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  الفـــــھرسالفـــــھرس
  

��א	����א	������א	�����������و���א	�����������و���

  ٩٩  .................................................................................................................................................................... تمهيد تمهيد--

  ١٠١٠  .................................................................................................................................................. نشأة الجامعة نشأة الجامعة--١١

  ١١١١  ................................................................................................................................................ شعار الجامعة شعار الجامعة--٢٢

  ١١١١  .............................................................................................................. موقع الجامعة ومحافظة المنيا  موقع الجامعة ومحافظة المنيا --٣٣

  ١١٤٤  ................................................................................................أعداد الطالب، وأعضاء هيئة التدريس أعداد الطالب، وأعضاء هيئة التدريس --٤٤

  ١٨١٨  ..................................................................................................األنشطة العلمية واإلتفاقيات الثقافية األنشطة العلمية واإلتفاقيات الثقافية   --٥٥

  ١٩١٩  ................................................................................................الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة   --٦٦

  ١٩١٩  ..........................................................................................................................................منشآت الجامعة منشآت الجامعة   --٧٧

  ٢١٢١  ........................................................................................المنطلقات الفكرية، ومنهجية بناء الخطة المنطلقات الفكرية، ومنهجية بناء الخطة   --٨٨

  ٢٣٢٣  ): .........................................................): .........................................................SSWWOOTT((التحليل البيئى التحليل البيئى   --٩٩

  ٢٣٢٣  ..............................................................................................................................................الداخلية الداخلية البيئة البيئة   ))أأ

  ٢٣٢٣  ..............................................................................  القدرة المؤسسيةالقدرة المؤسسية  --المحور األولالمحور األول    ١١--٩٩

  ٢٣٢٣  ........................................................................................................................ التخطيط اإلستراتيجى التخطيط اإلستراتيجى١١--١١--٩٩

  ٢٣٢٣  .............................................................................................. الهيكل التنظيمى والجهاز اإلدارى  الهيكل التنظيمى والجهاز اإلدارى ٢٢--١١--٩٩

  ٢٤٢٤  ..............................................................................................................................وكمة وكمة  القيادة والح القيادة والح٣٣--١١--٩٩

  ٢٥٢٥  .................................................................................................................. المصداقية واإلخالقيات  المصداقية واإلخالقيات ٤٤--١١--٩٩

  ٢٥٢٥  ...................................................................................................... شئون البيئة وخدمة المجتمع  شئون البيئة وخدمة المجتمع ٥٥--١١--٩٩

  .............................................................................................................. موارد الجامعة وأصولها  موارد الجامعة وأصولها ٦٦--١١--٩٩

  ................................................................................الفاعلية التعليميةالفاعلية التعليمية  --المحور الثانىالمحور الثانى  ٢٢--٩٩
٢٥٢٥  
٢٨٢٨  

  ٢٨٢٨  ............................................................المعايير األكاديمية والبرامج والمقررات الدراسية المعايير األكاديمية والبرامج والمقررات الدراسية   ١١--٢٢--٩٩

  ٢٩٢٩  : ...: ...والبحث العلمى والمشاريع البحثية والبحث العلمى والمشاريع البحثية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس  الدراسات العليا  الدراسات العليا ٢٢--٢٢--٩٩

  .................................................................................................................................. الدراسات العليا  الدراسات العليا --              

  .................................................................................................................... أعضاء هيئة التدريس  أعضاء هيئة التدريس --              
٢٩٢٩  
٢٩٢٩  

  ٣٠٣٠  ...................................................................................................................................... البحث العلمى  البحث العلمى --              

  ٣١٣١  .......................................................................................................................... مشروعات التطوير  مشروعات التطوير --              

  ٣٥٣٥  .......................................................................................................................... الطالب والخريجين  الطالب والخريجين ٣٣--٢٢--٩٩
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��א	����א	������א	�����������و���א	�����������و���

          .................................................. ..................................................  شئون التعليم والقبول والتسجيل  شئون التعليم والقبول والتسجيل --          

  ....................................................................................................................بى بى الطالالطالواالإرشاد واالإرشاد  الدعم  الدعم --          
٣٣٥٥  
٣٣٦٦  

  ٣٧٣٧  .................................................................................................................................. األنشطة الطالبية  األنشطة الطالبية --          

  ٣٧٣٧  .................................................................................................................................. خدمات الخريجين  خدمات الخريجين --          

  .............................................................................................................................. قياس رضا الطالب  قياس رضا الطالب --          

  .................................................................................................... التعليم والتعلم ومصادر التعلم  التعليم والتعلم ومصادر التعلم ٤٤--٢٢--٩٩
٣٨٣٨  
٣٨٣٨  

  ٣٨٣٨  ...................................................................................................................................... التعليم والتعلم  التعليم والتعلم --          

  ٣٩٣٩  ............................................................................................................................ نظام تقويم الطالب  نظام تقويم الطالب --          

  ٣٩٣٩  .................................................................................................................................... الكتاب الجامعى  الكتاب الجامعى --          

  .................................................................................................................. مصادر التعليم والتعلم  مصادر التعليم والتعلم ٥٥--٢٢--٩٩

  ..............................................................  ..............................................................   المكتبات الجامعية  المكتبات الجامعية --
٤٠٤٠  
٤٠٤٠  

  ٤٠٤٠  ..................................................................................................................   قاعات الدراسة والمعامل قاعات الدراسة والمعامل--          

  ٤٢٤٢  ............................................................................................................................................البيئة الخارجية البيئة الخارجية   ))بب

  ٤٥٤٥  ........................................................................................................................................ص المتاحة ص المتاحة  الفر الفر--١٠١٠

  ٤٦٤٦  ....................................................................................................................................................التهديدات التهديدات   --١١١١

  ٤٧٤٧  ........................................................................الة واألهداف اإلستراتيجية والقيمالة واألهداف اإلستراتيجية والقيمالرؤية والرسالرؤية والرس  --١٢١٢

  ....................................................................................................................................................السياسات السياسات   --١٣١٣

  ..............................................................................................................التزامات الخطة اإلستراتيجيةالتزامات الخطة اإلستراتيجية  --١٤١٤
٤٩٤٩  
٥٠٥٠  
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��::����د����د

 بتشكيل فريـق العمـل إلعـداد الخطـة           بتشكيل فريـق العمـل إلعـداد الخطـة          ٢٠٠٩٢٠٠٩//٢٢//١٢١٢صدر قرار رئيس الجامعة فى      صدر قرار رئيس الجامعة فى      
للجامعة، ولقد حدد للفريق تعليمات محددة لتأتى الخطـة         للجامعة، ولقد حدد للفريق تعليمات محددة لتأتى الخطـة         ) ) ٢٠١٤٢٠١٤--٢٠٠٩٢٠٠٩((اإلستراتيجية الخمسية   اإلستراتيجية الخمسية   

  ::هىهىوو  ،،جوة منهاجوة منهارربالثمار المبالثمار الم
  

لمحلى، ومـن   لمحلى، ومـن   من المسئولين، والمهتمين، والمستفيدين من أبناء المجتمع ا       من المسئولين، والمهتمين، والمستفيدين من أبناء المجتمع ا       أكبر عدد   أكبر عدد   مشاركة  مشاركة    ..١١
  ..فى بناء الخطةفى بناء الخطة  مجتمع الجامعةمجتمع الجامعة

مناقشة عناصر الخطة مع أعضاء المجتمع المحلى ،ومجتمع الجامعة من خـالل الوسـائل              مناقشة عناصر الخطة مع أعضاء المجتمع المحلى ،ومجتمع الجامعة من خـالل الوسـائل                ..٢٢
  .. والتواصل والتواصلالمختلفة للحوارالمختلفة للحوار

  ..االعتماد على الوثائق، والبيانات الموثقة وتحرى الموضوعية، والدقةاالعتماد على الوثائق، والبيانات الموثقة وتحرى الموضوعية، والدقة  ..٣٣
  ..أن تكون الخطة إجرائية، ومالئمة، ومبررةأن تكون الخطة إجرائية، ومالئمة، ومبررة  ..٤٤
كترونيا بالمهتمين بمجال التخطيط اإلستراتيجى كأحد مصادر التطـوير المسـتمر    كترونيا بالمهتمين بمجال التخطيط اإلستراتيجى كأحد مصادر التطـوير المسـتمر    االتصال ال االتصال ال   ..٥٥

  ..للخطةللخطة
  

 ثقافة التخطيط اإلستراتيجى فى الكليات باعتبارها تشـكل          ثقافة التخطيط اإلستراتيجى فى الكليات باعتبارها تشـكل         نشرنشر ضخمة ل   ضخمة ل  ولقد بذلت جهوداً  ولقد بذلت جهوداً  
الكليات الكليات جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين فى        جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين فى        البيئة األساسية التى تضمن مشاركة      البيئة األساسية التى تضمن مشاركة      

  ..لخطة باعتبارهم المسئولين فى النهاية عن تنفيذهالخطة باعتبارهم المسئولين فى النهاية عن تنفيذهافى إعداد افى إعداد ا
  

    :: هى هىةةالستراتيجيالستراتيجياانها خيوط  الخطة نها خيوط  الخطة مم نسجت  نسجت ةةهناك ثالثة أسئلة أساسيهناك ثالثة أسئلة أساسي

  تشخيص الواقع،تشخيص الواقع، ...  ... من نحن؟من نحن؟  ..١١
  األهداف والمستقبل،األهداف والمستقبل، ...  ... وماذا نريد؟وماذا نريد؟، ، الى أين نحن ذاهبونالى أين نحن ذاهبون  ..٢٢

  ..اآللياتاآلليات ...  ... كيف نحقق ما نريد؟كيف نحقق ما نريد؟  ..٣٣
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  : : ستراتيجية ستراتيجية مرتكزات الخطة ا�مرتكزات الخطة ا�: : الجزء ا�ول الجزء ا�ول 
  

��::������א	�����������א	�����−−  ١١

: : خمس كليـات هـى    خمس كليـات هـى    بدأت جامعة المنيا فرعاً لجامعة أسيوط، وقد كان الفرع يتكون من            بدأت جامعة المنيا فرعاً لجامعة أسيوط، وقد كان الفرع يتكون من              
بانشـاء  بانشـاء    ١٩٧٦١٩٧٦ لسنة    لسنة   ٩٣٩٣ القرار رقم     القرار رقم    ثم صدر ثم صدر .   .   ))الهندسةالهندسةوو  ،، الزراعة  الزراعة ،، العلوم  العلوم ،، اآلداب  اآلداب ،،التربيةالتربية((

والجدول التالى  والجدول التالى  بالجامعة،  بالجامعة،  يدة  يدة   وتوالت بعد ذلك فتح كليات جد       وتوالت بعد ذلك فتح كليات جد      ،،""جامعة المنيا جامعة المنيا ""جامعة مستقلة سميت    جامعة مستقلة سميت    
  ::إنشائها إنشائها يوضح الكليات وتاريخ نشأتها مرتبة حسب أقدمية يوضح الكليات وتاريخ نشأتها مرتبة حسب أقدمية 
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  ١٩٦٦١٩٦٦//٨٨//٤٤ بتاريخ  بتاريخ ٢١٢٣٢١٢٣بالقرار الجمهورى رقم بالقرار الجمهورى رقم      كلية التربية كلية التربية--١١

  ١٩٦٩١٩٦٩//٦٦//١١ بتاريخ  بتاريخ ١٠٨٨١٠٨٨بالقرار الجمهورى رقم بالقرار الجمهورى رقم      كلية الزراعة كلية الزراعة--٢٢

  ١٩٧٠١٩٧٠//١١١١//٥٥ بتاريخ  بتاريخ ١٨٠٣١٨٠٣رى رقم رى رقم بالقرار الجمهوبالقرار الجمهو     كلية اآلداب كلية اآلداب--٣٣

  ١٩٧٣١٩٧٣//١٢١٢//١٩١٩ بتاريخ  بتاريخ ١٨٥١٨٥بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم      كلية العلوم كلية العلوم--٤٤

  ١٩٧٥١٩٧٥//١٠١٠//٢٢ بتاريخ  بتاريخ ٩٢٤٩٢٤بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم      كلية الهندسة كلية الهندسة--٥٥

  ١٩٧٦١٩٧٦//٥٥//٣٣ بتاريخ  بتاريخ ٤٤٦٤٤٦بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم      كلية الفنون الجميلة كلية الفنون الجميلة--٦٦

  ١٩٧٦١٩٧٦//١١١١//٢٥٢٥ بتاريخ  بتاريخ ١١٤٢١١٤٢ رئيس مجلس الوزراء رقم  رئيس مجلس الوزراء رقم بقراربقرار     كلية الطب كلية الطب--٧٧

  ١٩٨٢١٩٨٢//٢٢//١٣١٣ بتاريخ  بتاريخ ٨٧٨٧بالقرار الجمهورى رقم بالقرار الجمهورى رقم      كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية--٨٨

 باسـم الدراسـات      باسـم الدراسـات     ١٩٨٣١٩٨٣ لسـنة     لسـنة    ٢٣٩٢٣٩بالقرار الجمهورى رقم    بالقرار الجمهورى رقم         كلية دار العلوم كلية دار العلوم--٩٩
سمها كلية دار العلوم بالقرار الجمهورى رقم       سمها كلية دار العلوم بالقرار الجمهورى رقم       ااالعربية ثم أصبح    العربية ثم أصبح    

