين الجامعة
المساعد.

أمين الجامعة
المساعد.

التكلفة

*

300.000

الهدف

تابع - 1 -:إعداد موارد بشرية ذات كفاءة رقمية وإدارية متميزة

الغاية

تابع -:جهاز إداري رقمي كفء
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األنشطة

 -3تقييم احتياجات الموارد البشرية الرقمية

واإلدارية الخاصة بالطبقة اإلدارية العليا

والمتوسطة.

 -4إعداد برنامج لتدريب الموارد البشرية

العليا والمتوسطة الستيفاء متطلبات القيادة

العليا والمتوسطة طبقاَ لكل فئة.

من
2021/6/1

فترة التنفيذ
إلي
2021/10/1

2021/6/1

2021/8/1

المؤشرات
 -احتياجات الموارد

البشرية الرقمية واإلدارية

معتمدة.

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
 -ضعف كفاءة

 -البرنامج معتمد.

مركز تنمية القدرات.

المساعدون.

أمناء الجامعة
القائمين بعملية

التقييم.

 -أن يستغرق

التقييم وقتاً أطول
من الالزم.

 -قلة المدربين

 قوائم الحضور. -نتائج تقويم المتدربين.

المؤهلين.
 -أن يكون

التدريب في أوقات
غير مالئمة

للمتدرب.

المسئول عن
المتابعة

التكلفة
أمين عام الجامعة200.000 .

نائب رئيس

الجامعة للدراسات
العليا والبحوث.

800.000

الهدف

الغاية

تابع -:جهاز إداري رقمي كفء
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األنشطة

 -1تشكيل لجنة من قيادات الجامعة

والمتخصصين من مركز تكنولوجيا

المعلومات والخبراء في الرقمنة للتوصل

إلى مقترحات تحديث الهيكل التنظيمي

للجامعة.

-2اصدار تقرير عن مقترحات تحديث

الهيكل التنظيمي للجامعة.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

2021/8/31

2021/8/1

2021/6/15

2021/7/1

 -3عقد ورشة عمل مع القيادات العليا 2021/8/15

األكاديمية واإلدارية والقيادات

المتوسطة لمناقشة تقرير اللجنة

السابقة واالتفاق على خطوات تفعيل

الهيكل المحدث .

* تمول من المصادر التي تمتلكها الجامعة.

 -2تحديث الهيكل التنظيمي علي ضوء الرقمنة والتحول الرقمي

المخاطر
 -أن يستغرق

المؤشرات
 -التشكيل معتمد.

المسئول عن
التنفيذ
 مدير مركزالتحديث فترة

أطول من الالزم.
 -قلة المؤهلين.

التقرير

-عدم شمولية

تكنولوجيا

المعلومات.

المعلومات

 -ضعف كفاءة

اتخاذ اإلجراءات

 -عدم الدقة في

مدير الورشة.

 -مركز تكنولوجيا

 -مدير مركز

تكنولوجيا

المعلومات.

-التقرير معتمد

 ورشة العمل مسجلة. قائمة بالحضور. تقرير الورشة. -خطوات تحديث الهيكل

معتمدة.

الالزمة (قبل ،

وأثناء  ،وبعد)
الورشة.

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس
الجامعة.

نائب رئيس
الجامعة.

التكلفة
*

50.000

الهدف

تابع -2 -:تحديث الهيكل التنظيمي على ضوء الرقمنة والتحول الرقمى

الغاية

تابع -:جهاز إداري رقمي كفء
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األنشطة

 -4تبادل الخبرات مع الجامعات

المصرية والعالمية افتراضيا لتحكيم

الهيكل المحدث المقترح.

 -5عرض الهيكل المحدث المقترح

على مجلس الجامعة العتماده .

 -6اتخاذ اإلجراءات الالزمة مع

الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

العتماد الهيكل المحدث وإعالنه.

 -7قياس رأى المستفيدين

من
2021/6/1

فترة التنفيذ
إلي
2021/8/1

2021/9/1

2021/10/1

2021/12/1 2021/11/1

2022/1/1

مستمر دورياً

المخاطر

المؤشرات
 -تقرير بالخبرات.

أن تستعرض

أطول من الالزم.

اإلجراءات وقتاً

االفتراضي.

االتصال

التي تعوق

األعطال الفنية
 -نتائج التحكيم.

الهيكل المحدث معتمد

الهيكل معلن ومعتمد

ومفعل.

نتائج االستبانة.

أن يستغرق

التطبيق وقتاً
أطول من الالزم.

المسئول عن
التنفيذ
مركز التخطيط
اإلستراتيجي

أمين عام الجامعة

أمين عام الجامعة

مركز التخطيط

اإلستراتيجي

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

150.000

500.000
الجامعة

المختص

نائب رئيس
الجامعة

المختص
نائب رئيس
الجامعة

المختص
نائب رئيس
الجامعة

المختص

الهدف

 -3اإلستمرار فى عقد برنامج شامل للتدريب والترقي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

الغاية

تابع -:جهاز إداري رقمي كفء
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األنشطة

 – 1تحديث االحتياجات التدريبية

االفتراضية والمباشرة وفقاً لمعايير

االعتماد المؤسسي.

 -2وضع خطة شاملة للتدريب

المستمر والتي تضمن تحقيق

االحتياجات التدريبية االفتراضية

والمباشرة.

-3إعداد قاعدة بيانات إلكترونية

شاملة عن كل ما يخص تدريب

الجهاز اإلداري بالجامعة .

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

المؤشرات
برنامج التدريب

المخاطر
 -أن يستغرق التحديث

 إهمال تنفيذ الخطة..

 -عدم دقة المعلومات.

المسئول عن
التنفيذ
مركز تكنولوجيا
المعلومات.

مركز تنمية

مركز تكنولوجيا
المعلومات.

 -أن تكون الخطة ورقية القدرات.

 -األعطال الفنية

الخطوات العلمية الالزمة

 -التهاون فى إتباع

المحدث معلن ومعتمد .فترة أطول من الالزم

ومعتمدة .

 2021/10/1خطة التدريب معلنة

مستمر دورياً

2021/7/1

2021/6/1

 2021/11/1قاعدة البيانات معلنة
ومعتمدة .

 -صعوبة الحصول على

المعلومات.

المسئول عن
المتابعة
مركز التخطيط
اإلستراتيجي

مركز التخطيط
اإلستراتيجي

 إدارة التدريب -مركز تنمية

القدرات

التكلفة

400.000

1.000.000

الهدف

تابع -3 -:اإلستمرار فى عقد برنامج شامل للتدريب والترقى بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

الغاية

تابع -:جهاز إدارى رقمي كفء
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األنشطة

 -4إجراء تقييم دوري لتحديد مدى

االتساق بين نتائج التدريب وواقع

األداء الفعلي للعاملين وتحقيق

التغذية المرتدة.

 -5قياس رأى المستفيدين.

إلي
مستمر

دورياً

فترة التنفيذ
من
2021/12/1

2021/6/1

مستمر

دورياً

المؤشرات
نتائج التقييم معلنة

ومعتمدة.

نتائج االستبانة معلنة
ومعتمدة.

المخاطر
 أن يستغرق التقييموقتاً أطول من الالزم
 -أن تكون أداة

التقييم غير مبنية

على أسس علمية.

أن تكون أداة

المسئول عن التنفيذ
مركز تكنولوجيا
المعلومات.

مركز القياس والتقويم

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
مركز التخطيط

75.000

250.000
اإلستراتيجي.

القياس غير

 إدارة التدريب -التوجيه

مبنية على
أسس علمية.

المالي

واإلداري.

الهدف

 -4نظام رقمي لتقييم أداء العاملين

الغاية

تابع -:جهاز إداري رقمي كفء
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األنشطة
من

المؤشرات
إلي

المخاطر
ومعتمدة

 إيجابيات وسلبياتالنظام اإللكتروني الرقمي

 -بيان بالحضور

 -أن تعقد الورشة

 -قلة االهتمام

مناسب.

في وقت غير

فريق غير مؤهل

 -أن يقوم بالتقويم

من الالزم

التقييم فترة أطول

 2021/11/1نتائج التقييم معلنة

2022/1/1

 -أن يستغرق

فترة التنفيذ

2021/12/1

 – 1إجراء تقويم شامل لمدى فعالية 2021/6/1

واقع النظام اإللكتروني الرقمي

الحالي.

 -2عقد ورشة عمل مع قيادات

الجهاز اإلداري  ،وممثلين من مركز

تكنولوجيا المعلومات لمناقشة نتائج

التقويم .

 ورشة العمل مسجلة -تقرير ورشة العمل

بالخطوات العلمية
الواجب إتباعها قبل

و أثناء و بعد
الورشة.

المسئول عن
التنفيذ
مركز تكنولوجيا
المعلومات

المسئول عن
المتابعة
مركز التخطيط
اإلستراتيجي

 -مركز التخطيط

 إدارة التدريببالجامعة

 -مركز تنمية

اإلستراتيجي

 -مركز

القدرات

تكنولوجيا

المعلومات

 أمين عامالجامعة

التكلفة
150.000

50.000

الهدف

تابع -4 -:نظام رقمي لتقييم أداء العاملين

الغاية

تابع -:جهاز إداري رقمي كفء
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األنشطة

 -3تطوير نظام التقييم الرقمي

ألداء العاملين على ضوء تقرير

ورشة العمل السابقة .

 -4قياس كفاءة نظام التقييم

الرقمي دورياً .

 -5قياس رأى المستفيدين.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/12/1

مستمر دورياً

2022/4/1

2021/5/1

2021/7/1

مستمر دورياً

المؤشرات
 -نظام تقييم األداء

المطور معلن ومعتمد.

 -نتائج القياس معلنة

ومعتمدة.

 -نتائج االستبانة معلنة

ومعتمدة

المخاطر
 -أن يستغرق

التطوير فترة أطول
من الالزم.

المسئول عن
التنفيذ

المسئول عن
المتابعة
 -مدير مركز

إدارة التدريببالجامعة.

تكنولوجيا
 -مركز تكنولوجيا

 -مدير مركز

الجامعة.

 -أمين عام

المعلومات.
المعلومات.

 مركز تكنولوجياالمعلومات.

تكنولوجيا

المعلومات.

 -إدارة التدريب.

التكلفة
500.000

2.000.000

50.000

الهدف

 -5منظومة مطورة لألمن

الغاية

تابع -:جهاز إدارى رقمي كفء
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األنشطة

 – 1تطبيق نظام األمن الرقمي في

جميع مرافق الجامعة.

 -2إجراء بيان عملي دوري لحوادث

الحريق والزالزل والمشاجرات

الطالبية والشغب الطالبي وغير ذلك

من الحوادث التي قد تعرض الطالب

أو المرافق للخطر

 -3التعزيز المستمر لمنظومة األمن

كماً وكيفاً.

من

إلي

مستمر سنوياً

مستمر

فترة التنفيذ
2021/6/1

2021/7/1

2021/6/1

مستمر

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
أمين عام

المسئول عن التنفيذ
 -أمناء الكليات.

المخاطر
 -األعطال الفنية.

المؤشرات
 -استكمال أدوات مراقبة

أمين عام

1.000.000

وحراسة مرافق الجامعة

 -إهمال الصيانة

بالجامعة.

وحدة ادارة األ زمات

 -أمناء الكليات

أمين عام

500.000

 -مديري اإلدارات

أوقات غير مناسبة

احتياطات األمن

والسالمة الالزمين

 -أن يكون البيان

شكلي
 -صعوبة توفير

الموارد المالية.

 -إدارة المشتريات

الجامعة

الجامعة

الجامعة.
إلكترونياً بنسبة %25

سنوياً

الدورية.

 -قلة الفنيين

معتمد

 -برنامج البيان العلمي

على مدار سنوات الخطة
 -تقرير عن كل بيان

 -أن يتم إجراء

البيانات العملية في
 -عدم أخذ

عملي مدعم بالتسجيل

 -تقرير مدعم بالصور

لوسائل الدعم
 -رضى المستفيدين

بالجامعة  ،والكليات.

الهدف

تابع  -5 -:منظومة مطورة لألمن

الغاية

تابع -:جهاز إدارى رقمي كفء
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األنشطة

 -4التدريب الدوري لتعزيز جاهزية األمن

للقيام بمهامه ومسئولياته

 -5التطوير المستمر لمنظومة األمن على

ضوء التقارير المعتمدة من الخطوات ، 2

.4 ، 3

 -6تبادل الخبرات مع الجامعات المصرية

والعالمية (افتراضياً).

 -7قياس رأى المستفيدين

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر سنوياً

مستمر

مستمر سنوياً

2021/6/1

2021/8/1

2021/8/1

مستمر سنوياً

المخاطر

المؤشرات
-ارتفاع كفاءة مسئولي

المسئول عن التنفيذ
 -أمناء الكليات

 -إدارة المشتريات

بالجامعة  ،والكليات.

 -صعوبة توفير

الموارد المالية.

 -أمناء الكليات

 -إدارة المشتريات

 -أن يكون التطوير

شكلي.
 -األعطال الفنية التي

تعوق االتصال
االفتراضي

 -أن يطبق المقياس

 -مركز القياس

والتقويم.

 -مركز ضمان الجودة.

بالجامعة  ،والكليات.

اختيار المدربين

 -عدم الدقة في

شكلي

 -أن يكون التدريب

بالكيفية المطلوبة

-عدم تنفيذ التدريب

األمن

 -إجراءات التطوير موثقة

ومعتمدة.

 -تقرير موثق بالخبرات

المستهدفة.

 نتائج االستبانة معتمدة -تقرير موثق بالتطوير

في وقت غير مناسب
 -أن يستغرق

الالزم.

التطبيق وقتاً أطول من

المسئول عن
المتابعة
 أمين عامالجامعة.

 أمين عامالجامعة.

 مركز التخطيطاإلستراتيجي.

 -مركز التخطيط

اإلستراتيجي.

التكلفة
1.000.000

1.000.000

75.000

الهدف

الغاية

تابع -:جهاز إداري رقمي كفء
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األنشطة

 – 1إجراء تقويم دوري لواقع

الرعاية الصحية واالجتماعية التي

تقدم للعاملين.

 -2عقد ورشة عمل على مستوى

اإلدارة والكليات لمناقشة نتائج

التقويم.

* تمول من المصادر التي تمتلكها الجامعة.

 -6بيئة مالئمة للجهاز اإلداري لكى يقوم بدوره فى تحقيق مهامه ومسئولياته

من

المؤشرات
مستمر سنوياً  -نتائج التقويم معتمدة.

إلي

فترة التنفيذ
2021/6/1

2021/8/1

مستمر سنوياً  -ورشة العمل موثقة
ومعتمدة.

 -تقرير بالورش.

 -بيان بالحضور.

المسئول عن
المتابعة
المسئول عن التنفيذ
مدير مركز القياس

 -أن يستغرق

المخاطر

التكلفة
مدير مركز ضمان
الجودة

مدير مركز ضمان
الجودة

50.000

*
التقويم وقتاً أطول

مدير مركز تنمية
القدرات

والتقويم
من الالزم.

 -أن يقوم

بالتقويم غير
المؤهلين.

 -ضعف كفاءة

ادارة الورشة.
 -عدم تحري

الدقة العلمية في

اتخاذ اإلجراءات
الالزمة قبل وأثناء

وبعد الورشة.

الهدف

تابع -6 -:بيئة مالئمة للجهاز اإلداري لكى يقوم بدوره في تحقيق مهامه ومسئولياته

الغاية

تابع -:جهاز إداري رقمي كفء
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األنشطة

 -3تشكيل لجنة من قيادات الجهاز

من

فترة التنفيذ
2021/9/1

إلي

2021 /9/15

المؤشرات

اإلداري لمناقشة تقرير ورشة العمل

 بيان بالتشكيلمعتمد.

والتوصل إلى تعزيز أساليب الرعاية

 -تقرير موثق

الجامعة.

موافقة مجلس

المصرية

الجامعات

باللقاء مع

 -تقرير موثق

باللقاء االفتراضي.

 -تقرير بأساليب

التي تقدم للعاملين والتي تعتمد على
2021/10/1

2021/12/1

2022/1/1

مستمر دورياً

التعزيز معتمد.

التمويل الذاتي.

 -4تبادل الخبرات مع الجامعات

المصرية والعالمية (افتراضياً) لتحقيق

التطوير المستمر.

 -5عرض األساليب المطورة لرعاية

العاملين على مجلس الجامعة

العتماده.

 -6قياس رأي المستفيدين.

2022/2/1
مستمر سنوياً

نتائج االستبانة

معلنة ومعتمدة.

المخاطر
 أن يستغرق التشكيلوقتاً أطول من الالزم.
 -عدم تحرى الدقة

والموضوعية في اختيار
أعضاء اللجنة.

 -األعطال الفنية.

في االتصال

 -عدم تحرى الدقة في

اختيار الجامعات

 -أن يستغرق التطبيق

وقتاً أطول من الالزم.
 -أن يتم التطبيق في

وقت غير مالئم
 -عدم تحرى الدقة

العلمية في بناء األداة
وتطبيقها.

المسئول عن
التنفيذ
أمين عام

الجامعة المساعد.

مدير مركز

تنمية القدرات.

أمين عام

الجامعة المساعد.
مدير مركز

القياس والتقويم.

المسئول عن
المتابعة
أمين عام الجامعة.

مدير مركز ضمان
الجودة.

أمين عام الجامعة.

مدير مركز التخطيط
اإلستراتيجي.

التكلفة

1.000.000

75.000

الهدف

 -7االستمرار في دعم القدرة المؤسسية للجامعة

الغاية

تابع -:جهاز إدارى رقمي كفء
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األنشطة

 – 1التطوير المستمر للبنية

من
2021/6/1

فترة التنفيذ
إلي
مستمر

المؤشرات

التحتية المادية والتكنولوجية

 تقرير موثق بإجراءاتالتطوير وخطوات التنفيذ

الالزمة لكى تحقق الجامعة

المخاطر
 -أن يستغرق إعداد

التقرير وقتاً أطول من
الالزم.

ومعتمد باألساليب

 -أن يستغرق إعداد

التقرير وقتاً أطول من

واإلجراءات التنفيذية

لترشيد الموارد المالية
والبشرية.

ارتفاع دخل الجامعةتطوير الموارد الذاتية

-عدم تطبيق مقترحات

خطوات الترشيد.

 -صعوبة تحقيق وتنفيذ

التقرير.

والموضوعية في إعداد

الالزم

 -عدم تحري الدقة

 -تقرير بيان موثق

علي مدار سنوات

رسالتها التي وجدت من أجلها

2021/6/1

2021/6/1

مستمر

مستمر

الخطة.

 -2االستمرار في ترشيد

الموارد المالية والبشرية.

 -3االستمرار فى تطوير

وتنويع مصادر التمويل الذاتي.

من الموارد الذاتية.

 -تقرير باألجهزة

واألدوات والمشاريع التي
تم تمويلها ذاتياً

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
أمين عام

المسئول عن
التنفيذ
 -مدير مركز

أمين عام

أمين عام

الجامعة.

الجامعة.

100.000.000
تكنولوجيا

المعلومات.

 أمين الجامعةالمساعد.

 -مدير التوجيه

المالي واإلداري.

 رؤساء اإلدارات -أمناء اإلدارات

الجامعة.

الهدف

تابع -7 -:االستمرار في دعم القدرة المؤسسية للجامعة

الغاية

تابع -:جهاز إدارى رقمي كفء
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األنشطة

 -4دعم الحوكمة بالرقمنة التي

تمكن القيادات من اتخاذ القرارات

وتنفيذها في الوقت المناسب.

 -5االستمرار في تشجيع ودعم

التميز وعدم التميز وتكافؤ الفرص

وحقوق اإلنسان.

 -6االستمرار في تطبيق برامج

التدريب التحويلي للكوادر اإلدارية

وفقاً لمتطلبات الرقمنة.

 -7قياس رأي المستفيدين

من

إلي

مستمر دورياً

مستمر

مستمر

فترة التنفيذ
2021/6/1

2021/6/1

2021/10/1

2022/3/1

مستمر سنوياً

المؤشرات
 -إجراءات الحوكمة

الرقمية موثقة ومعتمدة.