  ١٩٩٩١٩٩٩//١١١١//٢٩٢٩ بتاريخ  بتاريخ ٤٧٠٤٧٠

 باسم المعهـد العـالى للتمـريض         باسم المعهـد العـالى للتمـريض        ١٨٤١٨٤بالقرار الجمهورى رقم    بالقرار الجمهورى رقم         كلية التمريض كلية التمريض--١٠١٠
 ثم أصـبحت كليـة التمـريض بـالقرار           ثم أصـبحت كليـة التمـريض بـالقرار          ١٩٩٥١٩٩٥//٦٦//١٢١٢بتاريخ  بتاريخ  

  ٢٠٠٠٢٠٠٠ لسنة  لسنة ٢٠٠٢٠٠الجمهورى رقم الجمهورى رقم 

  ١٩٩٥١٩٩٥//١٢١٢//٢٧٢٧ بتاريخ  بتاريخ ٤١٩٤١٩بالقرار الجمهورى رقم بالقرار الجمهورى رقم      كلية طب األسنان كلية طب األسنان--١١١١

  ١٩٩٥١٩٩٥//١٢١٢//٢٧٢٧ بتاريخ  بتاريخ ٤١٩٤١٩لجمهورى رقم لجمهورى رقم بالقرار ابالقرار ا     كلية السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق--١٢١٢

  ١٩٩٧١٩٩٧//٤٤//١٤١٤ بتاريخ  بتاريخ ٨٤٨٤بالقرار الجمهورى رقم بالقرار الجمهورى رقم      كلية الصيدلة كلية الصيدلة--١٣١٣

  ١٩٩٧١٩٩٧//٤٤//١٤١٤ بتاريخ  بتاريخ ٨٤٨٤بالقرار الجمهورى رقم بالقرار الجمهورى رقم      كلية األلسن كلية األلسن--١٤١٤

 بضـمها    بضـمها   ١٩٩٩١٩٩٩//١٠١٠//١١ بتـاريخ     بتـاريخ    ٣٢٩٣٢٩بالقرار الجمهورى رقم    بالقرار الجمهورى رقم         كلية التربية النوعية كلية التربية النوعية--١٥١٥
  للجامعة للجامعة 

  ٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة  لسنة ٤٧٤٧بالقرار الجمهورى رقم بالقرار الجمهورى رقم     والمعلوماتوالمعلومات كلية الحاسبات  كلية الحاسبات --١٦١٦

  ٢٠٠٩٢٠٠٩//٩٩//١٧١٧ بتاريخ  بتاريخ ٢٠٠٩٢٠٠٩ لسنة  لسنة ٣١٧٣١٧رقم رقم الجمهورى الجمهورى قرار قرار الالبب     كلية رياض األطفال كلية رياض األطفال--١٧١٧

  .. جامعة المنيا هى الجامعة الوحيدة بمحافظة المنيا جامعة المنيا هى الجامعة الوحيدة بمحافظة المنياوتعدوتعد  --
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، وراس  ، وراس  معة المنيـا  معة المنيـا   لجا  لجا اًاًشعارشعارداخل كتاب مفتوح    داخل كتاب مفتوح    تم اختيار صورة رأس الملكة نفرتيتي       تم اختيار صورة رأس الملكة نفرتيتي         
 الذى لعبته فى تاريخ مصـر        الذى لعبته فى تاريخ مصـر       عقائدىعقائدى لدورها التاريخى وال    لدورها التاريخى وال   هو شعار محافظة المنيا نظراً    هو شعار محافظة المنيا نظراً    نفرتيتى  نفرتيتى  
 المصرية القديمة والراعـى      المصرية القديمة والراعـى     عقيدةعقيدةهى زوجة الملك اخناتون صاحب فكرة التوحيد فى ال        هى زوجة الملك اخناتون صاحب فكرة التوحيد فى ال        ففالقديمة،  القديمة،  

ة أقصى جنـوب    ة أقصى جنـوب    وقد عثر على رأس نفرتيتى فى منطقة تل العمارن        وقد عثر على رأس نفرتيتى فى منطقة تل العمارن        . . للعدالة والحق على األرض   للعدالة والحق على األرض   
  ..محافظة المنيا كما صورت فى جميع المقابر فى هذه المنطقةمحافظة المنيا كما صورت فى جميع المقابر فى هذه المنطقة

  

��א	�����−−٣٣���א	�������و����א	������������א	�����وو����و����::��

��
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 كيلو متـر جنـوب    كيلو متـر جنـوب   ٢٤٧٢٤٧ بمدينة المنيا على بعد  بمدينة المنيا على بعد  فداناً فدانا٣١٠٣١٠ًتقع جامعة المنيا على مساحة      تقع جامعة المنيا على مساحة        
  ..أسوانأسوان//ةةالقاهرة، على يمين الداخل للمدينة من جهة الشمال على الطريق الزراعى القاهرالقاهرة، على يمين الداخل للمدينة من جهة الشمال على الطريق الزراعى القاهر

 وإدارة الجامعـة، والمكتبـة المركزيـة،         وإدارة الجامعـة، والمكتبـة المركزيـة،        ،،يضم الحرم الجامعى أغلب كليات الجامعـة      يضم الحرم الجامعى أغلب كليات الجامعـة      وو  
وحمـام  وحمـام    مكشـوفة ،  مكشـوفة ،   ومالعـب     ومالعـب     اللعب المغطاة،   اللعب المغطاة،  ةةوالمطعم المركزى، واإلستاد الرياضى، وصال    والمطعم المركزى، واإلستاد الرياضى، وصال    

  الطالبـات الطالبـات مدينة مدينة ، ومبانى ، ومبانى  واألطفال واألطفاللى مستشفى سوزان مبارك للنساء لى مستشفى سوزان مبارك للنساء إإباإلضافة  باإلضافة  أولمبى،  أولمبى،  السباحة  السباحة  
لى لى إإعلى الطريق الزراعى نفسه على الطريق الزراعى نفسه تقع كليات اآلداب، وطب األسنان، والهندسة تقع كليات اآلداب، وطب األسنان، والهندسة بينما بينما .   .   حرمحرمداخل الداخل ال

، ومستشـفى  ، ومستشـفى   باالخصـاص  باالخصـاص الطالباتالطالباتمدينة مدينة باإلضافة الى المدينة الجامعية للطلبة، و باإلضافة الى المدينة الجامعية للطلبة، و قليالً،  قليالً،  الجنوب  الجنوب  
تقع المستشفى الجامعى التابع لكلية الطب على كورنيش النيـل وسـط            تقع المستشفى الجامعى التابع لكلية الطب على كورنيش النيـل وسـط            فى حين   فى حين   .   .   طب األسنان طب األسنان 

  ..المدينةالمدينة
يحدها من الناحية الشـمالية محافظتـا       يحدها من الناحية الشـمالية محافظتـا         عاصمة إقليم شمال الصعيد   عاصمة إقليم شمال الصعيد   وتعتبر محافظة المنيا    وتعتبر محافظة المنيا    

البحر األحمر وبنى سويف، ومن الناحية الجنوبية محافظتا أسيوط والوادى الجديد، ومن الناحيـة          البحر األحمر وبنى سويف، ومن الناحية الجنوبية محافظتا أسيوط والوادى الجديد، ومن الناحيـة          
  ..الشرقية محافظة البحر األحمر، ومن الناحية الغربية محافظة الجيزةالشرقية محافظة البحر األحمر، ومن الناحية الغربية محافظة الجيزة

――٣٠٣٠ا متوسطا بين محافظات الصعيد وتقع بين خطى عرض        ا متوسطا بين محافظات الصعيد وتقع بين خطى عرض        وتحتل محافظة المنيا موقع   وتحتل محافظة المنيا موقع   
وتبلغ المساحة اإلجمالية للمحافظة نحو وتبلغ المساحة اإلجمالية للمحافظة نحو       .. ْ  ْ ٣٢٣٢--٣٥٣٥ْ ، ْ ، ٢٨٢٨--٤٠٤٠ْ شماال، وخطى طول   ْ شماال، وخطى طول   ٢٨٢٨--٥٠٥٠ْ ، ْ ، ٢٧٢٧

   بالسـكان   بالسـكان   المساحة غير المأهولة    المساحة غير المأهولة   تبلغ  تبلغ  بينما  بينما    ،،٢٢كمكم  ٢٤١٢٤١٢٢المساحة المأهولة منها    المساحة المأهولة منها    وو  ،،٢٢كمكم  ٣٢٢٧٩٣٢٢٧٩
كم، وتمتـد مـن     كم، وتمتـد مـن       ٣٨٥٣٨٥لى الغرب بمتوسط طول     لى الغرب بمتوسط طول     تمتد محافظة المنيا من الشرق إ     تمتد محافظة المنيا من الشرق إ       . . ٢٢كمكم  ٢٩٨٦٧٢٩٨٦٧

  ..كمكم  ١٣٥١٣٥  الجنوب إلى الشمال بمتوسطالجنوب إلى الشمال بمتوسط
العدوة، مغاغـة،   العدوة، مغاغـة،   ((تضم محافظة المنيا تسعة مراكز إدارية تمتد من الشمال إلى الجنوب            تضم محافظة المنيا تسعة مراكز إدارية تمتد من الشمال إلى الجنوب            

وتبلغ مساحة وادى النيـل     وتبلغ مساحة وادى النيـل     ). ). بنى مزار، مطاى، سمالوط، المنيا، أبو قرقاص، ملوى، دير مواس         بنى مزار، مطاى، سمالوط، المنيا، أبو قرقاص، ملوى، دير مواس         
  ..ن مساحة محافظة المنيان مساحة محافظة المنيامم% % ٨٨ ، ويمثل  ، ويمثل ٢٢كمكم  ٢٥٦٥٢٥٦٥بها بها 

م م ٢٠٠٦٢٠٠٦ة بحسب تعداد عـام      ة بحسب تعداد عـام      ممنسنس  ٤٠١٧٩٠٢٩٩٤٠١٧٩٠٢٩٩يبلغ تعداد سكان محافظة المنيا نحو       يبلغ تعداد سكان محافظة المنيا نحو       وو
 يسـكن    يسـكن    فى حين   فى حين  ،،%%١٨١٨موزعين على مراكز المحافظة التسعة ، حيث يسكن المدن منهم حوالى            موزعين على مراكز المحافظة التسعة ، حيث يسكن المدن منهم حوالى            

ـ             %. %. ٨٢٨٢القرى نحو   القرى نحو    ـ           وتحتل محافظة المنيا المرتبة الثانية بين محافظات الصعيد وبذلك تعد أكب ر ر وتحتل محافظة المنيا المرتبة الثانية بين محافظات الصعيد وبذلك تعد أكب
  ..، أغلبهم من موظفى الحكومة، أغلبهم من موظفى الحكومةمحافظات الوجه القبلى بعد محافظة الجيزة من حيث تعداد السكانمحافظات الوجه القبلى بعد محافظة الجيزة من حيث تعداد السكان

المنيا بتاريخ عريق يؤكده ما تحتويه من المقومات الطبيعية والبشرية، التى           المنيا بتاريخ عريق يؤكده ما تحتويه من المقومات الطبيعية والبشرية، التى           مدينة  مدينة  وتتميز  وتتميز  
ه ه محافظات، فهى تمتلك آثارا وتاريخا تمتد جذور      محافظات، فهى تمتلك آثارا وتاريخا تمتد جذور      الالتكسبها ميزات تنافسية ال تحظى بها كثير من         تكسبها ميزات تنافسية ال تحظى بها كثير من         

، ، العصر الفرعونى العصر الفرعونى ""    ::إلى بدايات البشرية األولى، حيث تمثل خمسة عصور تاريخية مختلفة هى          إلى بدايات البشرية األولى، حيث تمثل خمسة عصور تاريخية مختلفة هى          
وتبلغ شهرتها السياحية مكانة عظيمة وفريـدة حيـث         وتبلغ شهرتها السياحية مكانة عظيمة وفريـدة حيـث         " " اإلسالمىاإلسالمىوو  ،، القبطى  القبطى ،، اليونانى  اليونانى ،،الرومانىالرومانى

  ..صدرت عنها أول دعوة للتوحيد على يد إخناتونصدرت عنها أول دعوة للتوحيد على يد إخناتون
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  ––بحقبحق–– كافة المرافق والخدمات لتصبح       كافة المرافق والخدمات لتصبح      حاليا تطورا هائال فى   حاليا تطورا هائال فى   محافظة المنيا   محافظة المنيا   شهدت  شهدت  وقد  وقد  
عروسا للصعيد بفضل جهود أبنائها من أسرة المحافظة قيـادة، ورؤسـاء، وعـاملين، حزبـا،                عروسا للصعيد بفضل جهود أبنائها من أسرة المحافظة قيـادة، ورؤسـاء، وعـاملين، حزبـا،                

فجميع الطرق وخاصـة المؤديـة للمنـاطق        فجميع الطرق وخاصـة المؤديـة للمنـاطق            ..ومجالس، ونوابا، وأعضاء، مديريات، وجمعيات    ومجالس، ونوابا، وأعضاء، مديريات، وجمعيات    
أسـوان  أسـوان  // مصـر   مصـر  وتم ربطها بالطرق الرئيسة كالطريق الزراعـى      وتم ربطها بالطرق الرئيسة كالطريق الزراعـى        األثرية والصناعية مرصوفة،  األثرية والصناعية مرصوفة،  

، كما يتم تطهير المجرى المالحى فى نيل المنيا، فخبراء التنمية           ، كما يتم تطهير المجرى المالحى فى نيل المنيا، فخبراء التنمية            وغرباً  وغرباً والطرق الصحراوية شرقاً  والطرق الصحراوية شرقاً  
المستدامة أكدوا أن محافظة المنيا من المحافظات التى تمتلك مقومات هائلة النطالق االستثمارات             المستدامة أكدوا أن محافظة المنيا من المحافظات التى تمتلك مقومات هائلة النطالق االستثمارات             

 التى تشكل قاعـدة   التى تشكل قاعـدة  على أرضها فى شتى المجاالت حيث تتكامل على أرضها المتطلبات األساسية       على أرضها فى شتى المجاالت حيث تتكامل على أرضها المتطلبات األساسية       
يمكـن أن   يمكـن أن   ة جديـدة    ة جديـدة    يي، حيث تم إنشاء مدينة صناع     ، حيث تم إنشاء مدينة صناع     راسخة وقوية لتنامى المشروعات االستثمارية    راسخة وقوية لتنامى المشروعات االستثمارية    

  ..تتضمن مجموعة من المصانع والشركات التى تتيح فرص عمل لخريجى جامعة المنياتتضمن مجموعة من المصانع والشركات التى تتيح فرص عمل لخريجى جامعة المنيا
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 الكلية ا�جمالي سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولي عداديا

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 ▼٣١٥٦ ▼١٣٢٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٦٩ ٤٤٠ ٩٨٣ ٣٨٦ ٦٠٨ ٢٩٥ ٥٩٦ ٢٠٦ ٠ ٠ التربية
 ▲٢٤٨ ▲٤٤٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٥ ٧١ ٦٣ ٩٤ ٤٨ ١٢١ ١٠٢ ١٦٢ ٠ ٠ الزراعة

 ا3داب ▼٧١٤٨ ▼٣٦٧٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣٧٤ ٨٢١ ٢١١٥ ١٠٥٤ ١٨٢٦ ١٠٠٠ ١٨٣٣ ٧٩٨ ٠ ٠ انتظام
 ▼٢٦٨٤ ▼١٩٧٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٥ ١٣٤ ٤٦١ ٤٦٣ ٦٩٣ ٦٣٧ ١٣٣٥ ٧٤٤ ٠ ٠ أنتساب

 ▲٦٩٩ ▲٧٤٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٣ ١٢٧ ١٣٧ ١١٦ ٢٣٤ ١٩٤ ٢٣٥ ٣١٢ ٠ ٠ العلوم
 ▲١٠٤٤ ▲٢٢٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٩ ٣٣٣ ١٤١ ٣٥٥ ٢٠٥ ٣٩٨ ٢٢٨ ٥٤٧ ٣٦١ ٥٨٨ الھندسة

 ▼٦٠٤ ▼٢٨١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥٨ ٧٦ ١٢٤ ٥١ ١٣٨ ٦٠ ٩١ ٤٦ ٩٣ ٤٨ الفنون الجميلة
 ▼٩٥٥ ▼٩٧٥ ١١٦ ١١٠ ١٤٣ ١٣٠ ١٢٣ ١٣٢ ١٨٩ ١٩١ ٢٢٨ ٢٥٠ ١٥٦ ١٦٢ ٠ ٠ الطب

 ▲٣٩١ ▼١٢٩٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٨ ٣٠٩ ٨٧ ٣٠٦ ٨٣ ٣٣٣ ١١٣ ٣٥١ ٠ ٠ التربية الرياضية
 دار العلوم ▲٤٢٥٣ ▼٢٦٢٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٥٥ ٦٤٩ ١١٨٥ ٧٣٠ ١٠٨٧ ٦٦٩ ١١٢٦ ٥٧٧ ٠ ٠ انتظام

 ▲١٣٧٧ ▼١١٧٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦١ ٨٧ ٢٦١ ٢١٩ ٤٢٤ ٣١٠ ٦٣١ ٥٦٣ ٠ ٠ أنتساب موجه
 ▲٨١٥ ▲٥٢٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣٦ ١٠٧ ١٢٢ ٨٦ ١٣٤ ٩٠ ١٨١ ١٣٥ ٢٤٢ ١٠٥ الصيدلة

 ▼٣٨٣ ▲٤٧٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٣ ٩٢ ٤٨ ٦٨ ١٢٦ ٦٩ ٨٤ ١٦٢ ٨٢ ٨٧ سنانطب ا�
 ▼٩٥٥ ▲٦١٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣٣ ١٠٠ ٢٤٩ ١٥٨ ٢٢٠ ١٥٦ ٢٥٣ ٢٠٠ ٠ ٠ ا�لسن

 ▲٩٣٥ ٢١٥٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧٢ ٤٨٧ ٢٢٧ ٥٢٩ ٢٧١ ٥٨٠ ٢٦٥ ٥٦٠ ٠ ٠ السياحة والفنادق
 ▼٧٤٠ ▼٣١٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣١ ٩٧ ٢١٨ ١٠١ ١٤٦ ٨٠ ١٤٥ ٣٧ ٠ ٠ التربية النوعية

 ▼٢٧٢ ١٣٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٨ ٢١ ٧٨ ٣٨ ٧٩ ٤٠ ٥٧ ٤٠ ٠ ٠ التمريض
 ▲١١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠ ٠ ٧٠ ٠ ٠ ٠ معھد فني تمريض

 ▲١٩٨ ▲٢٨٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٥ ٤٤ ٥٥ ٦٩ ٤١ ٧٧ ٦٧ ٩٢ ٠ ٠ الحاسبات و المعلومات
 ▲٢٦٩٦٧ ٢١٢٦٢▼ ١١٦ ١١٠ ١٤٣ ١٣٠ ٤٩٨٨ ٤١٢٧ ٦٧٤٣ ٥٠١٤ ٦٦٣١ ٥٣٥٩ ٧٥٦٨ ٥٦٩٤ ٧٧٨ ٨٢٨ ا�جمالي

 ▲٤٨٢٢٩ ا�جمالي
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨ في اعداد الطLب مقارنة بالعام الجامعي السابق ▼ او تناقص ▲تزايد 
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@@@@@@@@TTTTMMMMRRRRòÈßb¦a@pbîÜØi@�í‰†nÛa@ò÷îç@õbšÇc@…†Ç@òÈßb¦a@pbîÜØi@�í‰†nÛa@ò÷îç@õbšÇc@…†Ç@òÈßb¦a@pbîÜØi@�í‰†nÛa@ò÷îç@õbšÇc@…†Ç@òÈßb¦a@pbîÜØi@�í‰†nÛa@ò÷îç@õbšÇc@…†Ç@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@@
@

@Þë†uIR@H@Ça@…†Ç@@ïÈßb¦a@âbÈÛa@Þý�@éÈßb¦a@pbîÜØi@�í‰†nÛa@ò÷îç@õbšRPPXO@@RPPY 
ƒ^j‰_<ƒ^j‰_‚Â^ŠÚ<<Œ…‚Ú<í×Û¢]<Œ…‚Ú‚Â^ŠÚ<<‚éÃÚ<í×Û¢]<

 الكلية
…çÒƒ<p^Þc<…çÒƒ<p^Þc<…çÒƒ<p^Þc<…çÒƒ<p^Þc<…çÒƒ<p^Þc<…çÒƒ<p^Þc<…çÒƒ<p^Þc<

 ا�جمالي

 ١٨٩ ٤٦ ٣٢ ٢٧ ٢٣ ١٩ ٩ ٤٥ ٦٦ ٣٣ ٢٩ ٦ ١٦ ٦ ٢١ التربية
 ١٦٤ ١٦ ٢٣ ١٠ ١٤ ٦ ٩ ١٧ ١٠٨ ٤ ١٠ ٥ ١٤ ٨ ٨٤ الزراعة
 ٢٣٥ ٣٩ ٣ ٢٣ ٢٧ ١٦ ٦ ٤٣ ١٢٠ ٢٩ ٦٩ ١٢ ٢٨ ٢ ٢٣ ا�داب
 ٢٤٦ ٢٧ ٤٥ ١٣ ٣١ ١٤ ١٤ ٣١ ١٤٣ ١٥ ٤٤ ٩ ٤١ ٧ ٥٨ العلوم
 ٢٢٦ ١٩ ٨١ ١٣ ٤٧ ٦ ٣٤ ٧ ١١٩ ٢ ٥٣ ١ ٣٥ ٤ ٣١ الھندسة

 ١٥٩ ٣٦ ٤٧ ٢٣ ٢٨ ١٣ ١٩ ١٤ ٦٢ ١٠ ٣٢ ٣ ١٥ ١ ١٥ الفنون الجميلة
 ٦٣٩ ١٠١ ١١٦ ٢٥ ٥ ٧٦ ١١١ ١١٧ ٣٠٥ ٧٨ ١٢٠ ١٨ ٨٢ ٢١ ١٠٣ الطب

 ١١٩ ١٧ ١٥ ٧ ٨ ١٠ ٧ ١٣ ٧٤ ٨ ٣٢ ٥ ٢٦ ٠ ١٦ التربية الرياضية
 ٦٨ ٥ ١٢ ٣ ٨ ٢ ٤ ٩ ٤٢ ٦ ١٤ ١ ١٦ ٢ ١٢ دار العلوم
 ٩٥ ٣٦ ٢٧ ٢٢ ١٣ ١٤ ١٤ ٥ ٢٧ ٤ ١٧ ٠ ٧ ١ ٣ الصيدلة

 ٦٢ ١٥ ١٨ ٩ ٠ ٦ ١٨ ٩ ٢٠ ٥ ٧ ٣ ١٠ ١ ٣ طب ا!سنان
 ٩١ ٢٦ ٣٥ ١٢ ١٥ ١٤ ٢٠ ١١ ١٩ ١١ ١٤ ٠ ٤ ٠ ١ ا!لسن

 ٤٤ ١٠ ١٨ ٦ ٥ ٤ ١٣ ٨ ٨ ٧ ٤ ١ ٣ ٠ ١ السياحة والفنادق
 ٦٤ ٢٨ ١٨ ١٠ ٩ ١٨ ٩ ٧ ١١ ٦ ٨ ١ ٠ ٠ ٣ التربية النوعية

 ٨٦ ٦٣ ٢ ٤٨ ٢ ١٥ ٠ ٢١ ٠ ٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التمريض
 ٢٠ ٨ ١٢ ٥ ٧ ٣ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الحاسبات والمعلومات

 ٤٩٢ ٥٣٤ ٢٥٦ ٢٤٢ ٢٣٦ ٢٩٢ ٣٥٧ ١١٢٤ ٢٣٩ ٤٥٣ ٦٥ ٢٩٧ ٥٣ ٣٧٤ الجملة
 ١٠٢٦ ▲٤٩٨ ▼٥٢٨ ١٤٨١ ▲٦٩٢ ▲٣٦٢ ▼٤٢٧ ا'جمالي

٢٥٠٧▼ 

 ١/٩/٢٠٠٩ھذا البيان حتى 
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٥٥−−��������א	%$���������א	%$����א#��ط��א	�	����وא!��א#��ط��א	�	����وא!�::��

علميـة وثقافيـة    علميـة وثقافيـة    اتفاقيـات   اتفاقيـات   تشترك الجامعة مع العديد من الجامعات العربية واألجنبية ب        تشترك الجامعة مع العديد من الجامعات العربية واألجنبية ب          ••
  ::، منها الجامعات التالية ، منها الجامعات التالية ثنائيةثنائية

  ،،))التشـيك التشـيك ((جامعة الملـك شـارل      جامعة الملـك شـارل      ،  ،  ))ألمانياألمانيا((جامعة كاسل   جامعة كاسل   ،  ،  ))ألمانياألمانيا((جامعة هيلدسهين   جامعة هيلدسهين   
الجامعـة الطبيـة    الجامعـة الطبيـة      ،،))كازاخسـتان كازاخسـتان ((ورمبـارك   ورمبـارك   ننجامعـة   جامعـة     ،،))بالروسيابالروسيا((أكاديمية الفنون   أكاديمية الفنون   

جامعـة  جامعـة    ،،))الصـين الصـين  ( (ZZhheejjjjaagg  NNoorrmmaallجامعة جامعة   ،،))الصينالصين((جامعة جيتان جامعة جيتان   ،،))اذربيجاناذربيجان((
، المركـز  ، المركـز  ))سـوريا سـوريا ((جامعة حلب جامعة حلب ، ، ))اندونيسيااندونيسيا((جامعة سونن كالجيا جامعة سونن كالجيا   ،،))اندونيسيااندونيسيا((جاكرتا  جاكرتا  

، ، ))تـونس تـونس ((، جامعة المنسـتير  ، جامعة المنسـتير  ))تونستونس((جامعة سوسه جامعة سوسه   ،،))الجزائرالجزائر((الجامعى الشيخ العربى  الجامعى الشيخ العربى  
، جامعـة الفاشـر     ، جامعـة الفاشـر     ))األردناألردن((، جامعة الزرقاء األهليـة      ، جامعة الزرقاء األهليـة      ))السودانالسودان((جامعة البحر األحمر    جامعة البحر األحمر    

  ..))السودانالسودان((جامعة النيل األبيض جامعة النيل األبيض ، و، و))السودانالسودان((
 أغلبها مـؤتمرات دوليـة مرموقـة،         أغلبها مـؤتمرات دوليـة مرموقـة،        مؤتمرا علمياً مؤتمرا علمياً ) ) ١١٩٩((يعقد بالجامعة سنويا حوالى     يعقد بالجامعة سنويا حوالى       ••