 -تقارير الحوكمة

االفتراضية معلنة.
 -معايير اختيار

المتميزين موثقه

التكلفة
250.000

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز

المخاطر
 األعطال الفنيةلألجهزة.

 -مقاومة البعض

تكنولوجيا

المعلومات.
في الجهاز اإلداري.
 -عدم تحري الدقة

مدير مركز ضمان

مدير مركز

ضمان الجودة

الجودة.

الجامعة

الجامعة

المختص.
 رؤساء اإلدارات -أمناء الكليات

مدير مركز

تنمية القدرات.

مدير مركز
تكنولوجيا

المعلومات

75.000

أمين عام

ومعتمدة.

والموضوعية في

اختيار المتميزين.

 برامج التدريبلدي البعض

مقاومة التحويل

التحويلي معتمدة

وموثقة.
 -بيان بالمتدربين

 -حلقات التدريب

موثقة.

نسبة رضا المستفيدين

-عدددم تحددري الدقددة

فدددددي اختيدددددار أدوات
القيدددددددداس أو فدددددددددي

تحليل بياناته
 -أن يددددتم القيدددداس

فدددددددي وقدددددددت غيدددددددر
مناسب للمستفيدين

الهدف

 -1إكساب الطالب مهارات إجراء البحث العلمي ,والمقالة البحثية

الغاية

 -2خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن

130

األنشطة

 -1يقوم أعضاء هيئة التدريس

بتخصيص وقت محدد إلكساب طالبهم

مهارات إجراء البحث العلمي كل في

تخصصه  .من خالل الخطوات اآلتية:

البحث

 -1غرس ثقافة أهمية أن يتعلم

الطالب

ويكتسب

مهارات

العلمي ليصبح طالباً باحثاً.

 -2غرس أخالقيات البحث العلمي

في نفوس الطالب.

 -3تدريب الطالب علي المهارات

الالزمة إلدارة البحث العلمي.

 -تدريب الطالب علي المهارات الفنية

إلعداد البحث العلمي.

 -4تكليف الطالب بإعداد بحث

متكامل  ,وإكسابهم مهارات وأخالقيات

من
2021/6/1

فترة التنفيذ
إلي
مستمر

المؤشرات
 -نماذج عشوائية من

المخاطر
أبحاث الطالب في كافة

 -قلة تركيز

بعض أعضاء
التخصصات.

 -نتائج تقييم أبحاث

هيئة التدريس

علي هذه الجزئية

الطالب.

.

-قيام بعض

الجهات إلعداد

البحث للطالب.
 -قلة االهتمام

بتدريب أعضاء
هيئة التدريس

ومعاونيهم على
هذه الجزئية

المسئول عن
المتابعة
رؤساء األقسام

المسئول عن
التنفيذ
أعضاء هيئة
التدريس.

العلمية.

التكلفة

1.000.000

الهدف

تابع  -1 -:إكساب الطالب مهارات إجراء البحث العلمي ,والمقالة البحثية

الغاية

 -2خريج منافس يتمتع بأعلي درجات اإلنتماء للوطن
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األنشطة

 -5القيام بإعداد فرق محاكاة لكيفية

تقديم البحث العلمي ومناقشته,

وتقييمه.

من

فترة التنفيذ
2021/10/

إلي
مستمر

المؤشرات

المخاطر
 -جلسات المحاكاة

 -أعضاء هيئة

المسئول عن
التنفيذ

المسئول عن
المتابعة
 رؤساءالمحاكاة شكلية.

 أن تكونموثقة.

األقسام العلمية.
 -أعضاء هيئة

األقسام العلمية.

 -رؤساء

التدريس.

 -قائمة بالطالب

 -6القيام بتكريم الطالب المتميزين.

الموضوعية في

 -عدم توظيف

اختيار الطالب.

التدريس.

 -عدم تحري

 2021/12/1مستمر دورياً المكرمين.

 -7قياس مستوي رضى الطالب.
نتائج االستبانة

2022/1/1

مستمر

سنوياً

نتائج االستبانة
(تغذية المراجعة)

 -أن يطبق في

موعد غير مالئم.

التكلفة
100.000

75.000

الهدف

 -2التحديث الدوري لمحتوي المقررات

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلي درجات اإلنتماء للوطن
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األنشطة

 -1القيام بدمج (تحديث) أبحاث

التخصص بالمحتوي العلمي للمقررات

الدراسية للطالب .

 -2عقد ورش عمل دورية علي

مستوي األقسام لالتفاق علي الخطوط

العريضة لتحديث المقررات.

 -3تطوير مواصفات المقر وفقاً

للتحديث.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر سنوياً

مستمر سنوياً

2021/7/1

2021/8/1

2021/10/1

المسئول عن
المتابعة
المسئول عن التنفيذ
أعضاء هيئة

المخاطر
 -مقاومة التغير.

المؤشرات
 -نماذج من المقررات

التدريس.

أعضاء هيئة
التدريس..

رؤساء

األقسام.

األقسام.

رؤساء
المحدثة.

 ورش العمل موثقة. -بيان بالحضور.

 -أن تكون

الورش شكلية.

 تقرير الورشة. -الخطوط العريضة

قلة االهتمام

الورشة.

وأثناء وبعد

اإلجراءات قبل

 -عدم تحري

الدقة في اتخاذ

لتحديث المقررات
معتمدة.

نماذج من توصيف
المقررات.

بتحقيق خطوات
التوصيف العلمية

التكلفة

1.500.000

الهدف

تابع  -2 -:التحديث الدوري لمحتوي المقررات

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -4تبادل الخبرات مع الجامعات

المصرية  ,والجامعات العالمية

(افتراضياً).

 -5قياس رأي المستفيدين.

من

فترة التنفيذ
2021/6/1

إلي
كل سنتين

 2022/12/1مستمر كل
سنتين

المخاطر
 -األعطال الفنية

 -رضي المستفيدين.

المؤشرات

المسئول عن
التنفيذ
 رؤساء األقسام. تقرير موثق باللقاءات أثناء اللقاءاالفتراضية واللقاءات

 -أعضاء هيئة

التدريس.

االفتراضي.

المباشرة .

 قلة االهتمامبتبادل الخبرات

 -عدم تحرى

الدقة في اختيار

 -نتائج االستبانة.

الجامعات.

 -أن يتم قياس

 نتائج الطالب فياألبحاث التي أجريت

الرأي في وقت

غير مناسب .

بواسطتهم.

 -عدم توظيف

نتائج قياس الرأي
في التحديث

الدوري لمحتوي
المقررات.

المسئول عن
المتابعة
 عمداءالكليات.

 رؤساءاألقسام.

التكلفة
1.000.000

50.000

الهدف

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -1قيام أعضاء هيئة التدريس

_ كل في تخصصه_ بتغيير الصورة

الذهنية العقيمة عند بعض الطالب

المتمثلة عدم جدوي التعليم وارتباطه

فقط بالحصول علي فرصة عمل والتي

أصبحت صعبة.

 -2تقديم الدعم الفني للطالب الذي

يمكنهم من اكتساب مهارات الرقمنة

وتوظيفها في التمكن من استيعاب ,

وفهم المقررات ,ومهارات التعلم

الذاتي.
والتدريب الذاتي.

 -3تزويد الطالب بالخبرات العالمية

من الناحية المعرفية  ,والثقافية ،

والمهنية .

* تمول من المصادر التي تمتلكها الجامعة.

 -3طالب عالمي التوجه

من

مستمر

مستمر

إلي

فترة التنفيذ
2021/6/1

2021/6/1

2021/6/1

مستمر

المؤشرات
نتائج مقياس الصورة
الذهنية للتعلم عند

الطالب

تقارير أعضاء هيئة
التدريس عن األداء

الرقمي للطالب

رضي المستفيدين

المخاطر
ضعف االهتمام

بهذا الجانب من
طرف بعض

أعضاء هيئة
التدريس

األعطال الفنية

لوسائل االتصال

عدم تحرى
الموضوعية فى

اختيار الخبرات
العالمية.

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
رؤساء األقسام.

المسئول عن التنفيذ
أعضاء هيئة

رؤساء األقسام.

رؤساء األقسام.

*

*

*
التدريس.

مدير مركز
تكنولوجيا

المعلومات.

أعضاء هيئة

التدريس.

الهدف

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن

األنشطة

 -4عقد اتفاقيات مع الجامعات

المعتمدة عالمياً للتبادل الثقافي

(افتراضياً) وإجرائياً.

 -5إتاحة الفرص للطالب لتعليم لغة

أجنبية أو أكثر لتمكينهم من تعزيز

التوجه العالمي ثقافياً ,وأكاديمياً.

 -6قياس رأي المستفيدين.

* تمول من المصادر التي تمتلكها الجامعة.

تابع -3 -:طالب عالمي التوجه
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من

فترة التنفيذ
إلي

2022/6/1

مستمر

2022/8/1

2022/12/1

2023/12/1

مستمر سنوياً

المؤشرات
 االتفاقيات موثقةومعتمدة.

المخاطر
 األعطال الفنيةلوسائل االتصال.

 -عدم تفعيل

االتفاقيات

بتوعية وتوجيه

الطالب.

 -لوائح الكليات المطورة  -قلة االهتمام

التي تتضمن أن يتعلم
الطالب أكثر من لغة.

 -بيان بالطالب

 -نتائج االستبانة

الملحقين بهذا البرنامج.

 -عدم توظيف نتائج

 -تطور أعداد الطالب

الملحقين ببرامج اللغات

االستبانة
 -عدم تحري

الخطوات العلمية في

بناء األداة وتطبيقها
وتحليل نتائجها

التكلفة
500.000

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز ضمان
الجودة.

الجامعة لشئون
التعليم والطالب

*

75.000

الهدف

 - 4تقديم الدعم الفني للتمكن من تحقيق استراتيجيات التعلم المدمج والتعلم
االفتراضي

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -1القيام بتشكيل لجنة لتحديد

مشكالت تحقيق إستراتيجيات التعلم

المدمج  .والتعلم االفتراضي.

 -2عقد ورش عمل علي مستوي

الكليات لمناقشة تقرير اللجنة

السابقة عن مشكالت التعليم المدمج

و التعليم الهجين  ,واقتراح أساليب

مواجهة مشكالت  ,وصعوبات

تحقيق اإلستراتيجيات.

 -3إعداد وتنفيذ برنامج لتدريب

أعضاء هيئة التدريس  ,ومعاونيهم

إلكسابهم المهارات الالزمة لتحيق

إستراتيجيات التعلم المدمج  ,والتعلم

االفتراضي.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

2021/11/1

2021/6/15

2021/9/1

2021/12/1

مستمر

المؤشرات
 -قائمة باللجنة

المشكلة معتمدة.

 ورشة العمل موثقة بيان بالحضور. تقرير الورشة. -أساليب  ,وصعوبات

تحقيق إستراتيجيات
الدمج.

 -البرنامج معلن

ومعتمد.
 -نماذج من وقائع

التدريب موثقة.
 -قوائم بالحضور.

 -رضي المستفيدين.

المخاطر
 -أن يستغرق التشكيل

وقتاً أطول من الالزم.
 -عدم تحري الموضوعية

في اختيار أعضاء اللجنة.

 -عدم إتباع الشروط

العلمية لتحقيق أهداف

الورش.

 -أن يستغرق إعداد

البرنامج وقتاً أطول من

الالزم.
 -أن يقوم بالتدريب غير

المؤهلين.

المسئول عن
المتابعة

المسئول
عن التنفيذ
مدير مركز

نائب رئيس

عمداء الكليات.

الطالب.

الجامعة لشئون

نائب رئيس
الجودة

وكالء

الكليات
لشئون

التعليم

مدير مركز

تنمية القدرات

الجامعة لشئون
التعليم.

التكلفة

2.000.000

2.000.000

الهدف

تابع  -4 -:تقديم الدعم الفني للتمكن من تحقيق استراتيجيات التعلم المدمج والتعلم
االفتراضي

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -4وضع ضوابط قانونية لحضور

الطالب.

 -5تعزيز دور الموجه  ,والمرشد

األكاديمي ليتمكن من تقديم الدعم

الفني الال زم للطالب بصفة عامة,

والمتفوقين  ,والمتعثرين منهم بصفة

خاصة.

 -6قياس رأي المستفيدين.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر

2021/7/1

2021/6/1

2021/12/1

مستمر

سنوياً

المخاطر

المؤشرات
الضوابط معتمدة.

المسئول عن التنفيذ
 نائب رئيسالضوابط.

الجامعة لشئون

التعليم والطالب.

 -أن يكون

الموجه ,والمرشد

غير مدرب.
 -أن يكون

التوجيه شكلي.

 -عدم إتباع

الشروط العلمية

وكالء الكليات

لشئون التعليم.

 وكالء الكلياتلشئون التعليم.

الطالب لتطبيق

 -عدم تهيئة

 رضي المستفيدين. -أساليب التعزيز

معتمدة.

 -نتائج تطبيق

االستبانة
 -نتائج تقويم الطالب.

لبناء االستبانة
وتطبيقها وتحليلها

وتوظيفها.

المسئول عن
المتابعة

عمداء الكليات

عمداء الكليات

التكلفة

75.000

الهدف

 -5تقديم برامج فاعلة في التدريب المدمج

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -1عقد ورش عمل علي مستوي

الكليات بحضور أحد الخبراء لالتفاق

علي نظام وأساليب التدريب المدمج

والتدريب االفتراضي.

 -2إعداد وتنفيذ برنامج لتدريب

أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم

إلكسابهم مهارات التدريب المدمج

والتدريب االفتراضي.

من
2021/6/1

فترة التنفيذ
إلي
2021/8/1

2021/9/1

مستمر

المؤشرات
 ورش العمل موثقة. -بيان بالحضور.

المخاطر
 عدم إتباع -تقرير نتائج

الشروط العلمية
الالزمة لنجاح

اإلعداد للورش

المدمج موثقة.

 -برنامج التدريب

المدمج موثق.

الورشة.

 -نظام التدريب

 -أساليب التدريب

ورش العمل.

 -أن يستغرق

وقتاً أطول من

الالزم.

 -أن يستغرق

موثق ومعتمد.
 -حلقات التدريب

اإلعداد للبرنامج

وقتاً أطول من

موثقة.
 -رضي المستفيدين.

الالزم.

 -أن يقوم

تدريب.

 قائمة بالحضور لكل بالتدريب غيرالمؤهلين.

المسئول عن
التنفيذ

المسئول عن
المتابعة
وكالء الكليات لشئون عمداء الكليات
التعليم

مركز تنمية القدرات

نائب رئيس

الجامعة لشئون
التعليم

التكلفة
1.000.000

5.000.000

الهدف

تابع  -5تقديم برامج فاعلة في التدريب المدمج

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -3التقويم الدوري لنتائج التدريب

وإجراء التغذية الراجعة.

 -4تعزيز دور الموجه والمرشد

األكاديمي للطالب حتي يتمكنوا من

تقديم الدعم الفني الالزم لهم.

 -5قياس رأي المستفيدين .

من

إلي

المخاطر

المؤشرات
 -نتائج التقويم موثقة

سنتين

 عدم دقة البياناتومعتمدة.

مستمر

 -أن يكون الموجه

والمرشد في حاجة
إلي التدريب.

 -أن يكون التوجيه

شكلي.

 -نتائج تطبيق

موثقة ومعتمدة.

 -أساليب التعزيز

 -رضي المستفيدين.

مستمر كل

فترة التنفيذ
2022/9/1

2021/6/1

2021/12/1

مستمر سنوياً

 -عدم إتباع الشروط

االستبانة.
 -نتائج تقويم الطالب

العلمية لبناء ،

وتحليل وتطبيق
االستبانة وتوظيف

نتائجها.

المسئول عن
التنفيذ

وكالء الكليات

لشئون التعليم.

وكالء الكليات

لشئون التعليم.

المسئول عن
المتابعة

عمداء الكليات

عمداء الكليات

التكلفة

75.000

الهدف

 -6نظام تقويم موضوعي ورقي  /إفتراضي

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -1إعداد تقرير لتقويم الوضع الحالي

للتقويم الورقي  ،والتقويم االفتراضي ،

واإلدارة االفتراضية لالمتحانات.

 -2عقد ورش عمل علي مستوي

قطاعات الجامعة (التربوي  ،والصحي

 ،والعلمي  ،والثقافي  ،واالجتماعي

األدبي ،لمناقشة التقرير السابق

واقتراح وسائل تعزيز اإليجابيات

والتغلب على السلبيات .

من
2021/6/1

فترة التنفيذ
إلي
2021/10/1

2021/11/1

2022/3/1

المؤشرات
 -نتائج تقرير الوضع

المخاطر
 أن يستغرقالحالي للتقويم

واالمتحانات بالجامعة.

التقويم.

اختيار فريق

الموضوعية في

 -عدم تحري

التقويم وقتاً أطول
من الالزم.

 -ورشة العمل موثقة

ومعتمدة.

 -عدم إتباع

الشروط العلمية

 -إيجابيات نظام

التقويم الحالي (الورقي

لنجاح الورش.
 -صعوبة

 /االفتراضي).

االستفادة من

 -سلبيات نظام التقويم تقرير الورشة.

الحالي ( الورقي /
االفتراضي).

 -قائمة بالحضور.

 -بيان بالمقترحات

المسئول عن
المتابعة
المسئول عن التنفيذ
 -مدير مركز التقويم

التكلفة

مدير مركز ضمان 500.000

الجودة.

مدير مركز ضمان
بالجامعة.

 مركز تكنولوجياالمعلومات.

مدير مركز تنمية
القدرات.

الجودة.

الهدف

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن

األنشطة

 -3تدريب أعضاء هيئة التدريس ،

ومعاونوهم الكتساب مهارات التقويم

الموضوعي  ،الورقي  ،واالفتراضي.

 -4االستمرار في توعية  ،وتوجيه

الطالب بالقواعد  ،والقوانين المنظمة

لالمتحانات  ،وحقوق وواجبات الطالب

في االمتحانات.

* تمول من المصادر التي تمتلكها الجامعة.

تابع -6 -:نظام تقويم موضوعي ورقي  /افتراضي
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من

إلي
مستمر

فترة التنفيذ
2021/9/1

2021/6/1

مستمر سنوياً

المؤشرات

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
المسئول عن التنفيذ
مدير مركز تنمية

المخاطر
 -أن يكون وقت

عمداء الكليات

الجودة

مركز ضمان
القدرات.

 -وكالء الكليات

لشئون التعليم.

 -رؤساء األقسام.

*

500.000
 حلقات التدريبموثقة.

التدريب غير
 -رضي المستفيدين.

المؤهلين.

بالتدريب غير

 -أن يقوم

التدريب شكلي.

 -أن يكون

مناسب للمتدربين.

 -أساليب التوجيه ،

والتوعية موثقة

 -أن يكون

الموجه  ،والمرشد

ومعتمدة.
 -رضي المستفيدين.

في حاجة إلي

تدريب.
 -إهمال قياس

رضي
المستفيدين.

الهدف

تابع -6 -:نظام تقويم موضوعي ورقي  /افتراضي

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -5تدريب أعضاء هيئة التدريس ،

ومعاونوهم لغرس ثقافة أخالقيات التقويم

عموماً  ،والتقويم االفتراضي بصفة

خاصة.

 -6إجراء تقويم دوري لنظم وإجراءات

التقويم وتطوير برامج التدريب علي

ضوء نتائج التقويم.

إلي
مستمر
سنوياً

فترة التنفيذ
من
2021/6/1

2021/12/1

مستمر

سنوياً

المؤشرات
 حلقات التدريبموثقة

 -رضي

المستفيدين.

المخاطر
 -أن يكون مواعيد

التدريب غير مناسبة
للمتدربين.

 -أن يستغرق التقويم

 -نتائج التقويم

الدوري
 -برامج التدريب

وقتاً أطول من الالزم
 -عدم تفعيل نتائج

المطورة معتمدة

التقويم.