    ..باإلضافة للعديد من ورش العمل والندواتباإلضافة للعديد من ورش العمل والندوات
��

  ٢٠١٠٢٠١٠  --  ٢٠٠٩٢٠٠٩للعام الجامعى للعام الجامعى خطة الجامعة للمؤتمرات خطة الجامعة للمؤتمرات 
البحث العلمى بين الواقع وطموحات     البحث العلمى بين الواقع وطموحات     " " المؤتمر العلمى األول لجامعة المنيا تحت عنوان        المؤتمر العلمى األول لجامعة المنيا تحت عنوان          ••

    ..المستقبلالمستقبل
    ".".تحديات التعليم فى العالم العربىتحديات التعليم فى العالم العربى""المؤتمر العلمى التاسع لكلية التربية تحت عنوان المؤتمر العلمى التاسع لكلية التربية تحت عنوان   ••
    ..""ةةالذات واآلخر فى الثقافة العربية اإلسالميالذات واآلخر فى الثقافة العربية اإلسالمي""لكلية دار العلوم لكلية دار العلوم المؤتمرالدولى السادس المؤتمرالدولى السادس   ••
    ..""الصحة اإلنجابية تحت المنظارالصحة اإلنجابية تحت المنظار""مؤتمر قسم النساء والتوليد بعنوان مؤتمر قسم النساء والتوليد بعنوان   ••
    ..المؤتمر السابع ألقسام القلب بجامعات الصعيدالمؤتمر السابع ألقسام القلب بجامعات الصعيد  ••
  ..الثانى للعلوم الزراعية والتنميةالثانى للعلوم الزراعية والتنميةالدولى الدولى مؤتمر المنيا مؤتمر المنيا   ••
جامعة تحـت عنـوان     جامعة تحـت عنـوان     مركز سوزان مبارك للثقافة واألداب بال     مركز سوزان مبارك للثقافة واألداب بال     المؤتمر الدولى الثانى ل   المؤتمر الدولى الثانى ل     ••

  ..""إختالف أم خالف إلى وفاق؟إختالف أم خالف إلى وفاق؟  ::الغربىالغربى––ىىالحوار العربالحوار العرب""
  ..بكلية الطببكلية الطب   وأمراض الكبد وأمراض الكبدالمؤتمر السنوى الرابع للكبدالمؤتمر السنوى الرابع للكبد  ••
    ..))التمريض وتحديات العصرالتمريض وتحديات العصر((مر الدولى األول لكلية التمريض مر الدولى األول لكلية التمريض المؤتالمؤت  ••
الطرق المختلفة لعالج تضخم البروستاتا     الطرق المختلفة لعالج تضخم البروستاتا     ""المؤتمر السنوى السادس لقسم المسالك البولية       المؤتمر السنوى السادس لقسم المسالك البولية         ••

  ..""ههالحميدالحميد
  ".".الواقع واالستراتيجياتالواقع واالستراتيجيات: : المشكلة السكانيةالمشكلة السكانية""األول األول مؤتمر الجامعة مؤتمر الجامعة   ••



 �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ����))))!٠١!&٠١!&٠١!&٠١!////#٠٠!#٠٠!#٠٠!#٠٠&((((    

 

- ١٩ -

- ١٩ - 

��::��א	د�����א	�	����א	�'��������א	�����א	د�����א	�	����א	�'��������א	�������−−٦٦
  

  ..درجة البكالوريوس للكليات العلميةدرجة البكالوريوس للكليات العلمية  ••
  ..درجة الليسانس للكليات األدبيةدرجة الليسانس للكليات األدبية  ••
وهى دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديميـة، مـدتها     وهى دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديميـة، مـدتها     : : درجة الدبلوم درجة الدبلوم   ••

  ..ز أن تكون سنتينز أن تكون سنتينسنة واحدة على األقل ويجوسنة واحدة على األقل ويجو
  :: الماجستير والدكتوراه الماجستير والدكتوراهتاتادرجدرج  ••
وتدريبا على وسائل البحـث واسـتقراء       وتدريبا على وسائل البحـث واسـتقراء       متقدمة  متقدمة  ا مقررات دراسية    ا مقررات دراسية    مموتشمل الدراسة به  وتشمل الدراسة به    ..١١

  ..النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة االمتحانالنتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة االمتحان
  ..تحدد اللوائح الداخلية للكلية فروع التخصصتحدد اللوائح الداخلية للكلية فروع التخصص  ..٢٢

��
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 معدات الطهو والخدمة، ويقدم ما يقرب مـن عشـرة آالف             معدات الطهو والخدمة، ويقدم ما يقرب مـن عشـرة آالف            مجهز بأحدث مجهز بأحدث : : المطعم المركزى المطعم المركزى   ••
  ..وجبة يومياوجبة يوميا

  مجهزة بأحدث آالت الطباعة ويتم بها طباعة كافة إصـدارات الجامعـة           مجهزة بأحدث آالت الطباعة ويتم بها طباعة كافة إصـدارات الجامعـة           : : المطابع المركزية المطابع المركزية   ••
  ..وبعض إصدارات المجتمعوبعض إصدارات المجتمع

عمـل البرمجيـات وقواعـد      عمـل البرمجيـات وقواعـد       خدمات أهمها     خدمات أهمها    ويؤدىويؤدى  ١٩٩٣١٩٩٣أنشى عام   أنشى عام   : : مركز الحاسب اآللى  مركز الحاسب اآللى    ••
حوث اإلحصائية والدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطـالب         حوث اإلحصائية والدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطـالب         البالبالبيانات المطلوبة،   البيانات المطلوبة،   

  .. والبحث على شبكة االنترنت وكتابة الرسائل العلمية والبحث على شبكة االنترنت وكتابة الرسائل العلمية،،والعاملينوالعاملين
 ألف متر وتضم ثمانية طوابـق تحتـوى       ألف متر وتضم ثمانية طوابـق تحتـوى      ٢٥٢٥تقع على مساحة    تقع على مساحة    : : للعلومللعلومالمركزية  المركزية  مكتبة مبارك   مكتبة مبارك     ••

 تـم ميكنـة المكتبـة        تـم ميكنـة المكتبـة       ندوات، وقد ندوات، وقد لللللى قاعة   لى قاعة   إإ باإلضافة    باإلضافة   ،،وعرضوعرضوبحث  وبحث  طالع  طالع  ااعلى صاالت   على صاالت   
  ..بربطها بالشبكة القومية للمعلومات وشبكة االنترنتبربطها بالشبكة القومية للمعلومات وشبكة االنترنت

 متفرج   متفرج  ٢٠٠٠٢٠٠٠صالة مغطاة مكيفة بتجهيزات صوتية ولوحات الكترونية تسع         صالة مغطاة مكيفة بتجهيزات صوتية ولوحات الكترونية تسع         : : الصالة المغطاة الصالة المغطاة   ••
  .. والكرة الخماسية والكرة الخماسيةلكرة اليد والسلة والطائرةلكرة اليد والسلة والطائرةيستخدم يستخدم مزودة بملعب متعدد األغراض مزودة بملعب متعدد األغراض 

 ومزود بمضمار مـن الترتـان        ومزود بمضمار مـن الترتـان       ،،سع لعشرة آالف متفرج   سع لعشرة آالف متفرج   تتإستاد أوليمبى ي  إستاد أوليمبى ي  : : اإلستاد الرياضى اإلستاد الرياضى   ••
  .. حارات لمسابقات ألعاب القوى حارات لمسابقات ألعاب القوى٩٩مكون من مكون من 

 بوحدات للتعقيم والتسخين وإقامة مسابقات السـباحة المتنوعـة           بوحدات للتعقيم والتسخين وإقامة مسابقات السـباحة المتنوعـة          أولمبىأولمبىحمام  حمام  : : حمام السباحة حمام السباحة   ••
  ..وألحق به مبنى متكامل يضم مدرجات وغرف خلع المالبس وتجهيز للمسابقاتوألحق به مبنى متكامل يضم مدرجات وغرف خلع المالبس وتجهيز للمسابقات
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 مقعـد    مقعـد   ٢٠٠٠٢٠٠٠تسع ألكثر من    تسع ألكثر من    يييضم قاعة كبرى مكيفة     يضم قاعة كبرى مكيفة     : : واآلدابواآلدابمركز سوزان مبارك للفنون     مركز سوزان مبارك للفنون       ••
وثالث غرف للترجمة الفورية واإلسقاط السينمائى والصوتيات كما يضم ثالث قاعات فرعية            وثالث غرف للترجمة الفورية واإلسقاط السينمائى والصوتيات كما يضم ثالث قاعات فرعية            

لـى قاعـة كبـار      لـى قاعـة كبـار      إإ مقعدا مخصصة للندوات والمناقشات العلمية باإلضافة         مقعدا مخصصة للندوات والمناقشات العلمية باإلضافة        ١٥٠١٥٠سعة القاعة   سعة القاعة   
  ..الزوارالزوار

 يتكون من أربع قاعات عرض بمسـاحة إجماليـة           يتكون من أربع قاعات عرض بمسـاحة إجماليـة          ::بكلية الفنون الجميلة  بكلية الفنون الجميلة  ..متحف الفن الحديث  متحف الفن الحديث    ••
 عمال فنيا تمثل إبداعات الرواد والفنيين فى القـرن           عمال فنيا تمثل إبداعات الرواد والفنيين فى القـرن          ٥٥٥٥٥٥ ويضم المتحف     ويضم المتحف    ،، مربعاً  مربعاً  متراً  متراً ٢٥٠٠٢٥٠٠

  ..العشرينالعشرين
 غرفة وتقدم خدماتها ألعضاء هيئـة        غرفة وتقدم خدماتها ألعضاء هيئـة       ١٩٦١٩٦تكون من تسعة أدوار تحتوى على       تكون من تسعة أدوار تحتوى على       تت: : دار الضيافة دار الضيافة   ••

  ..التدريس بأجور رمزيةالتدريس بأجور رمزية
  ،، الميكروبيـولجى   الميكروبيـولجى  ،، أقسام منها قسم الرعاية المركزية      أقسام منها قسم الرعاية المركزية     ةةمن عشر من عشر وتتكون  وتتكون  : : المستشفى الجامعى المستشفى الجامعى   ••

 قسـم    قسـم   ،، قسم وحدة الكلـى الصـناعية       قسم وحدة الكلـى الصـناعية      ،، قسم األشعة المقطعية والتقسيم الرقمى      قسم األشعة المقطعية والتقسيم الرقمى     ،،EERRCCPPوحدة  وحدة  
 ووحـدة المستشـفى      ووحـدة المستشـفى     ،، وحـدة األطفـال المبسـترين       وحـدة األطفـال المبسـترين      ،،التشخيص المبكر لألمراض واألورام   التشخيص المبكر لألمراض واألورام   

  ..التخصصى المتميزالتخصصى المتميز
بمساحة إجمالية ثمانية آالف متر مربع على مبنيين        بمساحة إجمالية ثمانية آالف متر مربع على مبنيين        : : عىعىمركز الكبد والكلى داخل الحرم الجام     مركز الكبد والكلى داخل الحرم الجام       ••

كل منهما خمسة أدوار يحتوى كل مركز على عيادات خارجية ورعايـة مركـزة وأجنحـة                كل منهما خمسة أدوار يحتوى كل مركز على عيادات خارجية ورعايـة مركـزة وأجنحـة                
  .. تحت التشطيب والتجهيز تحت التشطيب والتجهيز--عمليات وقاعات درسعمليات وقاعات درس

 وبها ثـالث   وبها ثـالث   مربعاً مربعاً متراً مترا٢٠٠٠٢٠٠٠ًوتتكون من سبعة طوابق على مساحة وتتكون من سبعة طوابق على مساحة : : مستشفى طب األسنان  مستشفى طب األسنان    ••
لى العيـادات الخارجيـة     لى العيـادات الخارجيـة     إإباإلضافة  باإلضافة   سريراً،    سريراً،   ١٦١٦وعدد  وعدد  ف رعاية وإفاقة،    ف رعاية وإفاقة،    وغروغرغرف عمليات   غرف عمليات   
  ..لخدمة المجتمعلخدمة المجتمع

وهو أول مركز متخصص فى عالج العقم ويتكـون      وهو أول مركز متخصص فى عالج العقم ويتكـون      : : مركز عالج العقم داخل الحرم الجامعى     مركز عالج العقم داخل الحرم الجامعى       ••
  .. متر مربع متر مربع١٢٠٠١٢٠٠من دورين على مساحة من دورين على مساحة 

  يراًيراً سـر   سـر  ٢٧٣٢٧٣ غرف عمليات وعـدد       غرف عمليات وعـدد      ٧٧تشمل عدد   تشمل عدد   : : للنسا واألطفال للنسا واألطفال مستشفى سوزان مبارك    مستشفى سوزان مبارك      ••
  ..حالياً، جارى العمل على استكمال إنشاء باقى أجنحتهحالياً، جارى العمل على استكمال إنشاء باقى أجنحته

يضم بعض األجهزة المهمة التى تسـاعد علـى إثـراء البحـث العلمـى               يضم بعض األجهزة المهمة التى تسـاعد علـى إثـراء البحـث العلمـى               : : المعمل المركزى المعمل المركزى   ••
بالدراسات العليا المتقدمة، وذلك ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة وخارج الجامعـة، ويضـم             بالدراسات العليا المتقدمة، وذلك ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة وخارج الجامعـة، ويضـم             

لكترونى الماسح، وحـدة األشـعة   لكترونى الماسح، وحـدة األشـعة   ، وحدة الميكرسكوب اال  ، وحدة الميكرسكوب اال  TTEEMMميكروسكوب الكترونى نافذ    ميكروسكوب الكترونى نافذ    
  ..، وأجهزة أخرى، وأجهزة أخرىالسينيةالسينية