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
مركز ضمان

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز

500.000
تنمية القدرات

1.000.000

الجودة

مدير مركز

القياس والتقويم

األنشطة

 -1تشكيل لجنة من وكالء الكليات

الهدف

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن

المباشر  ،واالفتراضي.

محددة الخطوات للنشاط الطالبي

 -3تقوم الكليات بتقديم خطة

السابق.

الكليات لمناقشة تقرير التقويم

 -2عقد ورش عمل علي مستوي

واالفتراضية.

األنشطة الطالبية  ،التقليدية ،

الطالب بالجامعة لتقويم واقع

المختصين  ،ومدير مكتب رعاية

 -7التطوير المستمر لبرامج النشاط الطالبي التقليدي  /االفتراضي يضمن بناء شخصية الطالب تتجسد فيها قيم
المواطنة ،
واالنتماء  ،وتملك مهارات القيادة  ،والحوار  ،العمل التعاوني  ،وحب العمل التطوعي.

143

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

2021/12/1

2021/9/1

2021/10/1

2022/1/1

2022/2/1

المؤشرات
 -نتائج تقويم واقع

األنشطة الطالبية موثقة

 ،ومعتمدة

المخاطر
 أن يستغرقالتقويم وقتاً

أطول من الالزم

-عدم تحري

 ورشة العمل موثقة -بيان بالحضور

اإلجراءات العلمية

 -تقرير بنتائج الورشة

 -أن يستغرق

عقد الورشة

قبل وأثناء  ،وبعد

 -خطة كل كلية موثقة

ومعتمدة

المسئول عن
التنفيذ
وكالء الكليات

وكالء الكليات

منسق وحدة

بالكليات

اإلستراتيجي

إعداد الخطة وقتاً التخطيط
أطول من الالزم

 -أن تكون

الخطة ورقية

المسئول عن
المتابعة
عمداء الكليات

عمداء الكليات

مركز التخطيط
اإلستراتيجي

التكلفة

500.000

الهدف

تابع -7 -:التطوير المستمر لبرامج النشاط الطالبي التقليدي  /االفتراضي يضمن بناء شخصية الطالب تتجسد فيها قيم
المواطنة ،
واالنتماء  ،وتملك مهارات القيادة  ،والحوار  ،العمل التعاوني  ،وحب العمل التطوعي.

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -4إعداد دليل إرشادي للطالب

مبين فيه األنشطة الطالبية المباشرة

 ،واالفتراضية  ،ونشره ورقياً و

إلكترونياً.

 -5تعزيز الثقافة الطالبية باألهمية

القصوى للنشاط الطالبي.

 -6االستمرار في قيام الجامعة

بتخصيص أسبوع سنوي لعقد

مسابقات تنافسية مع الجامعات.

 -7قياس رأي المستفيدين ،

وتطوير خطة النشاط الطالبي للعام

التالي علي ضوء نتائج المقياس.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر سنوياً

مستمر

2021/8/1

2021/6/1

2021/10/1

2022/12/1

مستمر سنوياً

المؤشرات
 الدليل اإلرشاديمعلن ورقياً –

افتراضياً.

 -رضي

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
-وكالء الكليات

 -عدم االهتمام

المخاطر

التكلفة
عمداء الكليات
بإخراج الدليل بصورة

عمداء الكليات

نائب رئيس
الجامعة

المختص

اإلدارة العامة

للنشاط الطالبي
بالجامعة

75.000

10.000.000

100.000
لشئون تنمية
الئقة.

المجتمع

المستفيدين.

 عدم تفعيل نتائج . -رضي المستفيدين.

 رؤساء األقسام -وكالء الكليات

 -أسبوع النشاط

مدراء إدارة رعاية
الشباب بالكليات

مدير إدارة النشاط

 -قلة االهتمام

الطالبي موثق.

باإلعداد الجيد (قبل

 -أن يتم التطبيق

الجامعات.

ألسبوع شباب

– أثناء – بعد )

الطالبي بالجامعة

 -نتائج االستبانة

موثقة ومعتمدة.

في وقت غير مناسب

للطالب -عدم تفعيل
نتائج االستبانة.

 -عدم إتباع الشروط

العلمية لبناء وتحليل

نتائج االستبانة .

الهدف

 -8التطوير المستمر لمصادر التعلم.

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

أوالً المكتبات -:
-1تقييم الوضع الحالي للمكتبة

المركزية ومكتبات الكليات لتحديد

متطلبات كل منهما لدعم الطالب في

ظل التعليم المدمج  ،واالفتراضي.

 -2االستمرار في تدريب أمناء

المكتبات الكتساب المهارات الالزمة

ألداء واجباتهم بكفاءة.

 -3عقد دورات تدريبية افتراضية

لتدريب الطالب لتحقيق أقصي استفادة

من المكتبة في ظل التعليم المدمج

واالفتراضي.

من
2021/6/1

فترة التنفيذ
إلي
2021/9/1

سنتين

 2021/12/1مستمر كل

2021/6/1

مستمر سنوياً

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
مدير اإلدارة العامة

المخاطر
 -أن يستغرق

المؤشرات
نتائج التقويم موثقة

مدير مركز

مدير مركز

تنمية القدرات

تنمية القدرات

الجامعة

نائب رئيس
ومعتمدة

مدير اإلدارة العامة

التقويم وقتاً أطول
من الالزم.

 -أن يقوم

بالتدريب غير
مؤهلين.

-أن يكون

التدريب بعيداً عن
احتياجات

المتدربين.
 -مدير مركز

للمكتبات

للمكتبات

رضي المستفيدين

دورات التدريب موثقة

 -أعطال وسائل

االتصال.

تكنولوجيا المعلومات.
 -اإلدارة العامة

للمكتبات.

التكلفة

75.000

500.000

الهدف

تابع  -8 -:التطوير المستمر لمصادر التعلم.

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -4عقد دورات تدريبية افتراضية

لتدريب الطالب لتحقيق أقصي استفادة

من المكتبات العالمية  ،وعلي أخالقيات

استخدام  ،واالستفادة من مكتبة

الجامعة  ،ومكتبات الطالب.

 -5قياس رأي المستفيدين  ،وتحقيق

التغذية الراجعة علي ضوء النتائج.

من

فترة التنفيذ
إلي

 2021/12/1مستمر سنوياً

 2022/12/1مستمر دورياً

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
األعطال الفنية

المؤشرات
دورات التدريب موثقة

أعضاء هيئة
التدريس.

للمكتبات

 -اإلدارة العامة

 مدير مركزلوسائل االتصال
االفتراضية.

تكنولوجيا المعلومات.

نتائج االستبانة

 -أن يتم تطبيق

االستبانة في

وقت غير
مناسب.

 -عدم إتباع

الشروط العلمية
إلعداد  ،وتطبيق

 ،وتحليل نتائج
االستبانة.

 -عدم توظيف

نتائج االستبانة.

المسئول عن
المتابعة

رؤساء األقسام.

التكلفة
50.000

75.000

الهدف

تابع  -8 -:التطوير المستمر لمصادر التعلم.

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

ثانياً المعامل-:
 -1إجراء تقويم دوري للمعامل علي

مستوي الجامعة  ،والكليات.

 -2تقوم كل كلية باتخاذ إجراءات

محددة لتطوير المعامل علي ضوء

نتائج التقويم السابقة.

 -3االستمرار في توعية الطالب ،

وأمناء المعامل لتطبيق اإلجراءات

االحترازية لضمان السالمة  ،والوقاية

من فيروس كورونا.

 -4االستمرار في التدريب الدوري

ألمناء المعامل  ،وفنيون الصيانة.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر

المؤشرات
نتائج التقويم موثقة
ومعتمدة

التكلفة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
مدير ادارة

المخاطر
 -أن يستغرق التقويم

 -حلقات التدريب موثقة

رؤساء األقسام.

وكالء الكليات.

لشئون التعليم.

وكالء الكليات
وقتاً أطول من الالزم.

المعامل موثقة

-قلة المتخصصين

رؤساء األقسام

500.000

20.000.000
المعامل
 قلة الموارد الماليةالالزمة.

بالجامعة

بالتعاون مع

مسئولي لجنة

ومعتمدة
رضي المستفيدين

بالكليات

الموارد
 -عدم تفعيل نتائج.

 -رضي المستفيدين.

والتسهيالت

مستمر سنوياً إجراءات تطوير

2021/9/1

2021/10/1

2021/6/1

مستمر دورياً

مدير إدارة

 بيان بالمتدربين -رضي المستفيدين

من التدريب.
 -أن يكون التدريب

المعامل

بالجامعة

شكلي.
 -عدم تحري

الموضوعية في اختيار

المحكمين.
 -عدم تفعيل نتائج

رضي المستفيدين.

الهدف

تابع  -8 -:التطوير المستمر لمصادر التعلم.

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

 -5االستمرار في تحقيق الصيانة

الدورية للمعامل.

 -6إعداد فني معمل متخصص في

تصميم األجهزة الالزمة للباحثين.

 -7قياس رأي المستفيدين  ،وإجراء

التطوير الالزم علي ضوء نتائج

التقويم.

من

فترة التنفيذ
إلي

2022/2/1 2021/10/1

2021/6/1

2022/7/1

 2021/12/1مستمر كل
سنتين

المؤشرات
 -خطط الصيانة موثقة.

المخاطر
 -قلة الموارد

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
 -رضى المستفيدين

مدير إدارة
المالية.

نائب رئيس

رؤساء األقسام

الجامعة

 -أمين الجامعة.

.

 أمناء الكلياتالمعامل

 -قلة الموارد

 -وجود كوادر من

مدير إدارة

الفنيين متخصصين في

أعضاء هيئة
ومعاونوهم

التدريس

المعامل

المالية.

تصميم األجهزة الالزمة

للباحثين.

نتائج االستبانة.

 -أن يطبق

المقياس في وقت

غير مالئم للطالب.
 -عدم إتباع

الخطوات العلمية

الالزمة لبناء ،

وتطبيق  ،وتحليل

نتائج االستبانة

التكلفة

1.000.000

75.000

الهدف

تابع  -8 -:التطوير المستمر لمصادر التعلم.

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة
من

مستمر دوريا

مستمر

إلي

فترة التنفيذ

2021/6/1

 -4.تشجيع األساتذة علي ترجمة أحدث 2021/6/1

المراجع العالمية التي تدعم الطالب ،

والباحثين وتثري إعدادهم مهنياً ،

وثقافياً

 -5عقد مسابقات دورية علي مستوي

الكليات ألعضاء هيئة التدريس

المتميزين في إعداد المراجع العلمية

للطالب .

المؤشرات
 -إنتاج األساتذة من

المخاطر
 أن تكونالكتب المترجمة.

 -قرارات مجلس الجامعة

وسائل التشجيع
غير مجدية.

الخاصة بهذا الشأن.

 -عدم وضع

معايير محددة

ومواصفات للكتب
التي يجب

ترجمتها.

 -عدم اهتمام

 -نتائج المسابقات

موثقة ومعتمدة.
 -بيان بالفائزين

الطالب باإلقبال
علي المشاركة

في المسابقات

المستهدفة

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

المسئول عن التنفيذ
عمداء الكليات

الجامعة لشئون

التعليم و الطالب

1.000.000

2.000.000

وكالء الكليات لشئون
التعليم و الطالب

الهدف

تابع  -8 -:التطوير المستمر لمصادر التعلم.

الغاية

تابع  -:خريج منافس يتمتع بأعلى درجات االنتماء للوطن
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األنشطة

ثالثاً -:الكتاب الجامعي

 -1إجراء تقويم لواقع مشكالت الكتاب

الجامعي  ،ومتطلبات تطويره افتراضياً.

 -2االستمرار في تدريب أعضاء هيئة

التدريس علي إعداد الكتاب الجامعي

اإللكتروني وفقاً للمواصفات العالمية

لمعايير الجودة.

 -3االلتزام بمعايير إعداد الكتاب

الجامعي عالي الجودة.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر

2021/9/1

2021/6/1

2021/6/1

مستمر

المؤشرات
 نتائج تقويم واقعالكتاب الجامعي.

 وقائع التدريب موثقة -تقارير تحكيم الخبراء

لمواصفات الكتاب
الجامعي.

 -رضي المستفيدين.

التكلفة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
-وكالء الكليات

المخاطر
 -أن يستغرق التقويم

نائب رئيس

التعليم والطالب

نائب رئيس

الجامعة لشئون

1.000.000

عمداء الكليات
 -رؤساء

األقسام

مدير مركز تنمية
القدرات

وكالء الكلية

الجامعة لشئون

500.000
وقتاً أطول من الالزم.

 -عدم إتباع

الخطوات العلمية
إلجراء التقويم

 صعوبة تقبل عددمن أعضاء هيئة

التدريس للفكرة.

-عدم االلتزام

بالمعايير المحددة

لشئون التعليم
والطالب

التعليم والطالب

الهدف

 -1إعداد باحث مكتسباً مهارات البحث العلمى

الغاية

 -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي
يسهم فى اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة

 -1الدعم المستمر للباحثين الجدد من

خالل تدريبهم على التفكير النقدي ،والتفكير

المستقل ،والتفكير من منظور عالمي

إلنتاج أبحاث عالمية المستوى.

 -2تدريب الباحثين الكتساب مهارات

الحصول على مشاريع بحثية عالمية ،ومنح

بحثية ،وتدريبية.

 -3تدريب الباحثين لتعزيز الوعى الال زم

للخلفية الثقافية البحثية من خالل اآلتي-:

أ -غرس ثقافة البحث التعاوني من خالل

فريق على المستوى العالمي إلنتاج أبحاث

ذات معامل تأثير عالمي.

ب -غرس ثقافة التحدي ،واإلحساس

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر دورياً

الجدد

للباحثين

مستمر دورياً

2021/6/1

2021/9/1

مستمر دورياً

للباحثين
الجدد

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز تنمية

المخاطر
 -ندرة المدربين

 -حلقات التدريب

المؤشرات

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

موثقة.

موثقة.

 -رضي المستفيدين.

 -حلقات التدريب

 -بيان بالمشاريع

المالية.

المالية.

المتخصصين.

 -قلة الموارد

 قلة الموارد -قلة الموارد

قدرات أعضاء

قدرات أعضاء

هيئة التدريس
مدير مركز تنمية
هيئة التدريس

البحثية العالمية،

مدير مركز القياس
والتقويم

مدير مركز تنمية
قدرات أعضاء

هيئة التدريس

نائب رئيس
للدراسات العليا

الجامعة

الجامعة

الجامعة

للدراسات العليا
نائب رئيس
للدراسات العليا

المالية

 -حلقات التدريب

موثقة.

والمنح.
أن يستغرق

بناء االستبانات

 -بيان باألبحاث

المشتركة المنشورة
أكبر من الالزم

وتطبيقها

وتحليلها وقتاً

عالمياً.

بالمسئولية القومية ،والمجتمعية في إطار

 -نتائج االستبانة التي

تقيس ثقافة التحدي

الحرية األ كاديمية.

غرس أخالقيات البحث العلمي في جميع

واإلحساس بالمسئولية
القومية والمجتمعية.

مراحل إنتاج ،ونشر البحث.

التكلفة

2.000.000

الهدف

تابع  -1 -:إعداد باحث مكتسباً مهارات البحث العلمي

الغاية

 -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي
يسهم فى اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة

 -4تدريب الباحثين الكتساب أساليب

حماية ،ومراعاة حقوق الملكية الفكرية.

 -5دعم الباحثين الكتساب مهارات

التنافس للحصول على التمويل الالزم

من صناديق تمويل مشروعات ،وتطوير

التعليم بوزارة التعليم العالي.

 -6عقد مؤتمر دولي -دورياً -يخص

أحد التوجهات البحثية العالمية الحديثة

إلثراء فكر ،وطموحات الباحثين

 -7قياس رأى المستفيدين وتطوير

برامج تدريب الباحثين على ضوء

النتائج.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر

مستمر دورياً

2021/6/1

2022/6/1

مستمر كل

عامين

المؤشرات
حلقات التدريب موثقة

أساليب الدعم موثقة

ومعتمدة (ورش عمل)

بيان باألبحاث الممولة

من تمويل مشروعات

وتطوير التعليم
وقائع المؤتمر موثقة

 2021/12/1مستمر سنوياً نتائج االستبانة موثقة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
 -مدير مركز

المخاطر
 -عدم تحرى

نائب رئيس
الدقة في اختبار

نائب رئيس

نائب رئيس
للدراسات العليا

الجامعة

للدراسات العليا

الجامعة

للدراسات العليا

نائب رئيس

أعضاء هيئة
التدريس.

 -عمداء الكليات

نائب رئيس

الجامعة للدراسات
العليا

وكالء الكليات

الجامعة

للدراسات العليا

الجامعة

تنمية قدرات
المدرب الكفء

 -أن يكون

الدعم شكلي

قلة الموارد

المالية

أن يستغرق
التطبيق والتحليل

وقتاً أكبر من
الالزم

التكلفة

1.000.000

الهدف

 -2إدارة  ،وحوكمة البحث العلمى

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مها ارت التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم فى اإلضافة
إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة
من
إلي

مستمر

مستمر

2021/7/1

فترة التنفيذ

2021/8/1

 -1اتخاذ التدابير الالزمة إل ثراء البنية 2021/6/1

التحتية المعلوماتية ،الداعمة للتنوع

األكاديمي.

 -2تنويع مصادر التمويل الذاتي

للبحث من خالل إنتاج أبحاث يحتاجها

السوق العالمي  ،واإلقليمي.

 -3تقددددددديم بدددد درامج بحثيددددددة ،وبدددد درامج 2021/12/1

تدريبي دة عالميددة تكفددل جددذب مزيددد م دن

الوافدين.

المسئول عن
المتابعة
مدير مركز

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز

المخاطر
 أن تستغرق اإلجراءات -إجراءات إثراء

المؤشرات

التكلفة
10.000.000
البنية التحتية

وقتاً أطول من الالزم

المعلوماتية موثقة

تكنولوجيا
 -قلة الموارد المالية

نائب رئيس

التخطيط
المعلومات

 -عدم وجود إدارة تسويق

وكالء الكليات
للدراسات

العليا

الجامعة للدراسات
العليا والبحوث

وكالء الكليات

الجامعة للدراسات

نائب رئيس

للدراسات

العليا

العليا والبحوث

500.000

اإلستراتيجي

ومعتمدة.

 -بيان باألبحاث

التي تم تسويقها.

األبحاث والبرامج.

 -البددد درامج البحثيدددددة  -عدددددددددددددم وجددددددددددددود إدارة

والبدددد درامج التدريبيددددددة لتسويق األبحاث والبرامج.
معتمدة ومعلنة.

 -ضددعف وسددائل االتصددال

والتواصدددددل بجهدددددات إيفددددداد
الباحثين.

 -عددددم تحدددرى الدقدددة فدددي

الحداثددددددددة فددددددددي اختيددددددددار

البرامج.

الهدف

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم فى
اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة
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األنشطة

 -4عقد اتفاقيات شراكة مع الهيئات

البحثية العالمية لتحقيق مشاريع بحثية

عالمية.

 -5التقويم الدوري للبرامج البحثية

الجديدة ،والبرامج البحثية المدمجة،

واالفتراضية للتغلب على الصعوبات

والتحديات ،وتعزيز اإلنجازات.

 -6التقويم الدوري للباحثين لتقديم

الدعم الفني الالزم لتمكينهم من

مواجهة تحديات البحث ومعوقاته.

 -7إتاحة الفرصة للباحثين لتقديم

تقرير الثقة ( )confedtionalعن

المشرفين الذى يمكن الجامعة من دعم

وتعزيز اإلشراف العلمي.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع  -3 -:إدارة  ،وحوكمة البحث العلمي

إلي

مستمر

مستمر

سنوياً

سنوياً

مستمر

فترة التنفيذ
من
2022/6/1

2022/6/1

2021/12/1

2021/9/1

مستمر

سنوياً

المؤشرات
االتفاقيات معتمدة
ومعلنة

نتائج التقييم معتمدة

وموثقة

نتائج التقييم معتمدة

وموثقة

رضى المستفيدين

المخاطر
 عدم تفعيلاالتفاقيات.