أقامت الجامعة ناديا للعاملين بها على أجمل بقعة من كورنيش النيل بمحافظـة            أقامت الجامعة ناديا للعاملين بها على أجمل بقعة من كورنيش النيل بمحافظـة            : : نادى الجامعة نادى الجامعة   ••
  .. وأسرهم وأسرهمالمنيا ناديا للترفيه عن السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بهاالمنيا ناديا للترفيه عن السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها
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خلها مراكـز التطـوير ومشـروعات       خلها مراكـز التطـوير ومشـروعات       ويوجد بدا ويوجد بدا : :  وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة       وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة        ••
  ..التطوير وسوف تضم جميع مشروعات التطوير بالجامعةالتطوير وسوف تضم جميع مشروعات التطوير بالجامعة
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 التى توجه  التى توجه ةةوليولياألاألالقيم القيم   حدحدأأ  --فراد مجتمع الجامعةفراد مجتمع الجامعةأأاحترام مكانة وقيمة جميع احترام مكانة وقيمة جميع إن إن   ::المنطلق االولالمنطلق االول
  ..ات التنفيذ ات التنفيذ العمل فى جميع الخطط،والسياسات، والقرارات وخطوالعمل فى جميع الخطط،والسياسات، والقرارات وخطو

  ،، تضمن الخطة تحقيق االتصال الالزم للتعريف بخصائص ومميزات الجامعـة           تضمن الخطة تحقيق االتصال الالزم للتعريف بخصائص ومميزات الجامعـة          ::المنطلق الثانى المنطلق الثانى 
  ..محليا، ودوليا، وعربيا، وعالميامحليا، ودوليا، وعربيا، وعالمياوو  ،، والكليات، وخارجها والكليات، وخارجهاةةداخل الجامعداخل الجامع

 تحقيق المشاركة بين الطالب، واألقسام العلمية من ناحية، وتشجيع مؤسسـات             تحقيق المشاركة بين الطالب، واألقسام العلمية من ناحية، وتشجيع مؤسسـات            ::المنطلق الثالث المنطلق الثالث 
ى من الناحية االخرى على المشاركه فى تحقيـق طموحـات           ى من الناحية االخرى على المشاركه فى تحقيـق طموحـات           المجتمع الخارج المجتمع الخارج 

  ..الدارسينالدارسين
 فيجـب   فيجـب  ، ولكى تحقق اقصـى طموحاتهـا  ، ولكى تحقق اقصـى طموحاتهـا  رر جامعة المنيا فى مرحلة نمو مستم   جامعة المنيا فى مرحلة نمو مستم  ::المنطلق الرابع المنطلق الرابع 

النهـا التملـك المصـادر      النهـا التملـك المصـادر       نظراً    نظراً   لى التميز فى اتجاهات محددة بدقة     لى التميز فى اتجاهات محددة بدقة     ععالتركيز  التركيز  
  ..كل الطموحاتكل الطموحات أو تحقيق  أو تحقيق  المشاكل المشاكلكلكلالالزمة لحل الالزمة لحل 

اعادة ادارة مصـادر    اعادة ادارة مصـادر     من خالل     من خالل    ..كفاءة الجامعه فى اداء رسالتها    كفاءة الجامعه فى اداء رسالتها    يمكن زيادة   يمكن زيادة     ::ق الخامس ق الخامس المنطلالمنطل
  ..التمويل لدعم برامجها الحاليةالتمويل لدعم برامجها الحالية

الخطة اإلسـتراتيجية للجامعـة   الخطة اإلسـتراتيجية للجامعـة   بناء بناء  المرجعية العالمية أحد أهم مصادر  المرجعية العالمية أحد أهم مصادر ددتعتع: : المنطلق السادس  المنطلق السادس  
ل كلياتها  ل كلياتها  لحصولحصوتجاهات العالمية   تجاهات العالمية   وفقا لال وفقا لال رتقاء بوظيفة الجامعة    رتقاء بوظيفة الجامعة    والتى تضمن اال  والتى تضمن اال  

    ..على اإلعتمادعلى اإلعتماد
ر وسرعته تجعل مـن     ر وسرعته تجعل مـن     يين الخطة وضعت لخمس سنوات قادمة، إال أن حقيقة التغي         ن الخطة وضعت لخمس سنوات قادمة، إال أن حقيقة التغي         أأمن  من  وبالرغم  وبالرغم  

تتعـدل عنـد    تتعـدل عنـد    بالمرونة بحيـث    بالمرونة بحيـث    الخطه  الخطه  ميز  ميز  ن تت ن تت أأمن ثم يجب    من ثم يجب    وو. . الصعب ثبات الخطة بالمستقبل   الصعب ثبات الخطة بالمستقبل   

��..الضروره للتجاوب مع هذة الظروفالضروره للتجاوب مع هذة الظروف

  سـتقبل جامعـة المنيـا      سـتقبل جامعـة المنيـا      وقد شارك فـى بنـاء الخطـة كـوادر مهتمـة بصـناعة م              وقد شارك فـى بنـاء الخطـة كـوادر مهتمـة بصـناعة م              
ــع      ــالب ورواد المجتم ــة والط ــة المعاون ــدريس والهيئ ــة الت ــاء هيئ ــمل أعض ــع     تش ــالب ورواد المجتم ــة والط ــة المعاون ــدريس والهيئ ــة الت ــاء هيئ ــمل أعض   تش

ــددت    ــد تح ــتفيدون ولق ــددت   والمس ــد تح ــتفيدون ولق ــل     والمس ــالل التفاع ــن خ ــة م ــاء الخط ــة بن ــل     منهجي ــالل التفاع ــن خ ــة م ــاء الخط ــة بن   منهجي
وذلـك  وذلـك  ) ) BBoottttoomm--UUpp  AApppprrooaacchh ( ( ، ،TToopp--DDoowwnn  AApppprrooaacchh))((  والتكامل بين مـدخلين والتكامل بين مـدخلين 

  ::لألسباب اآلتيةلألسباب اآلتية

  ..وطبيعة الدراسة بها، وأهدافهاوطبيعة الدراسة بها، وأهدافها،،ث طبيعتها ث طبيعتها كل كلية مختلفة عن األخرى من حيكل كلية مختلفة عن األخرى من حي  ..١١
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 الرؤية والرسالة
وا-ھداف 

 والقيم

 عوامل بيئية عوامل داخلية

  التنفيذية للكلياتةالخط

  التنفيذية للجامعةةالخط

 ا'ستراتيجيةالغايات 

 التھديدات نقاط الضعف

 الفرص نقاط القوة

  ..كل كلية لها تاريخها الذى ينعكس على خبراتهاكل كلية لها تاريخها الذى ينعكس على خبراتها  ..٢٢
  ..كل كلية لها الوحدات ذات الطابع الخاص، والتي يمكن ان تدعمها بالتمويل الالزمكل كلية لها الوحدات ذات الطابع الخاص، والتي يمكن ان تدعمها بالتمويل الالزم  ..٣٣
  ..هناك حاجة الى غرس ثقافة التخطيط األستراتيجى على مستوى الكلياتهناك حاجة الى غرس ثقافة التخطيط األستراتيجى على مستوى الكليات  ..٤٤
  ..يجية كأحد متطلبات االعتماديجية كأحد متطلبات االعتمادكل كلية مطالبة بإعداد خطة إستراتكل كلية مطالبة بإعداد خطة إسترات  ..٥٥
  ..الكليات مسئولة فى النهاية عن تحقيق الخطة اإلستراتيجية للجامعةالكليات مسئولة فى النهاية عن تحقيق الخطة اإلستراتيجية للجامعة  ..٦٦
المرحلة الحالية من مستوى الفكر االستراتيجى السائد التسمح باالقتصار علـى  احـد              المرحلة الحالية من مستوى الفكر االستراتيجى السائد التسمح باالقتصار علـى  احـد                ..٧٧

          ..المدخلينالمدخلين

  

  والشــكل التــالي يبــين الهيكــل التنظيمــى لعمليــة التخطــيط االســتراتيجى        والشــكل التــالي يبــين الهيكــل التنظيمــى لعمليــة التخطــيط االســتراتيجى        

  يايالجامعة المنلجامعة المن
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  قاط القوة قاط القوة نن

  .. للجامعة للجامعةىىستراتيجستراتيج الفكر اإل الفكر اإلتوافرتوافر  −−
، وتحقـق   ، وتحقـق   هـا هـا كلياتكلياتغلب  غلب  منبثقة عن الخطة اإلستراتيجية أل    منبثقة عن الخطة اإلستراتيجية أل    للجامعة  للجامعة  الخطة اإلستراتيجية   الخطة اإلستراتيجية     −−

  ..الرؤية والرسالة واألهداف والقيمالرؤية والرسالة واألهداف والقيم
  . . عرض الخطة اإلستراتيجية فى ملتقيات علميةعرض الخطة اإلستراتيجية فى ملتقيات علمية  −−

    ..عتماد الخطة اإلستراتيجة من قبل مجلس الجامعةعتماد الخطة اإلستراتيجة من قبل مجلس الجامعةاا  −−
  .. وكيفاً وكيفاًارجية فى التحليل البيئ كماًارجية فى التحليل البيئ كماًتم تخطيط البيئة الداخلية والختم تخطيط البيئة الداخلية والخ  −−
    ..شارك فى إعداد الخطة كل االطراف المعنية داخل وخارج المؤسسةشارك فى إعداد الخطة كل االطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة  −−
  الضعف الضعف نقاط نقاط 

  ..الكلياتالكلياتببعض ببعض التخطيط اإلستراتيجى التخطيط اإلستراتيجى ضعف االهتمام والمشاركة فى ضعف االهتمام والمشاركة فى   −−
    ..عتماد عليها فى التحليل البيئىعتماد عليها فى التحليل البيئىعدم وجود قواعد بيانات يمكن االعدم وجود قواعد بيانات يمكن اال  −−
حتياجات حتياجات االاالتجاهات العالمية وتجاهات العالمية واالااليتم بصفة دورية لمواكبة يتم بصفة دورية لمواكبة مراجعة وتحديث السياسات ال  مراجعة وتحديث السياسات ال    −−

  ..التعليميةالتعليمية
  ..رتباط بين خطط وبرامج التطوير بالجامعةرتباط بين خطط وبرامج التطوير بالجامعةضعف االضعف اال  −−

��::�א	��.ل�א	�����'�وא	���ز�א!دא�9�א	��.ل�א	�����'�وא	���ز�א!دא�9−−٢٢−−١١−−٩٩

  ::نقاط القوةنقاط القوة

  ..للجامعةللجامعةتنظيمى تنظيمى البدء فى تحديث الهيكل الالبدء فى تحديث الهيكل ال  −−
  ..البدء فى وضع خطة لبرامج التدريب المستمر للعاملينالبدء فى وضع خطة لبرامج التدريب المستمر للعاملين  −−
  ..MMIISSدء فى ميكنة الخدمات ضمن مشروع دء فى ميكنة الخدمات ضمن مشروع البالب  −−
  .. ذات هيكل تنظيمى مالئم ومعتمد ذات هيكل تنظيمى مالئم ومعتمدلجامعة لجامعة بابا إلدارة مشروعات التطوير  إلدارة مشروعات التطوير وجود وحدةوجود وحدة  −−
  ..هيكل تنظيمى مالئم ومعتمدهيكل تنظيمى مالئم ومعتمدعتماد له عتماد له لضمان الجودة وااللضمان الجودة واالوجود مركز وجود مركز   −−
  ..والمعلومات الرسميةوالمعلومات الرسميةلبيانات لبيانات بعض ابعض اللوجود توثيق وجود توثيق   −−
  ..تنوع الخبرات الفنية واإلداريةتنوع الخبرات الفنية واإلدارية  −−
  ..والمناخ الصحى مالئم لطبيعة العمل باإلداراتوالمناخ الصحى مالئم لطبيعة العمل باإلداراتالتجهيزات التجهيزات   −−
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  ..االحترام المتبادل بين العاملين والرؤساء والعاملين وبعضهماالحترام المتبادل بين العاملين والرؤساء والعاملين وبعضهم  −−
  ..عدم وجود تمييز بين العاملين طبقا للسن، النوع، الديانةعدم وجود تمييز بين العاملين طبقا للسن، النوع، الديانة  −−
  .. وفقا للقوانين المنظمة وفقا للقوانين المنظمةوجود سياسة الثواب والعقابوجود سياسة الثواب والعقاب  −−
  ..والعلمية فى اتخاذ القراروالعلمية فى اتخاذ القرارالبدء فى تنفيذ الالمركزية وتفعيل المجالس اإلدارية البدء فى تنفيذ الالمركزية وتفعيل المجالس اإلدارية   −−

  ::نقاط الضعفنقاط الضعف

ضعف كفاءة الجهاز اإلدارى وعدم مواكبة برامج التدريب مـع تقنيـات المعلومـات              ضعف كفاءة الجهاز اإلدارى وعدم مواكبة برامج التدريب مـع تقنيـات المعلومـات                −−
    ..واالتصاالتواالتصاالت

عدم مواكبة بعض العاملين للتطوير خاصة بعض قدامى العاملين وعدم رغبـتهم فـى              عدم مواكبة بعض العاملين للتطوير خاصة بعض قدامى العاملين وعدم رغبـتهم فـى                −−
  ..استخدام الحاسب اآللىاستخدام الحاسب اآللى