 عدم تفعيل نتائجالتقييم.

 أن يستغرق التقويموقتاً أطول من الالزم.

 -قلة كفاءة بعض

أعضاء فريق التقويم.
 -عدم تفعيل نتائج

التقويم.

 -عدم تفعيل نتائج

التقارير.
 -ضعف ثقافة قيام

الباحثين بتقديم تقرير

عن أساتذتهم
المشرفين.

المسئول عن
التنفيذ
عمداء الكليات

مدير مركز القياس
والتقويم

مدير مركز القياس
والتقويم

وكالء الكليات

للدراسات العليا

المسئول عن
المتابعة
 -نائب رئيس

الجامعة للدراسات
العليا والبحوث.

 -نائب رئيس

الجامعة للدراسات
العليا والبحوث.

 وكالء الكليات -نائب رئيس

الجامعة للدراسات
العليا والبحوث

نائب رئيس

الجامعة للدراسات
العليا والبحوث

التكلفة

250.000

*

*

الهدف

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي
عالمي يسهم فى اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة

 -1عقد برنامج تدريبي لتدريب

أعضاء هيئة التدريس ،ومعاونيهم

الستيعاب وغرس ثقافة األبعاد الدولية

للمهنة.

 -2تدريب أعضاء هيئة التدريس،

ومعاونوهم الكتساب مهارات إعداد

ملف دولي International

.profile

 -3عقد اتفاقيات لتبادل أعضاء هيئة

التدريس مع الجامعات المرموقة من

خالل إجراء األبحاث المشتركة،

والمشاريع البحثية المشتركة.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -3تعزيز الخبرات الدولية ألعضاء هيئة التدريس

المسئول عن التنفيذ
مدير مركز تنمية

المخاطر
 أن يعقد التدريبفي وقت غير مناسب

 البرنامجالتدريبي معلن،

مستمر
للجدد

إلي

المسئول عن
المتابعة
 نائب رئيسقدرات أعضاء هيئة

ومعتمد.

المؤشرات

التكلفة
500.000
الجامعة
للمتدربين.

 -حلقات التدريب

 البرنامجالتدريبي معلن،

موثقة.
 عدم تحرى الدقةفي إتباع اإلجراءات

ومعتمد.

*

600.000

التدريس.

مستمر

مدير مركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة

الالزمة لنجاح

 -عمداء الكليات

التدريس.

 -حلقات التدريب

التدريب.

مستمر
باألبحاث

موثقة.
 بيان المشتركةوالمشاريع البحثية.

 -نائب رئيس

للدراسات العليا.

فترة التنفيذ
من
2021/6/1

2021/9/1

2021/12/1

 عدم تفعيلاالتفاقيات.

الجامعة
للدراسات العليا.

الهدف

تابع  -2 -:إدارة  ،وحوكمة البحث العلمي

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم في
اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم في تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة

 -8تصميم استبانة كوسيلة علمية

لتحقيق النشاط السابق.

 -9دعم نظام اإلشراف العلمي

وتطويره على ضوء نتائج االستبانة

السابقة.

 -10قياس رأي المستفيدين وتعزيز

إدارة ،وحوكمة البحث العلمي على

ضوء نتائجه.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر

2021/6/1

2021/12/1

2022/12/1

مستمر

سنوياً

المؤشرات
االستبانة محكمة
ُ
ومعتمدة

رضي المستفيدين

المخاطر
 -أن يستغرق تصميم

االستبانة وقتاً أطول من
الالزم.

 -قلة االهتمام باتخاذ

اإلجراءات العلمية لبناء
االستبانة.

 -قلة الموارد المالية

 -أن يستغرق قياس الرأي

 نتائج االستبانةموثقة ومعلنة

 -رضي المستفيدين

وقتاً أطول من الالزم.
 -عدم إتباع األسس العلمية

في بناء االستبانة.
-عدم تفعيل نتائج

االستبانة.

المسئول عن
التنفيذ

وكالء الكليات

للدراسات العليا

وكالء الكليات

للدراسات العليا

المسئول عن
المتابعة

نائب رئيس

الجامعة للدراسات
العليا والبحوث

نائب رئيس

الجامعة للدراسات
العليا والبحوث

التكلفة
50.000

75.000

الهدف

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي
يسهم فى اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.

األنشطة
من

فترة التنفيذ
إلي

لتبادل الخبرات مع الجامعات الدولية.

 -5قيدداس رأى المسددتفيدين وتحقيددق 2022/3/1

المؤشرات

الجامعة.
 -تقرير بالخبرات.

رضي المستفيدين

المخاطر

االستبانة.

وتحليددددددددددددل نتددددددددددددائج

العلميددددددة فددددددي بندددددداء

 -عدم إتباع األسدس

أطول من الالزم.

قيددددداس الددد درأي وقتددد داً

نتائج االستبانة موثقة  -أن يسدددددددددددددددددتغرق

الدولية.

فددي اختيددار الجامعددات

 -عددددم تحدددرى الدقدددة

مسدددددجلة علددد دى موقدددددع لوسائل االتصال.

 -4عقدددددد مدددددؤتمر دولدددددي افتراضدددددي  2022/12/1مسددددددتمر كددددددل  -وقددددددد دائع المدددددددددؤتمر  -األعطددددددال الفنيددددددة
عامين

مستمر سنوياً

التغذيدة الراجعدة لتطدوير ثقافدة األبعداد

الدوليددددة ألعضددددداء هيئددددة التددددددريس،

ومعاونوهم.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع  -3تعزيز الخبرات الدولية ألعضاء هيئة التدريس
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التكلفة

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

المسئول عن
التنفيذ
عمداء الكليات

75.000

*
الجامعة

مدير مركز القياس
والتقويم

للدراسات العليا

مدير مركز
ضمان الجودة
واالعتماد

الهدف

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي
يسهم فى اإلضافة إلي المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة

 -1تشكيل لجنة من رواد الباحثين

و أحد خبراء تسويق األبحاث لتحديد

تحديات و معوقات تسويق اإلنتاجية

البحثية لألساتذة و معاونوهم.

من

فترة التنفيذ
2021/6/1

إلي

المؤشرات
اإلنتاجية البحثية.

المخاطر
أن يستغرق وقتاً
أطول من الالزم في

المسئول عن
التنفيذ
نائب رئيس
الجامعة للدراسات
تحقيق هذه المهام

مدير مركز تنمية

المسئول عن
المتابعة
مجلس

الجامعة

نائب رئيس
الجامعة
التدريس

للدراسات العليا
و البحوث

أعضاء هيئة

مهارات و قدرات

العليا و البحوث

 ورشة العمل موثقة -آلية تسويق

عدم تحري الشروط
العلمية لنجاح

اإلنتاجية البحثية

معتمدة و معلنة.
 -نتائج التقييم

 وقائع المؤتمرمجلية علي موقع

مدير مركز

نائب رئيس
القياس والتقويم

األعطال الفنية
لوسائل االتصال

موثقة و معتمدة.

الجامعة

للدراسات العليا

مدير ادارة
الدراسات العليا و

و البحوث

نائب رئيس
الجامعة

الجامعة.

العالقات الثقافية

و البحوث

للدراسات العليا

وقًتا أطول من الالزم

أن يستغرق التقييم

الورشة

اإلنتاجية البحثية.

 -معوقات تسويق

 - 2021/6/15تحديات تسويق

2021/9/1

مستمر دورياً

 2022/12/1مستمر سنوياً

2022/3/1

 -2عقد ورش عمل لمناقشة تقارير 2021/7/1

اللجنة السابقة و التوصل آللية

محددة لتسويق اإلنتاجية البحثية

 -3تقوم اللجنة المشار إليها في

النشاط السابق رقم ( )1بتقييم

نشاط الجامعة في تسويق األبحاث

دورياً.

 -4عقد مؤتمر دولي افتراضي –

دوريا -خاص بتسويق اإلنتاجية
ً

البحثية.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -4تسويق اإلنتاجية البحثية

التكلفة
*

50.000

الهدف

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي
يسهم في اإلضافة إلى المعرفة اإل نسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.

األنشطة

فترة التنفيذ
من

إلي

المؤشرات

الشركات ،التي تستطيع الجامعة

 -5القيام بزيارات للمصانع ،و

مستمر
كل

حل مشكالتها علي أسس

علمية.

2021/10/1

 وقائع الزياراتموثقة

نصف
عام

 بيان بالشركاتالتي تم زيارتها .
 -عقود الشراكة مع

المخاطر
عدم تحري
الدقة الالزمة
في اختيار
المصانع و

المسئول عن التنفيذ
مدير إدارة
العالقات العامة و
وكالء الكليات
للدراسات العليا
الشركات.

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس
الجامعة
للدراسات العليا
و البحوث
و البحوث

إلكترونياً عن إمكاناتها و

المصانع و الشركات.

 بيان بالمواقع التيأعلنت فيها الجامعة

 -6قيام الجامعة باإلعالن

األعطال الفنية
لوسائل

قدراتها البحثية التي يمكن أن

20201/6/1

مدير مركز
تكنولوجيا

عن إمكاناتها.

مستمر

نائب رئيس
الجامعة

االتصال.

و البحوث

المعلومات

التي تم تسويقها.

 -بيان باألبحاث

للدراسات العليا

تقدمها لقطاعات الصناعة ،و

اإلنتاج في مجاالت محددة.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -4تسويق اإلنتاجية البحثية
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التكلفة
*

*

الهدف

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم فى
اإلضافة إلي المعرفة اإلنسانية ،ويساهم في تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة

 -7قياس رأي المستفيدين

لتحقيق التغذية الراجعة التي

تكفل تطوير مجال تسويق البحث

العلمي.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع  -4تسويق اإلنتاجية البحثية

من

فترة التنفيذ
2022/12/1

إلي
مستمر دورياً

المؤشرات

المخاطر

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز

 -نتائج االستبانة

العليا و

للدراسات

الجامعة

*
 أن يطبقموثقة.

االستبيان في
 -معدل الزيادة في

القياس و
وقت غير مناسب
 -عدم تفعيل

التقويم
األبحاث التي تم

تسويقها.

نتائج االستبيان

البحوث

الهدف

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم في
اإلضافة إلي المعرفة اإلنسانية ،ويساهم في تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.

األنشطة

 -1عقد ورش عمل مع الباحثين

دورياً لتحديد تحديات وصعوبات

النشر الدولي والتوصل إلى أساليب

مواجهتها والتغلب عليها

 -2االستمرار في تدريب الباحثين

الكتساب مهارات النشر الدولي.

 -3التوصل إلى آلية دعم وتشجيع

الباحثين على النشر الدولي.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -5االستمرار فى دعم الباحثين للتمكن من النشر الدولى
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من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر

الجدد

للباحثين

مستمر
للباحثين
الجدد

2021/8/1

2021/8/1

2021/8/1

المؤشرات
 -تحديات وصعوبات

النشر الدولي موثقة.
 -وقائع ورش العمل

المخاطر
عدم إتباع الشروط

العلمية الالزمة لكى

موثقة.

تحقق الورش

أهدافها

رضى المستفيدين

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز تنمية
قدرات أعضاء

هيئة التدريس

مدير مركز تنمية

لنجاح التدريب

قدرات أعضاء

هيئة التدريس

 -قلة الموارد

المالية.

عمداء الكليات

لجنة مشكلة من

العلمية الالزمة

عدم إتباع الشروط

آلية دعم وتشجيع

الباحثين معلنة

ومعتمدة.

 -أن تستغرق وقتاً

أطول من الالزم.

المسئول عن
المتابعة

التكلفة
500.000

*

*

الهدف

تابع  -5 -:االستمرار فى دعم الباحثين للتمكن من النشر الدولى

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم في
اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة

 -4عقد مؤتمرات دولية افتراضية

على مستوى الكليات لتبادل

الخبرات في هذا المجال.

 -5االستمرار فى تكريم الباحثين

المتميزين في النشر الدولي.

 -6االستمرار في تعزيز البنية

التحتية للبحث العلمي والتي

تمكن الباحثين من عمل األبحاث

التي تنطبق عليها مواصفات

النشر الدولي.

 -7قياس رأى المستفيدين

وتطوير هذا المجال علي ضوء

نتائج مقياس الرأي.

من

فترة التنفيذ
إلي

2022/12/1

مستمر

مستمر

مستمر سنوياً

2021/12/1

2021/6/1

2021/12/1

مستمر

المخاطر

المؤشرات
وقائع المؤتمر معلنة

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

المسئول عن
التنفيذ
عمداء الكليات

5.000.00

50.000

0

100.000

200.000
الجامعة

للدراسات العليا

عدم تحرى

الجامعة

نائب رئيس

قلة الموارد المالية

عدم إتباع الشروط

نائب رئيس

اختيار المكرمين

مدير مركز

القياس والتقويم

للدراسات العليا

الجامعة

للدراسات العليا

الموضوعية في

لوسائل االتصال

األعطال الفنية
على موقع الجامعة

بيان بالباحثين

المكرمين

رضى المستفيدين

نتائج االستبانة

وموثقة ومعلنة

العلمية الالزمة لبناء
االستبانة وتحليل

النتائج

الهدف

 -6االستمرار في تنمية مهارات و قدرات أعضاء هيئة التدريس المهنية

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم
فى اإلضافة إلي المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة
من

إلي

2021

/12/1

2021/8/1

فترة التنفيذ

 -1تشددددكيل لجنددددة إلجدددراء دراسددددة 2021/6/1

تقويميدددة لمركدددز تنميدددة مهدددارات و

قددددرات أعضددداء هيئدددة التددددريس و

معاونيهم.

 -2عقدددددددددددد ورش عمدددددددددددل مدددددددددددع 2021/9/1

المختصددين علددي مسددتوي الجامعددة

و علدددي مسدددتوي الكليدددات لمناقشدددة

نتدددائج الدراسدددة السدددابقة و اقتد دراح

وسائل التطوير المستمر للمركز.

المؤشرات

المخاطر

المسئول عن
المتابعة
مدير مركز
ضمان الجودة
واالعتماد

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز
ضمان الجودة و
االعتماد

مهارات وقدرات

اختيدددار الفريدددق الدددذي
يدير الورشة.

مدير مركز
ضمان الجودة

أعضاء هيئة
معاونيهم

التدريس و

واالعتماد

 -عددددددم الدقدددددة فدددددي مدير مركز تنمية

أطول من الالزم.

إجدددراء الدراسددددة وقتددداً

 -أن يسدددددددددددددددددددددتغرق

تشكيل اللجنة.

الموضدددددددددوعية فدددددددددي

 نتددددددددددائج التقددددددددددويم  -عدددددددددددددم تحدددددددددددددريموثقة و معتمدة.

 -وقائع الورش

موثقه.
 بيان بالحضور. وسائل تطويرالمركز موثقة و

معتمده.

التكلفة

300.000

الهدف

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم
في اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة
من

إلي

مستمر

مستمر سنوياً

2022/3/1

فترة التنفيذ

2022/2/1

 -3يقددددددوم مركددددددز تنميددددددة مهددددددارات 2022/2/1

وقددددددرات أعضددددداء هيئدددددة التددددددريس

ومعددددددددداونيهم باتخددددددددداذ الخطددددددد دوات

اإلجرائيددددة التددددي تددددم اقتراحهددددا فددددي

تقرير ورشة العمل السابقة

 -4إجراء تقييم دوري للمركز لدعم

اإليجابيات و التغلب علي المعوقات.

 -5قيددددددددددددداس رأي المسدددددددددددددتفيدين 2021/12/1

وتطدددوير المركدددز علدددي ضدددوء نتدددائج

القياس .

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع  -6 -:االستمرار في تنمية مهارات و قدرات أعضاء هيئة التدريس المهنية

المؤشرات

المسئول عن
المتابعة
المخاطر

التكلفة

المسئول عن
التنفيذ
الخطددددددوات اإلجرائيدددددددة

أن يستغرق تحديد

نائب رئيس

مدير مركز

*
التددددي اتخددددذها المركددددز

التخطيط
وقتاً أطول من الالزم

الجامعة
اإلستراتيجي

العليا

والبحوث

مجلس ادارة
المركز

100.000

*

للدراسات

التقييم

عدم تفعيل نتائج

مدير مركز

القياس والتقويم

مدير مركز

عدم تفعيل نتائج

الخطوات اإلجرائية
موثقة و معلنة

نتائج التقييم موثقة

و معتمدة

نتدددددددددددائج االسدددددددددددتبانة

موثقة و معلنة

االستبانة

القياس والتقويم

الهدف

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم في
اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.

األنشطة

 -1تشكيل لجنة علي مستوي

الكليات لتحديد تحديات تقديم برامج

مطورة للدراسات العليا.

 -2عقد ورش عمل علي مستوي

من

إلي
2021/6/30

فترة التنفيذ
2021/6/1

2021/8/1

2021/12/1

المخاطر
أن يستغرق تحديد
 -بيان بتشكيل

المؤشرات

المسئول عن التنفيذ
وكالء الكليات
اللجنة.

التحديات وقتاً أكبر

 -تحديات تقديم

أن يستغرق تحديد

التحديات وقتاً أكبر
من الالزم

أن يستغرق تحديد

التحديات وقتاً أكبر
من الالزم

وكالء الكليات

رؤساء األقسام

للدراسات العليا

للدراسات العليا
من الالزم

البرامج المطورة

معتمدة  ،وموثقة.

الكليات لمناقشة تقرير اللجنة

 أساليب مواجهةالتحديات معتمدة

السابقة والتوصل إلي أساليب

ومعتمدة.

لكل كلية موثقة ،

لتقديم البرامج المطورة

 -الخطوات اإلجرائية

 -وقائع الورشة موثقة

ومعتمدة

البرامج موثقة

وموثقة.

مواجهة التحديات ،واقتراح متطلبات

2022/3/1

مستمر

 -متطلبات تقديم

تقديم برامج دولية للدراسات العليا.

 -3قيام الكليات باتخاذ الخطوات

اإلجرائية لتقديم برامج مطورة عالمية

حديثة وفقاً الحتياجات السوق ،

واحتياجات الوافدين.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -7التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا
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المسئول عن
المتابعة
عمداء الكليات

عمداء الكليات

عمداء الكليات

التكلفة

50.000

*

الهدف

تابع -7 -:التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم في اإلضافة
إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة

 -4عقد لقاءات افتراضية علي

مستوي الكليات _دورياً_ لتبادل

الخبرات مع الجامعات العالمية

المرموقة.

 -5التقويم الدوري لبرامج الدراسات

العليا

 -6قياس رأي المستفيدين  ،وإجراء

التطوير المستمر لبرامج الدراسات

العليا  ،علي ضوء نتائج المقياس.

من

فترة التنفيذ
إلي

2022/12/1

مستمر سنوياً

مستمر سنوياً

2023/2/1

2022/12/1

مستمر

المخاطر
األعطال الفنية

 -اللقاءات

المؤشرات

المسئول عن التنفيذ
وكالء الكلياتاالفتراضية موثقة

التي تعوق
 -رضي المستفيدين

مدير مركز القياس

مدير مركز القياس
والتقويم

والتقويم

للدراسات العليا
االتصال

 -نتائج التقويم موثقة

ومعتمدة

 -نتائج االستبانة

عدم تفعيل نتائج
التقويم

 -عدم تفعيل

موثقة ومعتمدة

 أساليب تفعيل نتائجأداة قياس الرأي

نتائج االستبانة
 -أن يتم تطبيق

االستبانة موثقة

ومعتمدة

في وقت غير

مناسب

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس
الجامعة

للدراسات العليا
والبحوث

مدير مركز
التخطيط

اإلستراتيجي

التكلفة
300.000

75.000

الهدف

تابع  -8 -:االستمرار في استثمار خبرات الجامعة لتحقيق التمويل الذاتي الالزم لتقديم البرامج العالمية الحديثة.