  ..ضعف جودة توصيف التخصصات اإلدارية والوظائفضعف جودة توصيف التخصصات اإلدارية والوظائف  −−
  ..عدم مالءمة تخصص بعض العاملين مع متطلبات الوظيفة التى يشغلهاعدم مالءمة تخصص بعض العاملين مع متطلبات الوظيفة التى يشغلها  −−
    ..عدم وجود قاعدة بيانات لبعض مجاالت العملعدم وجود قاعدة بيانات لبعض مجاالت العمل  −−
  .. اإلدارى اإلدارىعدم وجود دليل مبسط يوضح قواعد وإجراءات العملعدم وجود دليل مبسط يوضح قواعد وإجراءات العمل  −−
  ..كثرة اإلجراءات اإلدارية والوقت المستغرق إلنجاز األعمال فى بعض األحيانكثرة اإلجراءات اإلدارية والوقت المستغرق إلنجاز األعمال فى بعض األحيان  −−
  ..كل وظيفةكل وظيفةت التدريبية التى تالئم ت التدريبية التى تالئم الحاجة إلى تحديد االحتياجاالحاجة إلى تحديد االحتياجا  −−
  .. فى بعض األقسام واإلدارات فى بعض األقسام واإلداراتاالعتماد على العمالة المؤقتةاالعتماد على العمالة المؤقتة  −−
  .. العاملين معتمدة ومعلنة العاملين معتمدة ومعلنةءءآلية لتقييم إداآلية لتقييم إداضعف كفاءة ضعف كفاءة   −−
  ..داء العاملينداء العاملينألألمراجعة مراجعة الاللمتابعة ولمتابعة والحاجة إلى نظام دقيق لتنفيذ االحاجة إلى نظام دقيق لتنفيذ ا  −−
لـدى  لـدى  لكليات واإلدارات و  لكليات واإلدارات و  بعض ا بعض ا المركزية وتمركز السلطة فى اتخاذ القرار فى        المركزية وتمركز السلطة فى اتخاذ القرار فى        الزالت  الزالت    −−

  ..بعض المواقع الوظيفيةبعض المواقع الوظيفية

��::����..��א	$��د��وא	�و��א	$��د��وא	�و−−٣٣−−١١−−٩٩

  ::نقاط القوةنقاط القوة

  ..واإلداريةواإلداريةكاديمية كاديمية ختيار القيادات األختيار القيادات األ ال ال واضحة واضحةوجود معاييروجود معايير  −−
  ..تمثيل الطالب فى بعض اللجان المختلفةتمثيل الطالب فى بعض اللجان المختلفة  −−
  . .  نظام ورقى لحفظ وتداول الوثائق نظام ورقى لحفظ وتداول الوثائقوجودوجود  −−

  . .  األكاديمية واإلدارة األكاديمية واإلدارة آلية لمتابعة تنفيذ نظم الجودة باألقسام آلية لمتابعة تنفيذ نظم الجودة باألقساموجودوجود  −−

  . .  آليات لتحقيق وتنمية الموارد المالية الذاتية للكليات آليات لتحقيق وتنمية الموارد المالية الذاتية للكلياتوجودوجود  −−

  ..بالكلياتبالكليات وحدات ذات طابع خاص مفعلة  وحدات ذات طابع خاص مفعلة وجودوجود  −−
  ..مشروعات التطوير للمؤسسةمشروعات التطوير للمؤسسةالقيادة لالقيادة لجذب جذب   −−
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  ..ستمرارية مشروعات التطوير من القيادات بالجامعةستمرارية مشروعات التطوير من القيادات بالجامعة دعم ومتابعة ال دعم ومتابعة الوجودوجود  −−
  ::الضعف الضعف نقاط نقاط 

  ..ختيار القياداتختيار القياداتاان جانب أعضاء هيئة التدريس فى ن جانب أعضاء هيئة التدريس فى عدم وجود مشاركة معدم وجود مشاركة م  −−
  . .  فى بعض األحيان فى بعض األحيانضعف التواصل بين الجهات المجتمعية والجامعةضعف التواصل بين الجهات المجتمعية والجامعة  −−

  ..الحاجة إلى تعليم ثقافة الحوار واحترام أراء األخرينالحاجة إلى تعليم ثقافة الحوار واحترام أراء األخرين  −−
  . .  تدريب القيادات األكاديمية تدريب القيادات األكاديميةططخطخطعدم فعالية عدم فعالية   −−

  ..ضعف المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ التدريبضعف المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ التدريب  −−
 والمنبثقة عن    والمنبثقة عن   لكلياتلكلياتفى معظم ا  فى معظم ا  الموارد المالية الذاتية    الموارد المالية الذاتية    تنمية  تنمية   تحقيق و   تحقيق و  ططططتنفيذ خ تنفيذ خ   ضعفضعف  −−

  . . استراتيجية الجامعةاستراتيجية الجامعة

��

٤٤−−١١−−٩٩−−������::��א	��دא����وא#+>������א	��دא����وא#+>

  ::نقاط القوةنقاط القوة

  ..الكليات لنشر ثقافة حماية الملكية الفكريةالكليات لنشر ثقافة حماية الملكية الفكريةبعض بعض ود فردية فى ود فردية فى هه ج جتوجدتوجد  −−
ز بين أعضاء هيئـة     ز بين أعضاء هيئـة     ييوعدم التمي وعدم التمي والشفافية  والشفافية  جراءات التى تضمن العدالة     جراءات التى تضمن العدالة     توجد بعض اإل  توجد بعض اإل    −−

  .. المعاونة المعاونةةةالتدريس والعاملين والطالب والهيئالتدريس والعاملين والطالب والهيئ
خطط خمسية للتعيينات طبقاً لإلحتياجات الفعلية، وضوابط وإجراءات منظمـة لتقـديم            خطط خمسية للتعيينات طبقاً لإلحتياجات الفعلية، وضوابط وإجراءات منظمـة لتقـديم              −−

  ..الخدماتالخدمات
لشـكاوى  لشـكاوى  للإسـتجابة   إسـتجابة   وسائل اتصال متعددة بين اإلدارة والطـالب والعـاملين، و         وسائل اتصال متعددة بين اإلدارة والطـالب والعـاملين، و         هناك  هناك    −−

    ..مقترحاتمقترحاتالالوو
  .. وعدم التستر على الفساد وعدم التستر على الفساد الممارسات غير العادلة الممارسات غير العادلةبعض اإلجراءات لتصحيحبعض اإلجراءات لتصحيحد د وووجوج  −−
  ..إعداد وإصدار دالئل بالخدمات المقدمة وشروطها وضوابطهاإعداد وإصدار دالئل بالخدمات المقدمة وشروطها وضوابطها  −−
  ..دوريادوريامع تحيثه مع تحيثه  المختلفة  المختلفة الخدماتالخدماتوجود موقع للجامعة يغطى وجود موقع للجامعة يغطى   −−
  ::الضعف الضعف نقاط نقاط 

  ..عدم وجود دليل لحماية حقوق الملكية الفكرية بالمؤسسةعدم وجود دليل لحماية حقوق الملكية الفكرية بالمؤسسة  −−
    ..غريات األخرىغريات األخرىممعض العض ال أمام ب أمام بالمهنةالمهنةغياب الوعى بأخالقيات غياب الوعى بأخالقيات   −−
  .. لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية لنشر ثقافة حماية الملكية الفكريةنظاميةنظاميةال توجد جهود ال توجد جهود   −−
  . . لجامعةلجامعةبابامعلن معلن لمهنة التعليم لمهنة التعليم ال يوجد ميثاق أخالقى ال يوجد ميثاق أخالقى   −−
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  ::نقاط القوةنقاط القوة

  ..الئحة مالية وإدارية معتمدة للوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الخدمة العامةالئحة مالية وإدارية معتمدة للوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الخدمة العامةوجود وجود   −−
إدارة إدارة وجود  وجود  ، و ، و الجامعةالجامعةومركزياً ب ومركزياً ب كليات  كليات  الالببعدد من الوحدات ذات الطابع الخاص       عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص         وجودوجود  −−

  .. هذه الوحدات هذه الوحداتءءإداإدامتابعة لتقييم متابعة لتقييم 
ح األنشطة  ح األنشطة  ضض يو  يو ٢٠٠٦٢٠٠٦وجود دليل خاص بقطاع البيئة وخدمة المجتمع تم إصداره عام           وجود دليل خاص بقطاع البيئة وخدمة المجتمع تم إصداره عام             −−

  ..المختلفة للوحدات ذات الطابع الخاصالمختلفة للوحدات ذات الطابع الخاص
وورش النجارة  وورش النجارة   واستراحات الجامعة     واستراحات الجامعة    وجود منشأت رياضية ومراكز ثقافية وفنية وفندق      وجود منشأت رياضية ومراكز ثقافية وفنية وفندق        −−

  ..مجتمعمجتمعالجامعة والالجامعة والببأعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس خدامات خدامات الستالستواألثاث والمخبز واألثاث والمخبز 
إقامة الندوات الخاصة بمناقشة قضايا المجتمع والتوعية بموضوعات الساعة مثل محو           إقامة الندوات الخاصة بمناقشة قضايا المجتمع والتوعية بموضوعات الساعة مثل محو             −−

   تدوير المخلفات تدوير المخلفات،، توعية الشباب ضد اإلدمان   توعية الشباب ضد اإلدمان  ،، أنفلونزا الخنازير   أنفلونزا الخنازير  ،، أنفلونزا الطيور   أنفلونزا الطيور  ،،األميةاألمية
  ..الزراعيةالزراعية

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

وجود مركز لتأهيل الشباب بمهارات سوق العمل والتأهيل الوظيفى ومهارات االتصال           وجود مركز لتأهيل الشباب بمهارات سوق العمل والتأهيل الوظيفى ومهارات االتصال             −−

  ..بكلية الزراعةبكلية الزراعة

  ..وجود مركز لإلرشاد والتوعية بقضايا القطاع الزراعى، والبيئى بكلية الزراعةوجود مركز لإلرشاد والتوعية بقضايا القطاع الزراعى، والبيئى بكلية الزراعة  −−

المستشفى الجامعى، مستشفى سوزان مبارك للنسـاء واألطفـال،         المستشفى الجامعى، مستشفى سوزان مبارك للنسـاء واألطفـال،         ((أت طبية   أت طبية   وجود منش وجود منش   −−

  .. لخدمة مجتمع الجامعة ومجتمع محافظة المنيا لخدمة مجتمع الجامعة ومجتمع محافظة المنيا))مركز العقم، ومستشفى طب األسنانمركز العقم، ومستشفى طب األسنان

األزمـات  األزمـات  أعمال اإلطفاء، واإلنقاذ، التعامـل مـع     أعمال اإلطفاء، واإلنقاذ، التعامـل مـع     ((  عقد عدد من الدورات المتخصصة    عقد عدد من الدورات المتخصصة      −−

  ))......الكوارث،الكوارث،وو

عاتها البحثية فى عاتها البحثية فى وو ذات الطابع الخاص بتسويق مشر ذات الطابع الخاص بتسويق مشرقيام الجامعة من خالل الوحدات  قيام الجامعة من خالل الوحدات  بدء  بدء    −−
  ..بعض المجاالت المختلفةبعض المجاالت المختلفة

  ..لنشر جهود الجامعة فى خدمة المجتمعلنشر جهود الجامعة فى خدمة المجتمع" " رسالة الجامعةرسالة الجامعة""إصدار جريدة إصدار جريدة   −−
  ..تفاعل الجامعة مع بعض قضايا المجتمع الثقافية والعلمية والفنية الملحةتفاعل الجامعة مع بعض قضايا المجتمع الثقافية والعلمية والفنية الملحة  −−

  : : تقدم الجامعة خدمات مجتمعية فى قطاعات مختلفة مثل تقدم الجامعة خدمات مجتمعية فى قطاعات مختلفة مثل 

قرية بمحافظة المنيـا وكـذا      قرية بمحافظة المنيـا وكـذا      ) ) ١٠٢١٠٢((المخطط التفصيلى لألحوزة العمرانية لعدد      المخطط التفصيلى لألحوزة العمرانية لعدد      وضع  وضع    −−
  ..قرية بمحافظة سوهاجقرية بمحافظة سوهاج) ) ١٢٦١٢٦((المخطط االستراتيجى لـ المخطط االستراتيجى لـ 

  .. قرية من قرى الوحدات المحلية قرية من قرى الوحدات المحلية٣٠٣٠المشروع القومى لمحو األمية فى المشروع القومى لمحو األمية فى   −−
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  ..القوافل الطبية للتوعية ضد األمراض الخطيرة المزمنة القوافل الطبية للتوعية ضد األمراض الخطيرة المزمنة   −−
 حمـى    حمـى   ،، الجلد العقدى   الجلد العقدى  ،،للتوعية ضد الحمى القالعية فى الماشية     للتوعية ضد الحمى القالعية فى الماشية     القوافل الطبية البيطرية    القوافل الطبية البيطرية      −−

  .. أنفلونزا الخنازير أنفلونزا الخنازير،، أنفلونزا الطيور أنفلونزا الطيور،،الوادى المتصدعالوادى المتصدع
  ..مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى بعض اللجان والمجالس المجتمعيةمشاركة أعضاء هيئة التدريس فى بعض اللجان والمجالس المجتمعية  −−

  : : جهود التوعية بالخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعةجهود التوعية بالخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة