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم فى اإلضافة
إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة
من

إلي

مستمر سنوياً

مستمر سنوياً

مستمر سنوياً

فترة التنفيذ

2021/12/1

2021/6/1

 -4عقد لقاءات افتراضية علي 2022/12/1

مستوي الكليات – دورياً-

لتبادل الخبرات مع الكليات

المناظرة المرموقة عالمياً

وصاحبة الخبرات في هذا

المجال.

-5التقييم الدوري لوسائل

التمويل الذاتي الخاصة بهذا

الهدف.

 -6قياس رأي المستفيدين

وإجراءات التطوير الالزم علي

ضوء نتائج مقياس الرأي.

المؤشرات
 اللقاء االفتراضيموثق

 -رضي المستفيدين

 -نتائج التقييم

المخاطر
األعطال الفنية التي
تعوق االتصال

أن يكون التقييم شكلي

 -نتائج االستبانة

الدوري معتمدة

 -عدم تحري الدقة في

موثقة.
 -رضي المستفيدين

بناء االستبانة وتحليل

نتائجها علي أسس
علمية

 -عدم تفعيل نتائج

االستبانة

المسئول عن
التنفيذ
رؤساء األقسام

منسقي وحدات

التقويم بالجامعة

المسئول عن
المتابعة

مدير مركز
التقويم

بالجامعة

التكلفة
250.000

75.000

الهدف

 -8اإلستمرار في استثمار خبرات الجامعة لتحقيق التمويل الذاتي الالزم لتقديم البرامج العالمية الحديثة.

الغاية

تابع  -3عضو هيئة التدريس ،مكتسباً مهارات التدريس ،والتقويم ،وقادر على إنتاج بحث علمي عالمي يسهم في
اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،ويساهم فى تنمية المجتمع ،وخدمة البيئة.
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األنشطة

-1تشكيل لجنة من الخبراء في

من

فترة التنفيذ
2021/6/1

إلي

2021/8/1

المؤشرات

المخاطر

الجامعة لدراسة واقع التمويل

 تقرير اللجنة عنواقع التمويل الذاتي

 -أن يستغرق

التقرير وقتاً أطول

الذاتي بها واقتراح أساليب

معتمد

للتمويل الذاتي الالزم للبرامج

الذاتي المقترحة

أساليب التمويل

األساليب

أن تكون األساليب

الذاتي الخاصة

بكل كلية معتمدة

إجراءات التمويل

الذاتي الخاصة بكل

عدم تفعيل هذه

اإلجراءات

بعيدة عن الواقع أو

جانبتها الموضوعية

معتمدة

من الالزم
 -أساليب التمويل

2021/9/1

مستمر

2021/11/1

 -عدم تفعيل

الحديثة.

 -2عقد ورشة عمل علي

مستوي الكليات لمناقشة تقرير

اللجنة السابقة  ،والتوصل إلي

األساليب المناسبة لكل كلية

لتحقيق التمويل الذاتي الالزم

للبرامج الحديثة.

 -3قيام الكليات باتخاذ الخطوات 2021/12/1

اإلجرائية الالزمة لتحقيق التمويل

الذاتي.

كلية

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
مدير الشئون

المالية بالجامعة

عمداء الكليات

نائب رئيس
الجامعة

وكالء الكليات

للدراسات العليا

عمداء الكليات

التكلفة

400.000

الهدف

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة

األنشطة

 -1تشكيل لجنة لتقييم نشاط

الجامعة تجاه خدمة المجتمع

وتنمية البيئة من خالل اعداد

دراسة وافية.

 -2عقد ورشة عمل برئاسة أ.د

نائب رئيس الجامعة المختص

ووكالء الكليات المختصين

لمناقشة تقرير اللجنة السابقة.

من

إلي

2021/8/1

فترة التنفيذ
2021/6/1

2021/9/1

2021/10/1

المؤشرات
تقرير اللجنة معتمد

 ورشة العمل موثقة تقرير بورشة العملموضحاً واقع نشاط
الجامعة

المسئول عن
التنفيذ
 -عمداء

 أن يستغرق التقريروقتاً أطول من الالزم

المخاطر

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس
الكليات

عمداء الكليات

عمداء الكليات

البيئة

المجتمع وتنمية

الجامعة لخدمة
 عدم تحرى الموضوعيةفي تشكيل اللجنة

عدم تحري الموضوعية

 أمين عامالجامعة

مدير مركز

في كتابة التقرير

ضمان الجودة

الخطوات اإلجرائية الممثلة لتحقيق

 -3تقوم كل كلية باتخاذ وتنفيذ

 الخطوات اإلجرائيةالخاصة بكل كلية

2021/11/1

 أن يستغرق التوصيلللخطوات اإلجرائية وقتاً

مسئوليتها المجتمعية.

مستمر

وكالء الكليات
لشئون تنمية

معتمدة وموثقة

المجتمع

أطول من الالزم

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -1االستمرار في تعزيز المسئولية المجتمعية للجامعة
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التكلفة

50.000

*

الهدف

تابع  -1 -:االستمرار في تعزيز المسئولية المجتمعية للجامعة

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األنشطة

 -4التنسيق بين الكليات التخاذ

برنامج محدد زمنياً لتكوين قوافل

متكاملة في الصحة  ،واإلنتاج

الزراعي  ،والصناعي لزيارة

المناطق المحرومة في محافظة

المنيا.

 -5عقد لقاءات افتراضية علي

مستوي الكليات محلياً  ،وعالمياً

لتبادل الخبرات.

من

إلي
مستمر

فترة التنفيذ
2021/11/1

2022/3/1

مستمر

المخاطر

المؤشرات
برنامج القوافل

المسئول عن
التنفيذ
عدم توخي الدقة في
المتكاملة معتمد

لشئون تنمية

وكالء الكليات
إتباع الخطوات
وموثق

العلمية الالزمة قبل

 -اللقاءات االفتراضية

وكالء الكليات
المجتمع وتنمية

لشئون تنمية

البيئة

المجتمع وتنمية
وأثناء وبعد انتهاء

الزيارة.

 -األعطال الفنية

موثقة
 -بيان بالخبرات موثق

التي تعوق االتصال
 -عدم تفعيل

الخبرات

البيئة.

المسئول عن
المتابعة
عمداء الكليات

عمداء الكليات

التكلفة
500.000

الهدف

تابع  -1 -:االستمرار في تعزيز المسئولية المجتمعية للجامعة

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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-6

قياس

وتطوير

األنشطة

رأي

المسئولية

من

إلي

مستمر سنوياً

مستمر سنوياً

فترة التنفيذ

المستفيدين2022/12/1 ،

المجتمعية

للجامعة  ،علي ضوء نتائج

المقياس.

 -7تكريم الكليات المتميزة في هذا 2023/1/1

المجال.

المؤشرات
 -نتائج مقياس الرأي

المخاطر
 تطبيقموثقة.

المقياس في وقت

 -رضا المستفيدين

غير علمية

مبنية علي أسس

 -أن تكون األداة

غير مناسب

وقائع التكريم موثقة

عدم تحري
الموضوعية في

اختيار الكليات

المسئول عن
المتابعة
المسئول عن التنفيذ
منسقو وحدات

التقويم بالكليات

مدير مركز

القياس والتقويم

مدير مركز

نائب رئيس

الجامعة لخدمة

المجتمع وتنمية

التخطيط

اإلستراتيجي

البيئة

التكلفة

200.000

الهدف

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األنشطة

 -1تصميم قاعدة بيانات تتضمن

جهود الجامعة في مسيرتها لمحو

األمية.

 -2القيام دورياً بتقويم جهود

الجامعة في هذا المجال.

 -3عقد ورشة عمل علي مستوي

الكليات لمناقشة نتائج التقويم.

 -4اتخاذ الخطوات اإلجرائية

الالزمة لدعم مسيرة الكليات في

هذا المجال.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 - 2االستمرار في المساهمة في محو األمية

من

إلي

2022/3/1

مستمر دورياً

2021/9/1

فترة التنفيذ
2021/6/1

2021/12/1

2022/2/1

2022/3/1

مستمر

المؤشرات
قاعدة البيانات مفعلة

المسئول عن التنفيذ

المخاطر
 -قلة الموارد

-وكالء الكليات

وكالء الكليات لشئون

األمية بالكليات

مسئولي مشروع محو

البيئة

لشئون البيئة

المعلومات

مدير مركز تكنولوجيا
المالية

 عدم درقة -نتائج جهود الجامعة

البيانات

أن يستغرق التقويم

في هذا المجال

 -تقارير التقويم معتمدة

 -عدم استجابة

 -عدم تفعيل

المستهدفة

القائمين لإلجراءات

وقتاً أطول من

الالزم

ومعلنة
 -ورشة العمل موثقة

 ارتفاع مستوي اداءالجامعة في هذا المجال

 -الخطوات اإلجرائية

معتمدة  ،وموثقة
ومعلنة

الخطوات اإلجرائية

المسئول عن
المتابعة

نائب رئيس
الجامعة لشئون
البيئة.

التكلفة
100.000

300.000

*

الهدف

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة

األنشطة

 -5عقد لقاء – دوري – افتراضي

مع الجامعات المصرية لتبادل

الخبرات.

من

إلي

مستمر

مستمر سنوياً

مستمر دورياً

مستمر سنوياً

فترة التنفيذ
2021/12/1

2023/3/1

2023/2/1

 -6التقييم الدوري لمسيرة الجامعة 2022/12/1

في جهودها للمساهمة في محو

األمية بمشاركة ممثلي هيئة محو

األمية بالمحافظة.

 -7قياس رأي المستفيدين

والمشاركين من الطالب.

 -8التطوير المستمر لجهود

الجامعة علي ضوء نتائج مقياس

الرأي

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع - 2 -:االستمرار في المساهمة في محو األمية
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المؤشرات
وقائع اللقاء

االفتراضي موثقة

نتائج التقييم

موثقة ومعتمدة

المخاطر
األعطال الفنية التي
تعوق االتصال

أن يكون التقييم شكلي
ويفتقد الموضوعية

الرأي وقتاً أطول من

 -نتائج االستبانة  -أن يستغرق قياس

معلنة
 -إجراءات تفعيل

نتائج االستبانة

الالزم

 -أن يتم قياس الرأي

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس الجامعة

المسئول عن التنفيذ
 -مدير مركز

*

50.000

*

تكنولوجيا المعلومات

نائب رئيس الجامعة

مدير مركز التخطيط

لشئون البيئة

لشئون البيئة
 -عمداء كليات

القطاع التربوي

 -عمداء كليات

 -القطاع التربوي

مدير مركز القياس
والتقويم بالجامعة

رضي

المستفيدين

اإلستراتيجي

أن تكون نتائج مقياس

الرأي تفتقد الموضوعية

 -رضى

المستفيدين
وكالء الكليات لشئون
البيئة

في وقت غير مالئم

للمستفيدين

مدير مركز التخطيط
اإلستراتيجي

الهدف

 -3تعزيز عالقات التعاون مع مؤسسات المجتمع في محافظة المنيا.

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األنشطة

 -1القيام بإعداد دراسة لتحديد

المشكالت البيئية األكثر إلحاحاً

وخطورة علي المجتمع.

 -2عقد ورشة عمل مع وكالء

الكليات لشئون البيئة لمناقشة

نتائج الدراسة ووضع خطوات

محددة لمواجهة المشكالت البيئية

علي حسب األولويات التي تم

تحديدها.

 -3إجراء تقييم دوري لتعزيز

اإليجابيات والتغلب علي السلبيات.

من

إلي

2021/10/1

2021/8/1

فترة التنفيذ

2021/6/1

2021/9/1

2022/3/1

مستمر دورياً

المؤشرات
بيان بالمشكالت البيئية
الملحة

 -وقائع ورشة العمل

موثقة
 خطوات مواجهةمشكالت البيئة معتمدة

نتائج التقييم موثقة
ومعتمدة

المخاطر
 -أن تستغرق

الدراسة وقتاً أطول
من الالزم

 أن يقوم بالدراسةغير المؤهلين

 عدم تفعيل خطواتمواجهة المشكالت

 -أن يستغرق

التقويم وقتاً أطول من

الالزم
 -أن يقوم بالتقييم

غير المؤهلين

المسئول عن
التنفيذ
فريق من وكالء
الكليات لشئون

البيئة

مدير مركز تنمية
القدرات

لجنة من وكالء
الكليات لشئون

البيئة

المسئول عن
المتابعة

نائب رئيس

الجامعة لشئون
البيئة

مدير مركز

القياس والتقويم

التكلفة

50.000

75.000

الهدف

تابع -3تعزيز عالقات التعاون مع مؤسسات المجتمع في محافظة المنيا.

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األنشطة

 -4عقد لقاءات دورية افتراضية

مع

الجامعات العالمية لتبادل الخبرات.

 -5تشجيع الطالب علي المشاركة

التطوعية في مواجهة مشكالت

البيئة وتطويرها.

 -6قياس رأي المستفيدين وتطوير

عالقات التعاون مع المحافظة على

ضوء نتائج قياس الرأي.

من

إلي

مستمر

مستمر سنوياً

فترة التنفيذ
2021/12/1

2021/6/1

2022/12/1

مستمر سنوياً

المؤشرات
 وقائع اللقاءاتموثقة

 -بيان بتطور أعداد

الطالب المشاركين

علي مدي سنوات
الخطة

 نتائج االستبانة -رضي المستفيدين

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

المسئول عن
التنفيذ
وكالء الكليات

المخاطر
األعطال الفنية التي تعوق
اال تصال االفتراضي

البيئة

لشئون خدمة

المجتمع وتنمية

وتنمية البيئة

نائب رئيس

أعضاء هيئة
التدريس

مدير مركز

القياس والتقويم

وتنمية البيئة

خدمة المجتمع

الجامعة لشئون

رؤساء األقسام

الجامعة لشئون
خدمة المجتمع

 -أن تكون وسائل

التشجيع صورية

 -اعتبار التطوع مضيعة

للوقت
 ضعف ثقافة التطوع -عدم تفعيل نتائج

االستبانة.
 -عدم إتباع األسلوب

العلمي في بناء االستبانة

وتفسير وتحليل نتائجها

التكلفة

75.000

الهدف

 -4تعزيز ثقافة التطوع بين أعضاء هيئة التدريس  ،والطالب

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األنشطة

 -1إجراء دراسة للتعرف علي

مجاالت التطوع التي يرغب الطالب

في المشاركة فيها والعقبات التي

تمنعهم من المشاركة.

 -2عقد ورش عمل علي مستوي

الكليات لمناقشة نتائج الدراسة

والتوصل إلي المجاالت التي يشارك

فيها الطالب تطوعياً.

 -3حث الطالب  ،وتشجيعهم علي

المشاركة في أنشطة التطوع.

 -4عقد مسابقات بين الطالب في

التعبير فنياً (رسم – تصوير – شعر

– قصة – مقال – مسرح).... -

عن مدي انطباعاتهم التي تعكس

ولعهم بالعمل التطوعي.

من

إلي

المؤشرات
 -عقبات المشاركة

المسئول عن
التنفيذ
لجنة من وكالء

المخاطر
أن يستغرق إجراء
الدراسة وقتاً أطول

من الالزم

عزوف الطالب

الكليات لتقويم

البيئة

وكالء الكليات

أعضاء هيئة
التدريس

وهيئة التدريس عن لشئون البيئة

 -ورش العمل موثقة

حضور ورش

العمل

 -وسائل تشجيع الطالب

موثقة

 -تقارير ورش العمل

 -أن تكون

 -التطور الكمي في عدد

عدم تحري

 -وقائع المسابقات معتمدة

الطالب المشاركين

مدير إدارة

التدريس

أعضاء هيئة

الوسائل شكلية
 -قلة اهتمام

التطوعية معتمدة

 - 2021/12/1المجاالت التي يرغب

مستمر

الطالب في المشاركة

 - 2021/11/1نتائج الدراسة موثقة.

فترة التنفيذ
2021/8/1

2021/12/1

2022/3/1

2021/9/1

مستمر

سنوياً

 ،وموثقة
 -أعمال الطالب مسجلة

الشفافية

والموضوعية

النشاط الطالبي

بالجامعة

علي موقع الجامعة،

والكليات
 -قائمة بالفائزين

المسئول عن
المتابعة

نائب رئيس

الجامعة لشئون
خدمة المجتمع

وتنمية البيئة

نائب رئيس

الجامعة لشئون
خدمة المجتمع

وتنمية البيئة

نائب رئيس

الجامعة لشئون
خدمة المجتمع

وتنمية البيئة

التكلفة

500.000

75.000

الهدف

الغاية

•

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة

األنشطة

 -5تبادل الخبرات مع الجامعات

األخرى  ،ومؤسسات المجتمع

المدني لتعزيز ثقافة التطوع .

 -6إقامة معرض سنوي علي

مستوي الجامعة تعرض فيه

الكليات أنشطتهم التطوعية.

 -7قياس رأي المستفيدين وتعزيز

ثقافة التطوع علي ضوء نتائج

القياس.

من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -4 -:تعزيز ثقافة التطوع بين أعضاء هيئة التدريس  ،والطالب
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من

إلي

مستمر سنوياً

مستمر سنوياً

فترة التنفيذ
2022/3/1

2022/12/1

2023/2/1

مستمر سنوياً

المؤشرات
 -نماذج موثقة من

المخاطر
عد اتخاذ الوسائل

األنشطة التي تم من

العلمية واإلدارية التي

خال لها تبادل الخبرات

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

المسئول عن
التنفيذ
وكالء الكليات
لشئون خدمة

المجتمع وتنمية

عدم اتخاذ

نائب رئيس

مدير مركز
التخطيط

وتنمية البيئة

خدمة المجتمع

الجامعة لشئون

وتنمية البيئة

الجامعة لشئون
خدمة المجتمع
البيئة

مدير إدارة

النشاط الطالبي

مدير مركز

المعرض اإلدارية

والفنية

عدم تفعيل نتائج

االستبانة

القياس و

بالجامعة

ضمانات نجاح

تضمن تبادل الخبرات

 -بيان بالمؤسسات التي

تم تبادل الخبرات معها
وقائع المعرض موثقة

ومعتمدة

 نتائج االستبانة معتمدة رضي المستفيدينالتقويم

اإلستراتيجي

التكلفة
*

200.000

الهدف

 -5دعم األنشطة الطالبية في مجاالت االبتكار وريادة األعمال.

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األنشطة

 -1عقد لقاءات تثقيفية افتراضية ،

ومباشرة لتوعية الطالب للتقدم

للمشاركة في أنشطة االبتكار ،وريادة

األعمال.

 -2عقد ورش عمل مع الخبراء في

هذا المجال لتوجيه  ،وإرشاد الطالب.

-3تطوير دعم الجامعة للطالب علي

ضوء نتائج ورش العمل.

 -4تشجيع االندماج المبكر للطالب

في سوق العمل لمساعدتهم في

التوجه للمجاالت المالئمة إلمكاناتهم

للمشاركة في أنشطة االبتكار  ،وريادة

األعمال.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

من

إلي

2021/10/1

مستمر دورياً

فترة التنفيذ
2021/7/1

2021/9/1

2022/2/1

مستمر

 2022/42/1مستمر دورياً

المؤشرات
وقائع اللقاءات موثقة
ومعتمدة

المخاطر
عدم اتخاذ

اإلجراءات الفنية
واإلدارية لنجاح

اللقاءات

عدم اتخاذ

التطور الكمي إلقبال

عمداء

عمداء

الكليات

الكليات

المسئول
المسئول عن التنفيذ
عن المتابعة
وكالء الكليات
لشئون خدمة

المجتمع وتنمية
البيئة

وكالء الكليات

الطالب علي المشاركة في اإلجراءات العلمية

لشئون خدمة

أنشطة ريادة األعمال

لنجاح ورش العمل

و الفنية  ،واإلدارية

البيئة
عدم اقبال الطالب

بالشكل الكافي

وكالء الكليات

لشئون خدمة

البيئة

المجتمع وتنمية

لشئون خدمة

وكالء الكليات

المجتمع وتنمية

التطور الكمي إلقبال

الطالب علي المشاركة
في أنشطة ريادة األعمال

التطور الكمي إلقبال

عدم تقديم الدعم

الطالب علي المشاركة في الفني للطالب
أنشطة ريادة األعمال

المجتمع وتنمية

البيئة

التكلفة

50.000

*

*

الهدف

تابع  -5 -:دعم األنشطة الطالبية في مجاالت االبتكار وريادة األعمال.

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األنشطة

 -5تقيم الجامعة معرض سنوي

تعرض فيه أنشطة الطالب علي

مستوي كل كلية في هذا المجال.

 -6قياس رأي المستفيدين

وتطوير دعم الجامعة في هذا

المجال علي ضوء نتائج مقياس

الرأي.

من

إلي

مستمر سنوياً

فترة التنفيذ
2023/2/1

2022/12/1

مستمر سنوياً

التكلفة
100.000

المسئول عن
المتابعة
نائدددددددب رئددددددديس

المسئول عن
التنفيذ
مدير إدارة رعاية

المخاطر
عدم اتخاذ اإلجراءات
العلمية والفنية

المؤشرات
وقائع المعرض السنوي
موثقة

واإلدارية الالزمة

الطالب بكل كلية

خدمددددة المجتمددددع

مدير مركز

لنجاح المعرض

نائدددددددددب رئددددددددديس
القياس والتقويم

وتنمية البيئة

 عدم تفعيل نتائجقياس الرأي.

الجامعدة لشددئون
خدمددددة المجتمددددع
وتنمية البيئة

75.000

الجامعدة لشددئون

 نتائج االستبانة رضى المستفيدين عدم اتخاذالخطوات العلمية
الالزمة لبناء وتطبيق
وتحليل نتائج
االستبانة.

الهدف

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األنشطة

 -1تشكيل لجنة من قيادات الجامعة

والكليات المسئولين عن النشاط

الثقافي للطالب القتراح مخطط زمني

(برنامج) لألنشطة الثقافية الطالبية

علي مدار العام.

 -2عقد لقاءات دورية مع الطالب

(افتراضية  ،ومباشرة) واستضافة

القمم الثقافية لتنوير الطالب  ،وشحذ

هممهم ،واهتماماتهم  ،ولتنقية

أفكارهم من التيارات الفكرية المدمرة.

-3القيام بنشر النشاط الفني ،

والثقافي خارج أسوار الجامعة في

محافظة المنيا  ،وفي مصر عموماً.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -6دعم األنشطة الثقافية االفتراضية والمباشرة الالزمة لتنوير الشباب ثقافياً.

من

فترة التنفيذ

2021/8/1

إلي

المؤشرات
لألنشطة الثقافية

وقائع اللقاء ات موثقة

بيان موثق باألنشطة

ومعتمدة

الطالبية

(االفتراضية والمباشرة)

 2021/10/1المخطط الزمني

 2021/12/1مستمر وفقاً
للمخطط

الزمنى

 2022/12/1مستمر وفقاً
لخطة زمنية

الثقافية  ،والفنية التي
أقيمت خارج أسوار

الجامعة

التكلفة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
المخطط وقتاً أطول

أن يستغرق إعداد

وكالء الكليات

 -لجنة من

الجامعة لشئون
من الالزم

 -رئيس لجنة

نائب رئيس

خدمة المجتمع

نائب رئيس

*
النشاط بالجامعة

مستشار رئيس

الجامعة للنشاط

الجامعة لشئون
خدمة المجتمع

وتنمية البيئة

نائب رئيس

الجامعة لشئون
خدمة المجتمع

*

*

وتنمية البيئة

عدم اتخاذ اإلجراءات
اإلدارية  ،والفنية

الال زمة لتحقيق

الطالبي

عدم اتخاذ اإلجراءات

الهدف من اللقاءات

مستشار رئيس

الفنية واإلدارية

الالزمة لكي يحقق

الجامعة للنشاط
الطالبي

النشاط أهدافه

وتنمية البيئة

الهدف

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة

األنشطة

 -4تبادل النشاط

الثقافي  ،والفني مع

الجامعات المصرية

إلثراء هذا النشاط

وتبادل الخبرات.

 -5قياس رأي

المستفيدين وتطوير هذا

المجال علي ضوء نتائج

المقياس .

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -6 -:دعم األنشطة الثقافية االفتراضية والمباشرة الالزمة لتنوير الشباب ثقافياً.
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من

2022/6/1

إلي

مستمر دورياً

فترة التنفيذ

2022/12/1

مستمر دورياً

المؤشرات
وقائع تبادل

المخاطر
عدم اتخاذ
األنشطة مع

اإلجراءات الفنية
الجامعات المصرية

 -عدم تفعيل

 -عدم إتباع

نتائج االستبانة

النشاط أهدافه

لكي يحقق

واإلدارية الالزمة
موثقة  ،ومعتمدة

 -نتائج االستبانة

موثقة ومعتمدة
 -رضي

المستفيدين

الشروط العلمية
إلعداد وتحليل

وتوظيف نتائج
االستبانة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
مستشار رئيس

الجامعة للنشاط

نائب رئيس

وتنمية البيئة

خدمة المجتمع

نائب رئيس

الجامعة لشئون
الطالبي

مدير مركز

القياس والتقويم

الجامعة لشئون
خدمة المجتمع

وتنمية البيئة

التكلفة
*

50.000

الهدف

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األنشطة

 -1تشكيل لجنة لدراسة تقييمية

لبرنامج التمويل الذاتي للجامعة

واقتراح التعديالت الالزمة لتطوير

أساليب التمويل الذاتي للجامعة من

خالل اآلتي-:

أ -عقد اتفاقيات شراكة مع القطاعات

اإلنتاجية  ،واالستثمارية ،والتجارية

لتدريبهم الكتساب مهارات التنافس.

ب -عقد اتفاقيات شراكة مع

القطاعات المختلفة في محافظة المنيا

من

مستمر

سنوياً

المؤشرات
ومعتمدة

اتفاقيات الشراكة موثقة

اتفاقيات الشراكة موثقة

ومعتمدة

 2021/11/1نتائج الدراسة موثقة

إلي

فترة التنفيذ
2021/6/1

2022/8/1

2022/9/1

مستمر

سنوياً

ومعتمدة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
 -فريق من مديري

المخاطر
أن يستغرق االنتهاء

عام الشئون

المالية

 -عمداء الكليات

نائب رئيس

وتنمية البيئة

خدمة المجتمع

الجامعة لشئون

وتنمية البيئة

خدمة المجتمع

الجامعة لشئون

نائب رئيس
من الدراسة وقتاً

أطول من الالزم

أن يستغرق االنتهاء
من الدراسة وقتاً

أطول من الالزم

 -أن يستغرق عقد

نائب رئيس

اال تفاقيات وقتاً أطول

خاصة بالتدريب التحويلي الذى

الجامعة لشئون

من الالزم

يمكنهم من التحول لمجاالت العمل

خدمة المجتمع

 -عدم تحري الدقة

التي يحتاجها السوق ،والتغلب على

وتنمية البيئة

والموضوعية

البطالة المقنعة.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

-7اإلستمرار في تعزيز وتطوير التمويل الذاتي

التكلفة
*

*

*

الهدف

الغاية

 -4خدمة المجتمع وتنمية البيئة

األنشطة

ج -تقدم الجامعة برنامجاً في التوجيه

واإلرشاد النفسي ،واألكاديمي،

إلي

مستمر

فترة التنفيذ
من

/86/1
2021

المؤشرات
البرنامج المقترح

معتمد

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز

 -أن يستغرق بناء

المخاطر

التكلفة
مدير مركز
التخطيط

اإلستراتيجي

مركز التخطيط
اإلستراتيجي

*

*
البرنامج وقتاً أطول من

واالجتماعي ،والمهني لرفع الكفاءة

مدير مركز
والتقويم

القياس

والتقويم

القياس
الالزم

المهنية في التخصصات المختلفة في

المجتمع مثل التوجيه واإلرشاد النفسي

 -أن يتم تطبيق

مصممي البرنامج

 -عدم تحري

الموضوعية في اختيار

واألكاديمي للمعلمين ،وأوليا األمور،

واألساليب الحديثة في التقويم،

واالمتحانات وفى الرقمنة ،الجذب

البرنامج في وقت غير

االستبانة.
االستبانة.

 -عدم تفعيل نتائج

 -عدم مراعاة الشروط

السياحي ،وإدارة الفنادق ،والتمريض،

/12/1
2022

مناسب للمستفيدين

واللغات(تحدثاً -وكتاب ًة واجتياز االختبارات

مستمر
دورياً

العالمية في اللغات) ،والزراعة ،والصناعة،

نتائج االستبانة معتمدة
ومعلنة

العلمية لبناء ،وتحليل

والصحة بمجاالتها المختلفة.

د .قياس رأي المستفيدين وتطوير هذا

المجال على ضوء نتائج مقياس الرأي.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -7االستمرار في تعزيز وتطوير التمويل الذاتي
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الهدف

الغاية

 -5كليات الجامعة معتمدة

184

األنشطة

 -1يقوم مركز ضمان الجودة

باقتراح تصور الهيكل المحدد.

 -2عقد ورشة عمل مع مديري

وحدات الجودة على مستوى الكليات

لشرح الهيكل المقترح ،وتبادل

اآلراء ،والخبرات.

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/6/1

مستمر

مستمر

2022/4/1

سنوياً

المؤشرات
الهيكل المحدث
المقترح

مسجلة علي CD

 -اللقاء مسجل

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
أن يستغرق وقتاً أكثر من

الجودة

مدير مركز ضمان

الجامعة
مدير مركز ضمان
الجودة

مدير مركز ضمان
الجودة

مدير مركز ضمان
الجودة

مدير مركز تكنولوجيا
المعلومات

-مكتب نائب

مكتب نائب

مدير مركز

ضمان الجودة

رئيس الجامعة

رئيس الجامعة

الجامعة

نائب رئيس

نائب رئيس
الالزم

 ضعف االهتمام بإتباعالخطوات العلمية لنجاح

الورشة

 عدم كتابة تقريرالورشة

 -األعطال الفنية

 -أن يستغرق الترتيب

للقاء وقتاً أطول من
الالزم

اإلدارية

والفنية

صعوبة األعطال الفنية

الهيكل المقترح معتمد  -صعوبة توفير الكوادر

الهيكل المقترح معلن

ومعلن

 -تقرير عن اللقاء

علي برنامج Zoom

 -بيان بالحضور

 -تقرير ورشة العمل

 - 2021/11/1ورشة العمل

2021/8/1

2021/9/1

2022/5/1

2022/3/1

 -3عقد لقاء افتراضي مع مديري 2021/12/1

مراكز

الجودة

واالعتماد

على

مستوي الجامعات لتبادل الخبرات.

 -4التوصل إلى الهيكل المقترح،

وعرضه علي مجلس الجامعة

العتماده.

 -5نشر الهيكل المقترح إلكترونياً.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -1تطوير الهيكل التنظيمي لمركز ضمان الجودة ،واالعتماد وفقا ً لمتطلبات االعتماد الجديدة

التكلفة

50.000

*

الهدف

 -2االستمرار في دعم وتعزيز ثقافة الجودة ،واالعتماد الالزمة الستمرارية التطوير

الغاية

 -5كليات الجامعة معتمدة

185

األنشطة
من

إلي

المؤشرات
موثقة ومعتمدة

المخاطر
 عدم تحرى الدقة فياختيار الفريق القادر

علمياً على إجراء

الدراسة

 عدم األخذ بنتائجالدراسة

 -أن تستغرق وقتاً أكثر

 -ورشة العمل

من الالزم

ضعف االهتمام بإتباع

عدم كتابة تقرير عن

الخطوات العلمية لنجاح

 -تقرير ورشة

الخطوط اإلجرائية
موثقة ومعتمدة

ضعف االهتمام بتنفيذ
مقترحات المركز

 -قائمة بالحضور الورشة

العمل

الورشة

مسجلة

 2021/10/1نتائج الدراسة

فترة التنفيذ

2022/3/1

مستمر

2022/2/1 2021/12/1

 -1إجراء دراسة ميدانية لتحديد أسباب ضعف همم2021/8/1 ،

وحرص ،وإيجابية البعض ألداء مهامهم ،وتحقيق

مسئولياتهم الستيفاء متطلبات االعتماد.

 -2عقد ورشة عمل علي مستوي الجامعة و ورشه

أخري علي مستوي الكليات للتوصل الي مقترحات

لالرتقاء بثقافة الجودة

 -3يقوم مركز ضمان الجودة باقتراح الخطوات

اإلجرائية لالرتقاء بثقافة الجودة مثل-:

أ -توعية مجتمع الجامعة بأهمية ،و حتمية

الحصول علي االعتماد.

ب-توعية مجتمع الجامعة بالمخاطر  ،والعواقب

الناتجة عن التقاعس عن الحصول علي االعتماد.

نائب رئيس

نائب رئيس

نائب رئيس
الجامعة

الجامعة

الجامعة

المسئول المسئول عن
المتابعة
عن التنفيذ
مدير مركز
ضمان

الجودة

مدير مركز
ضمان

الجودة

مدير مركز
ضمان

الجودة

التكلفة

200.000

الهدف

تابع -2 -:االستمرار في دعم وتعزيز ثقافة الجودة ،واالعتماد الالزمة الستمرارية التطوير

الغاية

 -5كليات الجامعة معتمدة

186

األنشطة

 -4استقدام بعض الخبراء في

االتجاهات العالمية للجامعات

للحصول علي االعتماد و مكانة ،

وحتمية االعتماد عالمياً .

 -5االستمرار في حث أعضاء

هيئة التدريس و معاونوهم بعمل

أنشطة تنمي ثقافة الجودة لديهم

ورقياً ،إلكترونياً.

 -6االستمرار في عمل المعرض

السنوي ألنشطة الجودة علي

مستوي الجامعة.

من

إلي

مستمر

مستمر سنوياً

فترة التنفيذ
2022/4/1

2022/5/1

2022/7/1

مستمر سنوياً

المخاطر

المؤشرات
 -تقرير عن الزيارة

ضعف قناعة أعضاء
هيئة التدريس

الخبراء

وأثناء وبعد استقدام

اإلجراءات الالزمة قبل

 -عدم اتخاذ

الشخص المناسب

 عدم اختيار -قائمة بالحضور

نماذج من األنشطة

وقائع المعرض مسجلة

 -عدم اختيار الوقت

المناسب للمعرض
 -أن يكون المعرض

شكلي

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز

100.000
ضمان الجودة

نائب رئيس
الجامعة

نائب رئيس

200.000

الجامعة

مدير مركز

ضمان الجودة

مدير مركز

ضمان الجودة

الجامعة

الهدف

تابع -2االستمرار في دعم وتعزيز ثقافة الجودة ،واالعتماد الالزمة إلستمرارية التطوير

الغاية

 -5كليات الجامعة معتمدة

187

األنشطة
من

إلي

مستمر دورياً

مستمر

فترة التنفيذ

 -7القيدددددام بتبدددددادل الزيدددددارات بدددددين 2021/12/1

كليدددددات الجامعدددددة لتبدددددادل الخبددد درات

واألفكار.

 -8قيدددداس مسددددتوى ثقافددددة الجددددودة 2022/3/1

دوريددداً وتطددددوير نشدددداط دعددددم ثقافددددة

الجودة علي ضوء نتائج المقياس

المؤشرات
 وقائع الزيارات مسجلة -تقرير بنتائج الزيارة

نتائج المقياس

معلنة ومعتمدة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
 -قلددددددددددة االهتمددددددددددام

بدددداإلجراءات الالزمددددة

مدير مركز

ضمان الجودة
واالعتماد

 -التطبيددق فددي وقددت

نائب رئيس
الجامعة

نائب رئيس
الجامعة
قبددددددل وأثندددددداء وبعددددددد

الزيارة

مدير مركز

غير مناسب
 -عدددددددددددددم إتبدددددددددددداع

ضمان الجودة
واالعتماد

الشروط العلمية لبناء

المقيدددددداس وتحليلدددددده

وتوظيف نتائجه

التكلفة

75.000

188

الغاية

الهدف

االعتماد  /تجديد االعتماد

تابع  -5كليات الجامعة معتمدة

األنشطة
من

فترة التنفيذ
إلي

مستمر وفقاً

 -1قيدددددددام مركدددددددز ضدددددددمان الجدددددددودة  2021/12/1مستمر دورياً

بالجامعددددددة بعقددددددد ورش عمددددددل علددددددي

مسدددددتوي قطاعدددددات الجامعدددددة (قطددددداع

التربيددددة -الصددددحة -العلددددوم الزراعيدد دة

والعلددوم االساسددية ،والفنددون ،واآلداب)

و المستشفيات ،والمعامل  .. ،للتعرف

علدددي االحتياجدددات الالزمدددة لكدددل قطددداع

للحصددد دول علدددددي االعتمددددداد و تحديدددددد

التحديات ،و المعوقات.

 -2قيددام مركددز ضددمان الجددودة بعمددل 2022/2/1

خطة زمنية لكل قطداع (بالمشداركة مدع

للخطة

المؤشرات

التكلفة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
 -ورشة العمل موثقة

نائب رئيس

مدير مركز

250.000

 عدم إتباع -بيان بالحضور

الخطوات العلمية قبل

نائب رئيس

*

ضمان الجودة
واالعتماد

مدير مركز

ضمان الجودة
واالعتماد

الجامعة

الجامعة
 -تقرير ورش العمل

 -أن يستغرق

وأثناء وبعد الورشة

 الخطط الزمنيةمعلنة و معتمدة

مددددديري وحدددددات الجددددودة لكددددل قطدددداع)

إعدادها وقتاً أكثر
من الالزم

محددددددددد الخطددددددوات للحصدددددددول علدددددددي

االعتمدداد أو تجديددد االعتمدداد و التغلددب

 -أن تكون الخطة

شكلية

علي المشكالت ،ومواجهه التحديات.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -3اإلستمرار في تقديم الدعم الفني ،واإلداري الالزم للكليات ،و المستشفيات ،والمعامل للحصول علي

الهدف

االعتماد  /تجديد االعتماد

الغاية

تابع -5 -:كليات الجامعة معتمدة

تابع -3 -:االستمرار في تقديم الدعم الفني ،واإلداري الالزم للكليات ،و المستشفيات ،والمعامل للحصول علي

189

األنشطة
من

إلي

مستمر دورياً

مستمر دورياً

فترة التنفيذ

 -3قيددددام الكليددددات باتخدددداذ اإلجدددراءات 2022/4/1

الالزمدددددة لتوعيددددة الطدددددالب بأهميدددددة و

ضددرورة ،و حتميددة االعتمدداد مددن خددال ل

أعضدددددداء هيئددددددة التدددددددريس كددددددل فددددددي

تخصصه و من خالل النشاط الطالبي

 -4قيدددداس رأي المسددددتفيدين وتطددددوير 2022/3/1

الددددددعم الفندددددي ،واإلداري علدددددي ضدددددوء

نتائج مقياس الرأي

المؤشرات

المخاطر

و أثناء و بعد التطبيق

اإلج دراءات العلميددة قبددل

 -عددددددددددددددددم إتبددددددددددددددداع

وقت غير مناسب

قيدددددددددددددددددددددددددددددددددداس رأي  -أن يددتم التطبيددق فددي
المستفيدين (الطالب)

نتائج مقياس الرأي

 أن يددددددددددتم تطبيددددددددددقالمقياس في وقت غيدر
مناسب
 أن يستغرق التطبيقوقت أطول من الالزم
 ضددددددددعف االهتمددددددددامبتوظيف نتدائج مقيداس
الرأي

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز

ضمان الجودة

نائب رئيس
الجامعة

نائب رئيس
الجامعة
واالعتماد

مدير مركز

ضمان الجودة
واالعتماد

التكلفة

75.000

الهدف

 -4متابعة الكليات الستيفاء متطلبات االعتماد /تجديد االعتماد

الغاية

تابع -5كليات الجامعة معتمدة

190

األنشطة

 -1إعداد خطه زمنية لزيارة الكليات لتقديم

الدعم الفني الستيفاء متطلبات االعتماد /تجديد

االعتماد.