  .. المجتمع المجتمعوخدمةوخدمة  إصدار مجلة خاصة بقطاع البيئةإصدار مجلة خاصة بقطاع البيئة  −−
  ..والصحة العامةوالصحة العامة   القومية واألخرى عن مشكالت البيئة القومية واألخرى عن مشكالت البيئةصحفصحفالنشر فى الالنشر فى ال  −−
    ..النشر الدورى على موقع الجامعة على شبكة اإلنترنيتالنشر الدورى على موقع الجامعة على شبكة اإلنترنيت  −−

  ::نقاط الضعفنقاط الضعف

  ..لخدمة المجتمع وتنمية البيئةلخدمة المجتمع وتنمية البيئةمنظمة منظمة عدم وجود خطة عدم وجود خطة   −−
  ..الوحدات ذات الطابع الخاصالوحدات ذات الطابع الخاصبعض بعض ضعف العائد من ضعف العائد من   −−
  ..ع الخاص ومراكز الخدمة مع المجتمع ومشاكلهع الخاص ومراكز الخدمة مع المجتمع ومشاكلهضعف اندماج الوحدات ذات الطابضعف اندماج الوحدات ذات الطاب  −−
  ..كليات الجامعةكليات الجامعةأغلب أغلب عدم وجود قاعدة بيانات للوحدات ذات الطابع الخاص بعدم وجود قاعدة بيانات للوحدات ذات الطابع الخاص ب  −−
مؤسسـات  مؤسسـات  الجامعة و الجامعة و عدم وجود آلية للتنسيق وتنظيم ندوات، مؤتمرات ورش عمل بين           عدم وجود آلية للتنسيق وتنظيم ندوات، مؤتمرات ورش عمل بين             −−

  ئـة ئـة القطاع الخاص وقطاع شئون البي    القطاع الخاص وقطاع شئون البي    ووالجمعيات األهلية والنقابات    الجمعيات األهلية والنقابات    المجتمع المدنى من    المجتمع المدنى من    
  ..وخدمة المجتمعوخدمة المجتمع

  

��::�وא�د�א	������و<�و	����وא�د�א	������و<�و	�����−−٦٦−−١١−−٩٩
��

  ::�$�ط�א	$و��$�ط�א	$و�

  ..استخدام متميز للمبانى والمنشأت الجامعيةاستخدام متميز للمبانى والمنشأت الجامعية  --
حسن استخدام الموارد اإلستثمارية وتوجيه التمويل المتاح للمشروعات الملحة وذات حسن استخدام الموارد اإلستثمارية وتوجيه التمويل المتاح للمشروعات الملحة وذات   --

  ..المردود المتميز على العملية التعليميةالمردود المتميز على العملية التعليمية
  ..ليمية الكبيرة وأغلب المعاملليمية الكبيرة وأغلب المعاملمركزية استخدام المدرجات والمنشأت التعمركزية استخدام المدرجات والمنشأت التع  --
  ..ةةوجود مقاول سنوى لألعمال اإلعتيادية والكهربائيوجود مقاول سنوى لألعمال اإلعتيادية والكهربائي  --
  ..وجود إدارة للصيانةوجود إدارة للصيانة  --

  ::�$�ط�א	@�?�$�ط�א	@�?

  ..قلة الموازنة االستثمارية المتاحةقلة الموازنة االستثمارية المتاحة  --
  ..قدم بعض المبانى التعليمية واحتياجها الدائم للصيانة المكلفةقدم بعض المبانى التعليمية واحتياجها الدائم للصيانة المكلفة  --
  ..مهندسين والحرفيين الدائمينمهندسين والحرفيين الدائميناالعتماد على العمالة المؤقتة فى أعمال الصيانة وقلة الاالعتماد على العمالة المؤقتة فى أعمال الصيانة وقلة ال  --
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  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  . .  كليات الجامعة معايير قومية قياسية أو أخرى معتمدة كليات الجامعة معايير قومية قياسية أو أخرى معتمدةنسبة كبيرة مننسبة كبيرة منتبنى تبنى   −−

هـدافها  هـدافها  أأالكليات مـع رسـالتها و     الكليات مـع رسـالتها و     هذه  هذه  نتها  نتها  د توافق بين المعايير األكاديمية التى تب      د توافق بين المعايير األكاديمية التى تب      وووجوج  −−
  . . اإلستراتيجيةاإلستراتيجية

    ..تمت التوعية بالمعايير األكاديمية فى معظم الكلياتتمت التوعية بالمعايير األكاديمية فى معظم الكليات  −−
     الكليات فـى ضـوء المعـايير األكاديميـة     الكليات فـى ضـوء المعـايير األكاديميـة    معظممعظمالبرامج التعليمية فى  البرامج التعليمية فى  عديل أغلب   عديل أغلب   تم ت تم ت   −−

  . . ورسالة واهداف كل كليةورسالة واهداف كل كلية

  ..لكلياتلكليات بأغلب ا بأغلب اهناك توصيف واضح وموثق ومعلن للبرامج التعليميةهناك توصيف واضح وموثق ومعلن للبرامج التعليمية  −−
    ..تحويل البرامج التعليمية فى بعض الكليات إلى نظام الساعات المعتمدةتحويل البرامج التعليمية فى بعض الكليات إلى نظام الساعات المعتمدة  −−
    ..شارك األطراف المعنية بالكليات فى تصميم البرامج التعليميةشارك األطراف المعنية بالكليات فى تصميم البرامج التعليميةتت  −−
  ..الدراسية بالكلياتالدراسية بالكلياتالفرق الفرق جميع جميع تم تحليل متوسط نسبة النجاح فى تم تحليل متوسط نسبة النجاح فى   −−
م السـاعات   م السـاعات   التطورات الحديثة بنظـا   التطورات الحديثة بنظـا   إضافة برامج تعليمية وتخصصات جديدة تواكب       إضافة برامج تعليمية وتخصصات جديدة تواكب         −−

  ..المعتمدة وتستوفى معايير الجودةالمعتمدة وتستوفى معايير الجودة
تسـتوفى معـايير    تسـتوفى معـايير      وجود برامج تعليم مفتوح ببعض الكليات بنظام الساعات المعتمدة و         وجود برامج تعليم مفتوح ببعض الكليات بنظام الساعات المعتمدة و           −−

  ..ووجود اتفاقيات مشاركة مع جامعات أخرى لتقديم هذه البرامجووجود اتفاقيات مشاركة مع جامعات أخرى لتقديم هذه البرامج.   .   الجودةالجودة
    .. الكليات الكلياتأغلبأغلبتقييم المقررات الدراسية فى تقييم المقررات الدراسية فى مشاركة الطالب فى مشاركة الطالب فى يتم يتم   −−
  ::ففنقاط الضعنقاط الضع  ••

التعليمية التعليمية مخرجات  مخرجات  المعايير األكاديمية عند التخطيط لل    المعايير األكاديمية عند التخطيط لل    بتطبيق  بتطبيق  الكليات  الكليات  بعض  بعض  عدم إلتزام   عدم إلتزام     −−
  ..المستهدفة للمقرارات والبرامجالمستهدفة للمقرارات والبرامج

  ..وضوعةوضوعةآليات لقياس ومتابعة المعايير األكاديمية المآليات لقياس ومتابعة المعايير األكاديمية المضعف تطبيق ضعف تطبيق   −−
  .. للبرامج للبرامجالمخرجات التعليمية المستهدفةالمخرجات التعليمية المستهدفة تحقيق  تحقيق ياتيات آليا آلياضعفضعف  −−
  . . األقسام العلميةاألقسام العلميةأغلب أغلب دورية للبرامج التعليمية بدورية للبرامج التعليمية بالالعة عة مراجمراجضعف مستوى االهتمام بالضعف مستوى االهتمام بال  −−

  . . ن للبرامج التعليمية فى معظم الكلياتن للبرامج التعليمية فى معظم الكلياتوون خارجين خارجيووال يوجد مراجعال يوجد مراجع  −−

 فـى بعـض      فـى بعـض     ستفادة من التقارير السنوية لتحديث وتطوير البرامج التعليميـة        ستفادة من التقارير السنوية لتحديث وتطوير البرامج التعليميـة        تم اال تم اال تتال  ال    −−
  . .  األخرى األخرىالكلياتالكليات

   بصورة علمية   بصورة علمية  مقررات الدراسية مقررات الدراسية ستفادة من آراء الطالب فى تحسين وتطوير ال       ستفادة من آراء الطالب فى تحسين وتطوير ال       تم اال تم اال تتال  ال    −−
  ..فى بعض الكلياتفى بعض الكليات
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    ..ضعف األداء فى بعض الكلياتضعف األداء فى بعض الكليات  −−
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  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  ::الدراسات العلياالدراسات العليا

العلميـة بمـا   العلميـة بمـا    فى بعض التخصصات  فى بعض التخصصات ات العلياات العلياحديث برامج ومقررات الدراس   حديث برامج ومقررات الدراس   طوير وت طوير وت تت  −−
  ..قليمى والعالمىقليمى والعالمى مع متطلبات الجودة على المستوى اإل مع متطلبات الجودة على المستوى اإلوافقوافقيتيت

وجود عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة ذوى كفاءة عالية وجود عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة ذوى كفاءة عالية   −−
  .. العلمية والتدريسية العلمية والتدريسيةتينتينمن الناحيمن الناحي

    ..وفرة أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات العلميةوفرة أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات العلمية  −−
امعات مصر ومن الخارج للتسـجيل للدراسـات        امعات مصر ومن الخارج للتسـجيل للدراسـات        فر فرص للخريجين من مختلف ج     فر فرص للخريجين من مختلف ج     ااتوتو  −−

  ..الجامعةالجامعةأغلب كليات أغلب كليات  ب بالعلياالعليا
  ..)...).القيد، التسجيل، القيد، التسجيل، ((توحيد سياسة القبول بالدراسات العليا توحيد سياسة القبول بالدراسات العليا   −−

ضبط التسجيل للدراسات العليا لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطالب المـنح            ضبط التسجيل للدراسات العليا لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطالب المـنح              −−
  . . بالخطة البحثية بكل كليةبالخطة البحثية بكل كلية

  .. باألقسام المختلفة باألقسام المختلفةوضع نظام متابعة لإلشراف العلمىوضع نظام متابعة لإلشراف العلمى  −−
  عــد المنظمــة عــد المنظمــة فر بالجامعــة الئحــة معتمــدة للدراســات العليــا تشــمل القوافر بالجامعــة الئحــة معتمــدة للدراســات العليــا تشــمل القواااتتــوتتــو  −−

  ..لمنح الدرجات العلميةلمنح الدرجات العلمية
  ..تعمل الجامعة على وجود دليل محدث لجذب الطالب الوافدينتعمل الجامعة على وجود دليل محدث لجذب الطالب الوافدين  −−
  ..تمويل منح لدراسة الماجستير والدكتوراهتمويل منح لدراسة الماجستير والدكتوراه  −−
  ..والدوريات العلميةوالدوريات العلميةية ية العلمية األساسالعلمية األساسوجود مكتبة عامة بها عدد كبير من المراجع وجود مكتبة عامة بها عدد كبير من المراجع   −−
  ..توافر الدوريات العلمية المتخصصة إلكترونياًتوافر الدوريات العلمية المتخصصة إلكترونياً  −−

  

  ::شئون أعضاء هيئة التدريسشئون أعضاء هيئة التدريس

    ..وفرة أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات العلميةوفرة أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات العلمية  --
تكليف معيدين وأطباء مقيمين ومدرسين مساعدين باألقسام       تكليف معيدين وأطباء مقيمين ومدرسين مساعدين باألقسام       //وجود خطط خمسية لتعيين   وجود خطط خمسية لتعيين     --

  . . طبقاً لإلحتياجات الفعليةطبقاً لإلحتياجات الفعلية

  ..جراءات معلنة لتعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً لإلحتياجات الفعليةجراءات معلنة لتعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً لإلحتياجات الفعليةوجود قواعد وإوجود قواعد وإ  --
  . . توجد حالياً سياسة واضحة للتعامل مع العجز أو الفائض فى أعضاء هيئة التدريستوجد حالياً سياسة واضحة للتعامل مع العجز أو الفائض فى أعضاء هيئة التدريس  --
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وجود عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة ذوى كفاءة عالية وجود عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة ذوى كفاءة عالية   --
  .. العلمية والتدريسية العلمية والتدريسيةتينتينمن الناحيمن الناحي

تشاريين وخبراء من أعضاء هيئة التدريس يستعان بهم فى القطاعات التعليمية           تشاريين وخبراء من أعضاء هيئة التدريس يستعان بهم فى القطاعات التعليمية           وجود اس وجود اس   --
  ..واإلنتاجية والخدمية على المستوى المحلى واالقليمىواإلنتاجية والخدمية على المستوى المحلى واالقليمى

  ..الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتمادالهيئة القومية لضمان الجودة واالعتمادوجود رواد من أعضاء هيئة التدريس فى وجود رواد من أعضاء هيئة التدريس فى   --
دولـة  دولـة  حصول عدد من أعضاء هيئة التدريس على براءات إختراع وعلـى جـوائز ال             حصول عدد من أعضاء هيئة التدريس على براءات إختراع وعلـى جـوائز ال               --

  ..التشجيعية والتقديريةالتشجيعية والتقديرية
مساندة الجامعة للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس بتقديم جوائز تشجيعية وتقديريـة            مساندة الجامعة للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس بتقديم جوائز تشجيعية وتقديريـة              --