 -2عقد اجتماعات دورية لمناقشة تقارير

الزيارات الميدانية للكليات.

 -3تقديم تقرير دوري لمجلس الجامعة لكي

تقدم الجامعة الدعم الالزم لحث الكليات

وتشجيعهم.

 -4استضافة أحد خبراء الجودة ،واالعتماد

لتقديم مزيد من الدعم الفني للكليات لكي

تتمكن من استيفاء متطلبات االعتماد  /إعادة

االعتماد.

إلي

2021/7/1

مستمر

مستمر

دورياً

فترة التنفيذ
من
2021/6/1

2021/8/1

2021/10/1

2022/3/1

مستمر

دورياً

المؤشرات
الخطة معلنة،
ومعتمدة.

وقائع

االجتماع
مسجلة.

تقرير االجتماع

 -التقرير

معتمد و معلن

المخاطر
 أن يستغرق إعدادهاوقتاً أطول من الالزم

 -ضعف االهتمام

بالخطوات العلمية الالزمة

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز

ضمان الجودة
واالعتماد

امتناع الفئة

لعمل الخطة الزمنية

مدير مركز
المستهدفة عن

ضمان الجودة
حضور االجتماعات

مدير مركز

مدير مركز

واالعتماد

ضمان الجودة

واالعتماد

ضمان الجودة

واالعتماد

تأخر اعداد التقرير عن

 -وقائع الزيارة

الموعد المحدد

 -عدم اختيار الشخص

مسجلة

 -تقرير عن

المناسب
 -عدم إتباع اإلجراءات

الزيارة

الواجبة قبل و أثناء وبعد

الزيارة

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس
الجامعة

نائب رئيس
الجامعة

نائب رئيس
الجامعة

نائب رئيس
الجامعة

التكلفة

50.000

50.000

الهدف

الغاية

 -6جامعة ذات مكانة دولية

األنشطة
من

فترة التنفيذ

 -1قيدددددام الجامعدددددة بتحديدددددد سياسدددددة2021/7/1 ،

إلي

2021/8/1

المخاطر

المؤشرات
مجاالت التدويل معلنة

ومجاالت التدويل.

معتمدة
 -لوائح الكليات معدلة

 الموافقددددددددددددة علدددددددددددديإجراءات الدمج معلنة و

معتمدة
 -لوائح الكليات معدلة

 نتدددددددددائج امتحانددددددددداتالطددددالب فددددي اختبددددارات

اللغة الدولية

عدم توفير

المتخصصين

التدريس

أعضاء هيئة

أطول من الالزم

اإلجراءات وقت

أن تستغرق
ومعتمدة

العالمية في البرامج التعليمية.

مستمر سنوياً

 -2دمدددج األبعددداد الدوليدددة ،و الثقافدددات  - 2021/12/1 2021/10/1الموافقددددددددددددة علددددددددددددي
إجراءات الدمج معلنة و

 -3دمددددج تعلددددم اللغددددات فددددي البدد درامج 2021/8/1

األكاديميددددة .وتدددددريب المتفددددوقين علددددي

اجتياز االختبارات الدولية.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -1االستمرار في دعم القدرة المؤسسية للجامعة الالزمة لكي تكون لها مكانة دولية

191

المسئول عن
التنفيذ

رؤساء األقسام
بالكليات

رؤساء األقسام
بالكليات

رؤساء األقسام
بالكليات

المسئول عن
المتابعة
وكالء الكليات

لشئون التعليم
والطالب

وكالء الكليات

لشئون التعليم
والطالب

وكالء الكليات

لشئون التعليم
والطالب

التكلفة

*

الهدف

الغاية

 -6جامعة ذات مكانة دولية

192

األنشطة

فترة التنفيذ
إلي
من

 -4عقددد ورش عمددل علددي مسددتوى 2022/1/1

2022/4/1

المؤشرات

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
وكالء الكليات

المسئول عن
التنفيذ
رؤساء األقسام

المخاطر
 -ورش العمل مسجلة

الكليددات لكدددي يدددتمكن أعضددداء هيئدددة

لشئون التعليم

والطالب

وكالء الكليات
لشئون التعليم

والطالب

وكالء الكليات
لشئون التعليم

والطالب

50.000.000

*

400.000
الخطوات العلمية

عدم إتباع
 -بيان بالحضور

التدددددددريس ،ومعدددددداونوهم ،والجهدددددداز

رؤساء األقسام

رؤساء األقسام
بالكليات

بالكليات

بالكليات
 -تقرير بنتائج ورش

مقاومة التغيير

 -قلة الموارد

الالزمة

الدقيق لالحتياجات

 -عدم التحديد

المالية

المطلوب

إعداد الملف

وعدم الرغبة في

الورش

قبل وأثناء وبعد

نسبة اإلقبال علي

اإلداري السددددتيعاب األبعددددداد الدوليدددددة

2022/8/1

مستمر

نسبة رضي
المستفيدين

حضور الورش

العمل

للمناهج ،وللمهنة بصفة عامة.

 -5عقددد ورش عمددل علددي مسددتوي 2022/5/1

الكليدددددات إلكسددددداب أعضددددداء هيئدددددة

التدريس ،و معاونوهم مهارات إعداد

ملددددددددددددددددف شخصددددددددددددددددي دولددددددددددددددددي

()International profile

 -6االسدددددتمرار فددددددي دعددددددم البنيددددددة 2022/2/1

التحتيددددددة للمعامددددددل ،والفصددددددول ،و

المكتبددات ،و غيرهددا الالزمددة لتدددويل

البرامج األكاديمية.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -1 -:االستمرار في دعم القدرة المؤسسية للجامعة الالزمة لكي تكون لها مكانة دولية

الهدف

الغاية

تابع -6 -:جامعة ذات مكانة دولية

األنشطة
من

فترة التنفيذ

المؤشرات

إلي

المخاطر
معتمدة ،ومعلنة.

متخصصة

 أن تستغرقوقتاً أطول من

الالزم

مسجلة.

 -قلة االهتمام

بإتباع الشروط

 بيان بالحضور. -تقرير بنتائج الورشة.

 -معايير كل كلية معلنة

و معتمدة.

أن تحقق ذلك

الالزم

في وقت أكثر من

أهدافها

العلمية لكي

تحقق الورشة

 -وقائع الورشة

اللجنة غير

 -1تشددكيل لجنددة متخصصددة لتحديددد  - 2021/12/15 2021/12/1معايير التدويل

2022/7/1

2022/3/15

 -أن تكون

المعدددايير التدددي تؤهدددل الجامعدددة لكد دي

تكون لها مكانة دولية.

 -2عقد ورشة عمل مع ممثلين مدن 2022/3/1

المهتم دين والمددؤهلين لمناقشددة تقريددر

اللجنة.

 -3تقددوم كددل كليددة باختيددار المعددايير 2022/6/1

التددي تسددتطيع مددن خاللهددا أن تحقددق

مكانة دولية.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -2تحديد المعايير العالمية التي تكفل تحقيق مكانة دولية للجامعة

193

المسئول عن
التنفيذ
وكيل شئون التعليم
والطالب

وكيل شئون التعليموالطالب

رؤساء األقسام

المسئول عن
المتابعة
مدير مركز

ضمان الجودة
واالعتماد

مدير مركز

ضمان الجودة
واالعتماد

مدير مركز

ضمان الجودة

واالعتماد

التكلفة
*

*

194

الغاية

تابع -6 -:جامعة ذات مكانة دولية

الهدف

األنشطة

إلي

سنتين

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
 -برامج التدريب معلندة  -أن يستغرق

المؤشرات

المسئول عن
المتابعة
مدير مركز تنمية
القدرات

مدير مركز ضمان

الجودة و االعتماد

مدير مركز

واالعتماد

ضمان الجودة

االعتماد

ضمان الجودة و

مدير مركز
ومعتمدة

ذلك وقتاً أكثر

من الالزم.

 -قلة االهتمام

بالشروط العلمية
قبل وأثناء وبعد

التدريب

االهتمام بإتباع

خاصة

الفنية بصفة

اللقاء و الشروط

الواجبة لنجاح

الشروط العلمية

مسددددددددددددددددتمر  -وقدددددددددائع اللقددددددددداءات  -ضعف

دوريددددداً كددددددل مسجلة

مستمر

فترة التنفيذ
من

 -4تخصددددددديص بددددد درامج تدريبيدددددددة 2023/3/1

ألعضاء هيئة التدريس ،ومعاونوهم

إل كسدداب المهددارات الالزمددة لتحقيددق

المعايير.

 -5عقددددد لقدددداءات افتراضددددية مددددع 2022/3/1

الجامعات العالمية لتبادل الخبرات

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -2 -:تحديد المعايير العالمية التي تكفل تحقيق مكانة دولية للجامعة

التكلفة
500.000

*

الهدف

الغاية

تابع -6 -:جامعة ذات مكانة دولية

األنشطة

المؤشرات
ومعتمدة.

المخاطر
االهتمددددام بتفعيدد دل

التقييم شكلي.

 -أن يكدددددددددددددددددون

مالئمة.

فدددي أوقدددات غيدددر

 -إجدددراء التقيدددديم

التقييم

مستمر دورياً  -نتدددائج التقيددديم معلندددة - ،ضددددددددددددددددددددددددعف

إلي

فترة التنفيذ
من

 -6إجددددد دراء تقيددددددديم دوري ألنشدددددددطة 2023/6/1

الكليدات فددي تحقيددق المعدايير التددي تددم

تحديددددددددها لتحقيدددددددق مكاندددددددة دوليدددددددة

للجامعة.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -2 -:تحديد المعايير العالمية التي تكفل تحقيق مكانة دولية للجامعة

195

المسئول عن
المتابعة
مدير مركز

المسئول عن
التنفيذ
وكالء الكليات

ضمان الجودة
واالعتماد

التكلفة
*

196

الغاية

الهدف

 -3دعم الفعالية التعليمية ،والبحثية للجامعة للتمكن من استيفاء متطلبات التدويل

تابع -6 -:جامعة ذات مكانة دولية

األنشطة

مستمر

مستمر

إلي

فترة التنفيذ
من

 -1التطدددددددوير المسدددددددتمر للمقدددددددررات 2022/8/1

الدراسددددية ،وبدددرامج التدددددريب لتصددددبح

علي المستوي العالمي.

 -2تطدوير المعامدل ،و مصدادر الددتعلم 2022/3/1

لتواكب تطوير المقدررات وفدق المعدايير

العالمية

المؤشرات
المقررات مطورة لكل
قسم سنوياً

رضى المستفيدين

المخاطر
-أن يسدددددددددددتغرق

من التطدوير وقتداً

المسئول عن
المتابعة
 -وكيل الكلية

المسئول عن
التنفيذ
رؤساء األقسام
أكثر من الالزم.

لشئون

الطالب
 -قلددددة االهتمددددام

 -وكيل الكلية

للدراسات

الكلية

الطالب ووكيل

لشئون

العليا

وكيل الكليةبتدددوفير متطلبدددات

رؤساء األقسام

للدراسات
التطوير.

 -أن يسددددددددتغرق

من التطدوير وقتداً
أكثر من الالزم.

 -قلددددة االهتمددددام

بتدددوفير متطلبدددات

التطوير.

العليا

التكلفة

8.000.000

الغاية

الهدف

األنشطة
إلي

مستمر

مستمر

فترة التنفيذ
من

 -3تشدددددجيع ،وحفدددددز أعضددددداء هيئدددددة 2023/7/1

التدريس للمشاركة في أنشطة التددويل،

و االعتماد الدولي.

 -4التطوير المسدتمر ألسداليب التقدويم 2023/9/1

واالمتحاندددات لتواكدددب تطدددوير المقدددررات

وفق المعايير الدولية.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع  -3 -:دعم الفعالية التعليمية ،والبحثية للجامعة للتمكن من استيفاء متطلبات التدويل

تابع -6 -:جامعة ذات مكانة دولية

197

المخاطر
 -عدددددددددددزوف بعدددددددددددض

تقارير المشاركة

المؤشرات

المسئول عن
التنفيذ
رؤساء األقسام

معتمدة

أعضاء هيئة التدريس.

ومعلنة

 -تقارير محكمي

رؤساء األقسام

 ضدددعف وسدددائل إلددزامأعضدداء هيئددة التدددريس

بالمشاركة.

 -البعض غير مؤهلين

 -عدددددددددددزوف بعدددددددددددض

االمتحانات
 -نتائج الطالب

أعضاء هيئة التدريس.
 -ضدددعف وسدددائل إلدددزام

أعض داء هيئددة التدددريس

بالمشاركة.
 -الحاجة إلى التدريب

المسئول عن
المتابعة
عمداء

الكليات

عمداء

الكليات

*

*

التكلفة

198

الغاية

الهدف

تابع  -3 -:دعم الفعالية التعليمية ،والبحثية للجامعة للتمكن من استيفاء متطلبات التدويل

تابع -6 -:جامعة ذات مكانة دولية

األنشطة

 -5تطوير توجيه ،و إرشاد الطالب

ومهنيا لتتمكن من استيعاب
أكاديميا،
ً
ً
المقررات ،والتدريب المطور.

 -6عقد لقاءات افتراضية دورية مع

بعض الجامعات العالمية لتبادل

الخبرات.

 -7إجراء تقييم دوري علي مستوي

الكليات لتعزيز اإليجابيات ومواجهه

نقاط القصور.

من

إلي

مستمر دورياً

مستمر

فترة التنفيذ
2023/12/1

2023/3/1

2023/12/1

مستمر دورياً

المسئول
عن المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
 -عزوف بعض أعضاء

المؤشرات
رضي المستفيدين

نائب رئيس

عمداء

الكليات

الجامعة

الكليات

رؤساء األقسام
هيئة التدريس

 -ضعف وسائل إلزام

أعضاء هيئة التدريس
بالمشاركة

 البعض غير مدربينمركز ضمان

وكالء الكليات

للدراسات العليا

الجودة

عمداء

اللقاء مسجل

 -وجود عطل فني

 -صعوبة عقد اللقاء

تقددددددددارير التقيدددددددديم  -أن يستغرق إعداد

الدوري
التقرير وقتاً طويالً
 -أن يكون التقييم شكلي

 -ضعف كفاءة

المقيمين.

التكلفة

200.000

75.000

الغاية

الهدف

 -4تحديد التصنيف الدولي المندرج تحته معايير التدويل

تابع -6 -:جامعة ذات مكانة دولية

199

األنشطة

-1تشكيل لجنة من المتخصصين

والمهتمين بمجال التصنيف الدولي

للجامعات لتحديد التصنيف المالئم

إلمكانيات الجامعة .

 -2عقد ورشة عمل مع ممثلي الكليات

لتبادل الرأي في التصنيف المقترح،

واختيار التصنيف المالئم .

 -3عقد ورش عمل تثقيفية علي

مستوي الكليات للوقوف علي غاية ،و

أهداف وتحديات التصنيف.

من

إلي

المؤشرات
ومعتمد

 2021/10/1التصنيف المقترح
معلن ومعتمد

 2021/7/15التصنيف معلن

فترة التنفيذ
2021/7/1

2021/10/1

2021/12/1

2022/5/1

 ورش عمل مسجلة تقارير ورش العمل -رضى المستفيدين

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز ضمان

المخاطر
 ضعف الدقة فياختيار التصنيف

الجودة

 -مدير مركز

 -عدم كتابة

تقرير الورشة.

ضمان الجودة
 -قلة االهتمام

 -مدير مركز

للدراسات العليا

 -ووكالء الكليات

بشرط نجاح
الورشة (قبل

وأثناء وبعد
الورشة)

 -أن تكون

الورش شكلية

ضمان الجودة

 وكالء الكلياتللدراسات العليا

المسئول عن
المتابعة
عمداء الكليات

عمداء الكليات

عمداء الكليات

التكلفة

50.000

250.000

200

الغاية

تابع -6 -:جامعة ذات مكانة دولية

الهدف

األنشطة
من

فترة التنفيذ
إلي

كل سنتين

مسددددتمر دوريدد داً

 -4تشدددكيل لجندددة لتقدددديم الددددعم الفندددي 2021/12/1 2021/12/1

للكليات.

 -5عقددددددد لقدددددداء افتراضددددددي دوري مددددددع 2022/6/1

الجامعات العالمية لتبادل الخبرات.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -4 -:تحديد التصنيف الدولي المندرج تحته معايير التدويل

المسئول عن
المتابعة
عمداء الكليات

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز ضمان

المخاطر
عدم تحري

المؤشرات
التشكيل معتمد
ومعلن

 -مدير مركز

عمداء الكليات

الموضوعية في اختيار
أعضاء اللجنة

األعطال الفنية التي
تعوق االتصال

تكنولوجيا

الجودة واالعتماد

 -اللقاء مسجل

 تقرير بالخبراتالمكتسبة

المعلومات

 مركز ضمانالجودة

التكلفة

*

الغاية

األنشطة

-1إجراء دراسة ميدانية علي مستوي

الكليات ،واإلدارة للوقوف علي تحديات

ومعوقات التوظيف األمثل للرقمنة في

مجاالت النشاط األكاديمي ،والبحثي،

واإلداري.

 -2عقد ورشة عمل علي مستوي

الكليات لمناقشة نتائج الدراسة السابقة.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

الهدف

إداريا
أكاديما،
-1اإلستمرار في تهيئة البيئة المالئمة لتوظيف الرقمنة
وبحثيا ،و ً
ً
ً

 -7إستثمار الرقمنة في النشاط األاكاديمي ،والبحثي ،واإلداري للجامعة

201

من
2021/7/1

فترة التنفيذ
إلي
2021/9/1

2021/12/1 2021/10/1

المؤشرات
نتائج الدراسة

معتمدة ومعلنة

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز

المخاطر
 -أن تستغرق

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس
وقتاً أكثر من

الالزم

تكنولوجيا

المعلومات

 -تقرير الورشة

وكالء الكليات

عمداء

الكليات

والطالب

التعليم

الجامعة

لشئون
 -ضعف كفاءة

بعض أفراد فريق
الدراسة

 -أن يكون وقت

 بيان بالحضور -تسجيل الورشة

الورشة غير

مناسب

 ضعف كفاءةمدير الورشة

التكلفة
*

*

202

الغاية

الهدف

تابع -1 -:االستمرار في تهيئة المالئمة لتوظيف الرقمنة أكاديمياً ،وبحثياً ،وإدارياً

-7إستثمار الرقمنة في النشاط األكاديمي ،والبحثي ،واإلداري للجامعة

األنشطة

 -3تقوم الكليات باتخاذ خطوات

محددة لمواجهه التحديات ،والمعوقات

مثل:

أ -التواصل مع الكليات افتراضياً

ومباشرة ،وإدارة الجامعة لتقديم الدعم

من
2021/12/1

فترة التنفيذ
إلي
مستمر دورياً

المؤشرات

ب -التحديث المستمر للبنية التحية

الفني الالزم

الخطوات اإلجرائية

الرقمية

ج  -الصيانة الدورية للبنية التحتية

لمواجهه التحديات
موثقة ومعتمدة.

د  -التدريب المستمر للتخصصات

المخاطر

 أن تستغرقوقتاً أطول من

الالزم.

الفنية ،واإلدارية بمركز تكنولوجيا

 -ضعف كفاءة

األجهزة

المعلومات بالجامعة

ه -إرسال بعثات ومهمات علمية،

 -ضعف ثقافة

الرقمنة

وعقد اتفاقيات دولية مع الجامعات

الرائدة في مجال الرقمنة لضمان

التحديث المستمر للرقمنة

المسئول عن
التنفيذ

المسئول عن
المتابعة

مدراء وحدات الجودة وكالء الكليات
بالكليات

للدراسات

العليا

التكلفة

8.000.000
10.000.000

الغاية

الهدف

-2تفعيل الرقمنة ليحقق الطالب أقصي إستفادة منها

تابع -7 -:إستثمار الرقمنة في النشاط األاكاديمي ،والبحثي ،واإلداري للجامعة

203

األنشطة

 -1االستمرار في إتاحة الفرص

للطالب للتواصل مع أساتذتهم،

وقرناؤهم لتحقيق أقصي استفادة

من المحاضرات االفتراضية.

من

إلي

مستمر

مستمر

فترة التنفيذ
2021/6/1

 -2غرس ثقافة الرقمنة في الطالب 2021/8/1

و األساتذة ،و الجهاز اإلداري

ضمانا لتحقيق الغاية منها،

واالرتقاء بمستوي األداء ،والتفاعل

اإليجابي لتحقيق متطلباتها عن

طريق الخطوات اآلتية-:

المؤشرات
 رضي المستفيدين -تقرير بنشاط الموقع

 رضى المستفيدين أنشطة غرس ثقافةالرقمنة موثقة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
 -عدم استخدام

الكليات

وكالء

الكليات

رؤساء الكليات

رؤساء الكليات

وكالء
األساليب العلمية
لقياس  -رضي
المستفيدين

عدم استخدام
األساليب العلمية
لقياس رضى
المستفيدين

التكلفة

*

204

الغاية

الهدف

تابع -2 -:تفعيل الرقمنة ليحقق الطالب أقصي استفادة من الرقمنة

تابع -7 -:استثمار الرقمنة في النشاط األكاديمي ،والبحثي ،واإلداري للجامعة

األنشطة

أ -إجراء مسابقات تنافسية علي

مستوى الكليات ،وعلي مستوى إدارة

الجامعة في االلتزام بمتطلبات الرقمنة

وتوظيفها إجرائياً.

ب -توظيف الرقمنة في جميع

أنشطة الجامعة التعليمية ،والبحثية،

وأنشطة رعاية الطالب ،واألنشطة

الطالبية بمختلف مسمياتها.

ج -االستمرار في تدريب األساتذة

واإلداريون علي أساليب دعم وتوجيه

الطالب وتدريبهم لتوظيف الرقمنة في

المجاالت المذكورة في (أ،ب،ج).

من

فترة التنفيذ
إلي

2021/12/1

مستمر

مستمر دورياً

2021/6/1

2021/7/1

مستمر

المؤشرات

رضي المستفيدين

رضي المستفيدين

المخاطر
 -أن تكون أنشطة

غرس ثقافة الرقمنة
شكلية

 -عدم تحرى

الموضوعية في تحديد
المتميزين

 أن يكون توظيفالرقمنة شكلي

 -االستمرار في

االتصال الورقي

 عدم تحرى الخطواتالعلمية المتعارف

عليها في تنفيذ
التدريب

المسئول عن
التنفيذ
وكيل الكلية

لشئون خدمة

المجتمع وتنمية
البيئة

 -وكيل الكلية

 -أمناء الكليات

 -رؤساء األقسام

مدير مركز
تكنولوجيا

المعلومات

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
عمداء الكليات

2.000.000

250.000

عمداء الكليات

 عمداء الكليات نائب رئيسالجامعة لشئون
التعليم والطالب

الغاية

الهدف

األنشطة
من

إلي
مستمر

فترة التنفيذ

د -تددددددريب الطدددددالب افتراضدددددياً علدددددي 2021/6/1

أفضددل أسدداليب الددتعلم الددذاتي والتدددريب

الذاتي افتراضياً.

المؤشرات
رضي المستفيدين

معتمدة ومعلنة

قياس الرأي

 -إج دراءات تفعيددل نتددائج

 -3قيدددداس رأى المسددددتفيدين وتطددددوير  2021/12/1مستمر سنوياً  -نتدددددائج قيددددداس الددد درأي

إدارة الرقمندددددددة علدددددددي ضدددددددوء نتدددددددائج

المقياس.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -2 -:تفعيل الرقمنة ليحقق الطالب أقصي إستفادة من الرقمنة

تابع -7 -:استثمار الرقمنه في النشاط األكاديمي ،والبحثي ،واإلداري للجامعة
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المخاطر
 ضعف كفاءةاألجهزة

 قلة مصادرالتمويل

 أن يتم قياسالرأي في وقت

غير مناسب

 -قلة الكفاءة

العلمية الالزمة

إلعداد االستبانة

 -وكالء

المسئول عن
المسئول عن التنفيذ
المتابعة
 رؤساء األقسام -أمناء الكليات

الكليات

لشئون

الطالب

 أمناءالكليات

 مدير مركز القياس وكالء الكلياتوالتقويم بالجامعة

لشئون خدمة

المجتمع

وتنمية البيئة

التكلفة
*

75.000

الهدف

الغاية

 -8إدارة األزمات

206

األنشطة
من

إلي

مستمر سنوياً

مستمر

2021/6/15

فترة التنفيذ

 -1تشددددكيل مجلددددس أعلددددي إلدارة األزمددددات 2021/6/1

ويقددددوم بتقسددددم نشدددداط الجامعددددة والكليددددات،

واإلدارة فدددددددي مواجهدددددددة جائحدددددددة كوروندددددددا

(.)Covid-19

 -2يقدددددوم المجلدددددس بعقدددددد اجتمددددداع دوري 2021/7/1

مدددددددددع قطاعددددددد دات الجامعدددددددددة األكاديميدددددددددة

(التربويددددددددددددددة -الصددددددددددددددحية-العلميددددددددددددددة-

اإلجتماعيددددددددة-الفنيددددددددة ).....،ومددددددددع إدارة

الجامعدددددة لمتابعدددددة مسدددددار تطدددددور جائحدددددة

كوروندددددددددا واالتفددددددددداق علدددددددددى اإلجددددددد دراءات

االحترازية الالزمة.

 -3قيددددددام الكليددددددات بتقددددددديم تقريددددددر دوري /12/1

(افتراضدددياً) لرئاسدددة الجامعددددة حتدددى تددددتمكن 2021

األخيددرة مددن تقددديم الدددعم الددالزم لكددى تقددوم

الكليددددددددددات ،واإلدارة بمسددددددددددئولياتهم تجدددددددددداه

الجائحة.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -1ألية مقترحة إلدارة األزمات

المؤشرات
قائمة بأعضاء

المجلس معتمدة
ومعلنة

 تقارير المتابعةمعتمدة

 -اإلجراءات

االحترازية معتمدة

 التقارير معتمدة.قرارات مجلس
الجامعة

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز ضمان

المخاطر
أن يضمن التشكيل

نائب رئيس
بعض غير المؤهلين

عدم استمرارية

عمداء الكليات.

عمداء الكليات.

البيئة

المجتمع و تنمية

الجامعة لخدمة

الجودة واالعتماد

مدير مركز ضمان
اإلجراءات االحترازية

المجتمع و

لشئون خدمة

وكالء الكليات

الجودة واالعتماد

 -عدم تحرى

الموضوعية في كتابة

التقارير
 أن تكون التقاريرشكلية
تنمية البيئة

التكلفة
*

الهدف

الغاية

 -8إدارة األزمات

األنشطة
من

إلي

المؤشرات

أولويات الجامعة معتمدة

تقرير بالخبرات

 2021/6/15مسمى المسئول معتمد

فترة التنفيذ

 -4تقددددوم الجامعددددة بتحديددددد مسددددئول 2021/6/1

اتصدددددال (منسدددددق) للتواصدددددل داخدددددل،

وخدددارج الجامعدددة ،والطدددالب ،وأوليددداء

األمدددددور لضدددددمان اسدددددتفادة الطدددددالب

مدددددددن أنشدددددددطة الوقايدددددددة ،والعدددددددالج،

والتوجيه ،واإلرشاد.

مستمر

 -5التواصدددددددددددل مدددددددددددع الجامعدددددددددددات  2021/12/1مستمر

العالمية والمحلية لتبادل الخبرات.

 -6تقددددددددددددوم الجامعددددددددددددة بتحديددددددددددددد 2021/6/1

أولوياتهددددددا بدقددددددة ،وتحديددددددد المدددد دوارد

الالزمدددددددددددة لالسدددددددددددتعداد لمواجهدددددددددددة

التحدددددددديات الناتجدددددددة عدددددددن جائحددددد دة

كورونا.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع -1 -:ألية مقترحة إلدارة األزمات
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نائب رئيس

أن يكون المسئول

المخاطر

المسئول عن
المتابعة
نائب رئيس الجامعة

المسئول عن
التنفيذ

التكلفة
*
مثقل باألعباء

الجامعة لتنمية
اإلدارية أو الفنية

لتنمية المجتمع،
المجتمع وخدمة

مدير مركز
ضمان الجودة

البيئة

نائب رئيس الجامعة
لخدمة المجتمع و
واالعتماد

أمين عام

تنمية البيئة

نائب رئيس الجامعة

الجامعة

*

وخدمة البيئة

األعطال الفنية
لالتصال

قلة الموارد

المادية

لخدمة المجتمع و
تنمية البيئة

الهدف

تابع -1 -:ألية مقترحة إلدارة األزمات

الغاية

 -8إدارة األزمات
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األنشطة

 -7تشكيل فرق تطوعية من الطالب

للتواصل مع زمالئهم افتراضياً (أو مباشراً)

لتحقيق أقصي استفادة من التسهيالت

التي تقدمها الجامعة .

 -8قياس رأي المستفيدين و تطوير ألية

إدارة األزمة علي ضوء نتائج مقياس

الرأي

من
2021/8/1

فترة التنفيذ
إلي
مستمر

2021/12/1

مستمر دورياً

المؤشرات
 -نشاط الموقع

 قائمة بالطرقالتطوعية

 -رضي المستفيدين

 -بيان بفرق التطوع

نتائج االستبانة

معتمدة

المخاطر
 األعطال الفنيةلالتصال

 -ضعف تدريب

الطالب المتطوعين

 -عدم تفعيل نتائج

االستبانة
أطول من الالزم

 -أن يستغرق وقتاً

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
وكالء الكليات لخدمة

عمداء الكليات

عمداء الكليات
المجتمع و تنمية

البيئة

وكالء الكليات لخدمة
المجتمع و تنمية

البيئة

التكلفة

75.000

الهدف

الغاية

تابع  -8 -:إدارة األزمات

األنشطة

 -1االستمرار في عقد دورات تدريبية

– دورية -لألساتذة و معاونوهم

الكتساب المهارات الالزمة للتعليم

المدمج ،والتعليم االفتراضي.

 -2استمرار تواصل الطالب و

األساتذة افتراضياً للتعرف علي طبيعة

التعلم المدمج ،التعلم االفتراضي و

متطلبات تحقيق أقصي استفادة منهما

.

 -3تجنب الصيغ اإلدارية المعقدة

لتفعيل التعلم المدمج ،والتعلم

االفتراضي

 -4عقد اتفاقيات علمية ،وتدريبية

مع الجامعات الرائدة في التعامل،

ومحاربة فيروس كوفيد19

( ،)Covid19والرائدة في التعلم

المدمج ،والتعلم االفتراضي.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -2تقديم تعليم ،وتدريب عالي الجودة للطالب في ظل األازمات (كورونا)

209

من

إلي

مستمر

مستمر

فترة التنفيذ
2021/6/1

2021/6/1

2021/6/1

مستمر

المؤشرات

المسئول عن
المتابعة

المسئول عن
التنفيذ
مدير مركز تنمية

المخاطر
 -أن تعقد الدورات

القدرات ألعضاء

هيئة التدريس

وكالء الكليات

لشئون التعليم و
الطالب

أمناء الكليات

للدراسات
العليا

عمداء

الكليات

أمين عام
الجامعة

نائب رئيس

الجامعة للدراسات

نائب رئيس

الجامعة

نائب رئيس

 -جدول الدورات

 -بيان بالحضور

في أوقات غير

 -الدورات مسجلة

 -األعطال الفنية

ضعف كفاءة

أن يستغرق وقتاً

الجهاز اإلداري

لالتصال

 -قلة المدربين

مال ئمة

-رضي المستفيدين

رضي المستفيدين.

 2021/10/1 2021/10/1االتفاقيات معتمدة
ومعلنة

أطول من الالزم

الجامعة

العليا

والبحوث

لخدمة

المجتمع

وتنمية البيئة

التكلفة
250.000

*

الهدف

الغاية

تابع  -8 -:إدارة األزمات
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األنشطة
من

إلي

مستمر سنوياً

مستمر سنوياً

مستمر

مستمر

فترة التنفيذ

 -5ضدددمان الددددعم المسدددتمر للطدددالب 2021/6/1

مددددن خددددالل المنصددددات اإللكترونيددددة و

إقامة ندوات تثقيفية افتراضية.

 -6تدددريب الطددالب الكتسدداب مهددارات 2021/7/1

االمتحددان اإللكترونددي ،والددتعلم ال دذاتي،

والتعلم المدمج.

 -7عقددد لقدداءات افتراضددية دوريددة مددع 2022/3/1

الجامعدددددات األخدددددرى محليدددداً و عالميدددداً

لتبادل الخبرات .

 -8قياس رأي المسدتفيدين و التطدوير 2022/2/1

المستمر في تقديم تعليم وتدريب عدالي

الجودة علي ضوء نتائج المقياس.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

تابع  -2 -:تقديم تعليم ،وتدريب عالي الجودة للطالب في ظل األزمات (كورونا)

المسئول عن
التنفيذ
المخاطر
األعطال الفنية

المؤشرات
رضي المستفيدين

لالتصال

 قلة المدربينالمؤهلين

 -األعطال الفنية

للتواصل االفتراضي
األعطال الفنية
لالتصال

 -وكالء الكليات

مدير مركز ضمان

رؤساء األقسام

الجودة و االعتماد

 -رؤساء األقسام

لشئون التعليم

الطالب

لشئون التعليم و

وكالء الكليات

رضي المستفيدين

 -بيان بالخبرات

 -بيان بالجامعات

نتائج االستبانة

أن يستغرق إجرائها

وقتاً أكثر من الالزم

المسئول عن
المتابعة
عمداء الكليات

عمداء الكليات

نائب رئيس
الجامعة

للدراسات العليا
و البحوث

وكالء الكلياتلشئون التعليم

و الطالب

التكلفة

*

*

75.000

الهدف

الغاية

تابع  -8 -:إدارة األزمات

األنشطة
من

إلي

مستمر

مستمر

فترة التنفيذ

 -1دعددددددددم األنشددددددددطة التطوعيددددددددة 2021/6/1

لألسدددددداتذة و الطددددددالب و اإلداريدددد دون

لتوعيدددة و تثقيدددف المجتمدددع المحلدددي

للوقاية ،ومواجهة جائحة كورونا عدن

طريق النقاط التالية -:

 -2عقدددد لقددداءات تثقيفيدددة افتراضد دية 2021/8/1

ومباشدددرة مدددع بعدددض المؤسسدددات فدددي

محافظة المنيا (ريف  -حضر).

 -3عقدددد منتدددديات ثقافيدددة افتراضدددية  2022/12/1مستمر

يقدددم فيهددا الطددالب م دواهبهم الفنيددة ،

واألدبيددة التددي تسددهم فددي توعيددة أفدراد

المجتمع بأساليب الوقايدة مدن جائحدة

كورونددا  ،والعائددد علددي المجتمددع مددن

تحقيق هذا الوعي.

* من المصادر التي تمتلكها الجامعة

 -3تقديم الدعم الالزم لمحافظة المنيا لتمكينهم من مواجهة جائحة كورونا

211

المؤشرات
رضي المستفيدين

 وقائع اللقاءات موثقة -رضي المستفيدين

 وقائع المنتديات موثقة -رضي المستفيدين

المخاطر
قلة الموارد
المالية

أن تكون

اللقاءات شكلية

 -عدم تحرى

الدقة في اختيار

المشرفين

والمدربين فنياً
وتكنولوجياً

المسئول عن
التنفيذ
وكالء الكليات

لتنمية المجتمع
وخدمة البيئة

وكالء الكليات

لتنمية المجتمع
وخدمة البيئة

وكالء الكليات

لتنمية المجتمع
وخدمة البيئة

التكلفة

المسئول عن
المتابعة
عمداء الكليات

*

*

عمداء الكليات

عمداء الكليات

*

الهدف

تابع -3-:تقديم الدعم الالزم لمحافظة المنيا لتمكينهم من مواجهه جائحة كورونا

الغاية

تابع  -8 -:إدارة األزمات

212

األنشطة
من

فترة التنفيذ

2022/2/1

إلي

مستمر دورياً

 -3تقوم كليات الفنون  ،والتربية  2021/12/1مستمر سنوياً

الفنية ،والتربية النوعية  ،والزراعة

وغيرها من الكليات بعمل معرض

دوري لتسويق األعمال الفنية التي

يحتاجها المجتمع ،وتقدم عائدها

للمتضررين من أفراد المجتمع من

جائحة كورونا.

 -4قياس رأي المستفيدين ،

وتطوير هذا الهدف علي ضوء نتائج

مقياس الرأي.

المخاطر

المؤشرات
 -بيان بالعائد من

اإلدارية

التعقيدات
التسويق

 نشاط التسويقاإللكتروني موثق

نتائج االستبانة معتمدة

األعطال الفنية

عمداء الكليات

عمداء الكليات

المسئول عن
المسئول عن التنفيذ
المتابعة
وكالء الكليات

لتنمية المجتمع
وخدمة البيئة

وكالء الكليات

لتنمية المجتمع
وخدمة البيئة.

التكلفة
300.000

75.000

املالحـــــق

213
214

214

ملحق ( ) 1
مناذج لبعض املنشآت الرئيسية جبامعة املنيا

215
215

البوابة الرئيسية

مبني رئاسة الجامعة
216

مستشفي المنيا الجامعي

مستشفي الكبد والجهاز الهضمي
217

مستشفي الكلي والمسالك البولية

مستشفي النساء والتوليد واألطفال
218

مستشفي القلب والصدر الجامعي

مستشفي كلية طب األسنان
219

غرفة عمليات

وحدة الميكروسكوب اإللكتروني الماسح ()SEM
220

وحدة حيود األشعة السينية

وحدة الميكروسكوب اإللكتروني النافذ () TEM
221

مزرعة شوشة
مركز التجارب والبحوث الزراعية
222

المكتبة المركزية
مركز االختبارات اإللكترونية

متحف الفن الحديث
223

مركز المخطوطات العربية

وحدة إدارة مشروعات التطوير
224

مركز تكنولوجيا المعلومات

مركز الفنون واآلداب والمؤتمرات
225

المطابع المركزية

فندق دار الضيافة
226

المطعم المركزي

المدن الجامعية
227

استاد الجامعة الرياضي

الصالة المغطاة
228

حمام السباحة

229

محلق (  ) 2قائمة بأسماء أعضاء فريق إعداد الخطة االستراتيجية

1

أ.د /مصطفى عبد النبي عبد الرحمن

رئيس الجامعة

2

أ.د /عصام الدين صادق فرحات

أ.د / .نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

3

أ.د /محمد جالل حسن شحاتة

4

أ.د /أبو بكر محمد محي الدين

5

أ.د / .صفية محمد أحمد سالم

6

أ.د / .أحمد شوقي زهران

أ.د / .نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة " سابقا ً "
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
"سابقا"
أستاذ بكلية التربية " المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات
التطوير بالجامعة "
أستاذ بكلية الزراعة " عضوا ً "

7

أ.د / .أحمد عبد العزيز أحمد

8

أ.د / .عواد فرغل أحمد

أستاذ بكلية التربية " مدير مركز التخطيط االستراتيجي
بالجامعة "
أستاذ بكلية العلوم " عضوا ً "

9

أ.د / .عيد عبد الواحد درويش

أستاذ بكلية التربية " عضوا ً "

10

أ.د / .أمل محمد محمود أبو زيد

كلية التربية الفنية " عضوا ً "

11

أ.د / .محمد نجيب قناوي

كلية الزراعة " عضوا ً "

12

أ.د / .أبو هشيمة مصطفى السيد

كلية الهندسة " عضوا ً "

13

د /.وليد مكرم محمد

كلية الحاسبات والمعلومات " عضوا ً "

230
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