  ..، وكذلك جوائز لألستاذ المثالى سنوياً، وكذلك جوائز لألستاذ المثالى سنوياًسنويةسنوية
تقدم الجامعة سنويا جوائز ألحسن األبحاث المقدمة فى العلـوم األساسـية، والطبيـة،              تقدم الجامعة سنويا جوائز ألحسن األبحاث المقدمة فى العلـوم األساسـية، والطبيـة،                --

  ..والزراعية، والهندسية، واإلنسانية، واالجتماعية، والتربويةوالزراعية، والهندسية، واإلنسانية، واالجتماعية، والتربوية
  ..التدريس فى برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتمادالتدريس فى برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  وجود خبراء من أعضاء هيئةوجود خبراء من أعضاء هيئة  --
  ..هيئة التدريس والهيئة المعاونةهيئة التدريس والهيئة المعاونةيتم تنفيذ برامج تدريبية تلبى احتياجات أعضاء يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبى احتياجات أعضاء   --

  

  ::ىىبحث العلمبحث العلمالال

يتم االلتزام بها فـى بحـوث    يتم االلتزام بها فـى بحـوث    ووكليات الجامعة   كليات الجامعة   بعض  بعض  األقسام ب األقسام ب معظم  معظم  وجود خطط بحثية ل   وجود خطط بحثية ل     −−
  .. لمعاونى أعضاء هيئة التدريس وطالب المنح لمعاونى أعضاء هيئة التدريس وطالب المنحالماجستير والدكتوراهالماجستير والدكتوراه

توجه معظم الخطط البحثية نحو البحوث التطبيقيـة وإيجـاد حلـول لمشـاكل البيئـة                توجه معظم الخطط البحثية نحو البحوث التطبيقيـة وإيجـاد حلـول لمشـاكل البيئـة                  −−
  ..جتمعجتمعوالموالم

  .. لدعم البحوث التطبيقية لدعم البحوث التطبيقيةاًاًالجامعة منحالجامعة منحتقدم تقدم   −−
  ..عالميةعالميةالالعلمية علمية الالدوريات دوريات الالشر األبحاث العلمية للباحثين فى شر األبحاث العلمية للباحثين فى ننلل  دعم الجامعة مادياًدعم الجامعة مادياً  −−
تحمل تحمل  وت  وت ،، سنوات  سنوات ةةتتحمل الجامعة تكاليف مؤتمر خارجى لعضو هيئة التدريس كل ثالث         تتحمل الجامعة تكاليف مؤتمر خارجى لعضو هيئة التدريس كل ثالث           −−

  .. كاملة كاملةفى المؤتمرات الداخليةفى المؤتمرات الداخليةرسوم االشتراك رسوم االشتراك 
 سنويا جوائز ألحسن األبحاث المقدمة فى العلـوم األساسـية، والطبيـة،              سنويا جوائز ألحسن األبحاث المقدمة فى العلـوم األساسـية، والطبيـة،             تقدم الجامعة تقدم الجامعة   −−

، وكذلك جـوائز تقديريـة      ، وكذلك جـوائز تقديريـة      والزراعية، والهندسية، واإلنسانية، واالجتماعية، والتربوية    والزراعية، والهندسية، واإلنسانية، واالجتماعية، والتربوية    
  ..وتشجيعية سنوياًوتشجيعية سنوياً

قيام بعض أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالنشر فـى بعـض الـدوريات العالميـة               قيام بعض أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالنشر فـى بعـض الـدوريات العالميـة                 −−
  ..المتميزةالمتميزة

الجامعة تستقطب الباحثين من جامعات مصـر       الجامعة تستقطب الباحثين من جامعات مصـر       بكليات  بكليات  ربع سنوية   ربع سنوية   وجود مجالت علمية    وجود مجالت علمية      −−
  ..والدول العربيةوالدول العربية



 �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ����))))!٠١!&٠١!&٠١!&٠١!////#٠٠!#٠٠!#٠٠!#٠٠&((((    

 

- ٣١ -

- ٣١ - 

  ..العالميةالعالميةاإلقليمية واإلقليمية والمحلية والمحلية ومشاركة بعض أساتذة الجامعة باألبحاث فى المؤتمرات مشاركة بعض أساتذة الجامعة باألبحاث فى المؤتمرات   −−
  . . مشاركة بعض أساتذة الجامعة كمحررين فى مجالت عالميةمشاركة بعض أساتذة الجامعة كمحررين فى مجالت عالمية  −−

  ..ىىمة للترقمة للترقمشاركة بعض أساتذة الجامعة فى لجان التحكيم واللجان الدائمشاركة بعض أساتذة الجامعة فى لجان التحكيم واللجان الدائ  −−
تساهم فى تنظـيم مـؤتمرات دوليـة        تساهم فى تنظـيم مـؤتمرات دوليـة        تقوم الجامعة بعقد مؤتمرات محلية ودولية، كما          تقوم الجامعة بعقد مؤتمرات محلية ودولية، كما            −−

  ..ببعض كليات الجامعةببعض كليات الجامعة
  ..ثنائية بين الجامعة وبعض الجامعات األجنبيةثنائية بين الجامعة وبعض الجامعات األجنبيةثقافية ثقافية وجود اتفاقيات وجود اتفاقيات   −−
وجود قاعات مجهزة إلدارة الجلسات العلمية، والندوات الخاصة بالمؤتمرات المحليـة،           وجود قاعات مجهزة إلدارة الجلسات العلمية، والندوات الخاصة بالمؤتمرات المحليـة،             −−

  .. وبالكليات وبالكليات)) قاعات الحاسب اآللى قاعات الحاسب اآللى––قاعة سوزان مبارك قاعة سوزان مبارك ((الجامعة الجامعة ببوالدولية والدولية 
  

  ::مشروعات التطوير مشروعات التطوير 

  ..فوز جامعة المنيا بعدد من المشاريع البحثية التنافسيةفوز جامعة المنيا بعدد من المشاريع البحثية التنافسية  −−
اعتبار الجامعة المشاريع البحثية كأحد معايير حصول أعضاء هيئـة التـدريس علـى              اعتبار الجامعة المشاريع البحثية كأحد معايير حصول أعضاء هيئـة التـدريس علـى                −−

  ..جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعيةجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية
على على   بلجان مراجعة وتقييم مشاريع التطوير التنافسيةبلجان مراجعة وتقييم مشاريع التطوير التنافسيةئة التدريس ئة التدريس وجود بعض أعضاء هيوجود بعض أعضاء هي  −−

  ..مستوى الجامعاتمستوى الجامعات
  ..استفادة بعض أعضاء هيئة التدريس بالعائد المادى والمعنوى من المشاريع البحثيةاستفادة بعض أعضاء هيئة التدريس بالعائد المادى والمعنوى من المشاريع البحثية  −−
  .. من خالل المشاركة فى المشروعات البحثية من خالل المشاركة فى المشروعات البحثيةاكتساب مهارات االتصالاكتساب مهارات االتصال  −−
  ..مشاركة فى المشاريعمشاركة فى المشاريعبناء كوادر من شباب الباحثين المدربين على البناء كوادر من شباب الباحثين المدربين على ال  −−
  .. براءات اختراع ألعضاء هيئة تدريس بالجامعة حديثاً براءات اختراع ألعضاء هيئة تدريس بالجامعة حديثاًأربعةأربعةأجازة أجازة   −−

  

  : : مشاريع تم األنتهاء منها مشاريع تم األنتهاء منها : : أوالً أوالً 

   : :HHEEEEPPFF مشاريع تنافسية ممولة من صندوق تطوير التعليم العالى  مشاريع تنافسية ممولة من صندوق تطوير التعليم العالى --١١

برنامج للتعليم اإللكترونى لتدريس المفاهيم األساسية فى المناهج وطـرق التـدريس         برنامج للتعليم اإللكترونى لتدريس المفاهيم األساسية فى المناهج وطـرق التـدريس           --
  ..للمعلمين قبل الخدمة بكلية التربيةللمعلمين قبل الخدمة بكلية التربية

  ..كلية الهندسة كلية الهندسة بب  تحديث برامج الدراسات العليا وإنشاء الدبلومات المتخصصة والبينيةتحديث برامج الدراسات العليا وإنشاء الدبلومات المتخصصة والبينية  --        
  تعزيز تكنولوجيا النمذجة والمحاكاه فى تدريب وتعلم الفيزياء فى جامعة المنياتعزيز تكنولوجيا النمذجة والمحاكاه فى تدريب وتعلم الفيزياء فى جامعة المنيا  --
ة البكـالوريوس   ة البكـالوريوس   تطوير مناهج وتدريس التشريح وعلم الحيوان الزراعى لطلبة مرحل        تطوير مناهج وتدريس التشريح وعلم الحيوان الزراعى لطلبة مرحل          --
  ..كلية الزرعةكلية الزرعةبب
 كلية   كلية  --تطوير برنامج تعليمى وتدريبي على مكافحة العدوى بمستشفى المنيا الجامعى         تطوير برنامج تعليمى وتدريبي على مكافحة العدوى بمستشفى المنيا الجامعى           --

  . . الطبالطب
  .. كلية الهندسة كلية الهندسة--تطوير تعليم هندسة النقل من خالل مشاكل واقعيةتطوير تعليم هندسة النقل من خالل مشاكل واقعية  --
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 كلية طب    كلية طب   --المنظومة المتكاملة للسجالت الطبية الخاصة بمستشفى كلية طب األسنان        المنظومة المتكاملة للسجالت الطبية الخاصة بمستشفى كلية طب األسنان          --
  ..ن ن األسنااألسنا

  :: ) )FFOOEEPP( ( مشروعات تطوير كلية التربية مشروعات تطوير كلية التربية   --٢٢

  .. الخاصة الخاصةاالحتياجاتاالحتياجاتمركز برامج وحقائب إلكترونية تدريسية متكاملة لذوى مركز برامج وحقائب إلكترونية تدريسية متكاملة لذوى   --
  .. العالمية الحديثة العالمية الحديثةلالتجاهاتلالتجاهاتتطوير مركز رعاية الطفولة بكلية التربية وفقاً تطوير مركز رعاية الطفولة بكلية التربية وفقاً   --
  ..قويمقويمبرنامج لتدريب معلمى التعليم العام على مهارات التعليم والتعلم والتبرنامج لتدريب معلمى التعليم العام على مهارات التعليم والتعلم والت  --
  .. لطالب كلية التربية لطالب كلية التربيةواالستذكارواالستذكاربرنامج تنمية مهارات التعلم برنامج تنمية مهارات التعلم   --
  ..""تعليم كبارتعليم كبار""تطوير الخطة الدراسية للدبلوم المهنية تطوير الخطة الدراسية للدبلوم المهنية   --
  ..تطوير برنامج التربية العملية بكليات التربيةتطوير برنامج التربية العملية بكليات التربية  --
  ..برنامج إلعداد معلم مرشد نفسى بجامعة المنيا والمؤسسات التعليميةبرنامج إلعداد معلم مرشد نفسى بجامعة المنيا والمؤسسات التعليمية  --
  ::  IICCTTPPوعات تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعات تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مشرمشرالمرحلة األولى من المرحلة األولى من   --٣٣

  ..تطوير البنية األساسية لشبكة المعلومات بالجامعةتطوير البنية األساسية لشبكة المعلومات بالجامعة    --
تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين على نظم وتكنولوجيا االتصاالت          تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين على نظم وتكنولوجيا االتصاالت            --

  ..والمعلوماتوالمعلومات
   ): ):QQAAAAPP( (  مشروعات ضمان الجودة واالعتماد  مشروعات ضمان الجودة واالعتماد ––  ٤٤

  ..إستراتيجية ضمان الجودةإستراتيجية ضمان الجودة  --
  ..إنشاء مركز ضمان الجودةإنشاء مركز ضمان الجودة  --
  ..كلية الهندسةكلية الهندسة ب بإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
  ..إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد بكلية الصيدلةإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد بكلية الصيدلة  --
      ..بكلية التربيةبكلية التربية  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..ناننانبكلية طب األسبكلية طب األس  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..بكلية التربية النوعيةبكلية التربية النوعية  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..بكلية التربية الرياضيةبكلية التربية الرياضية  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..بكلية الزراعةبكلية الزراعة  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..بكلية اآلداببكلية اآلداب  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..بكلية التمريضبكلية التمريض  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
  ..بكلية الطببكلية الطب  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..بكلية دار العلومبكلية دار العلوم  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..بكلية السياحة والفنادقبكلية السياحة والفنادق  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..بكلية األلسنبكلية األلسن   لضمان الجودة واالعتماد لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلىإنشاء نظام داخلى  --
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    ..بكلية العلومبكلية العلوم  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
    ..بكلية الحاسبات والمعلوماتبكلية الحاسبات والمعلومات  إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتمادإنشاء نظام داخلى لضمان الجودة واالعتماد  --
  

    ::مشاريع جارى تنفيذهامشاريع جارى تنفيذها: : ثانياً ثانياً 

  ::IICCTTPPمشاريع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت مشاريع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت   --١١

  ..MMIISS المعلومات اإلدارية  المعلومات اإلدارية  مشروع نظم مشروع نظم--
    .. المرحلة الثانية المرحلة الثانية––  كلياتكليات مشروع ميكنة مكتبات ال مشروع ميكنة مكتبات ال--
  .. مشروع بناء مستودع الرسائل الجامعية مشروع بناء مستودع الرسائل الجامعية--
  ..ستخدام تكنولوجيا المعلومات فى التعليمستخدام تكنولوجيا المعلومات فى التعليماا مشروع تفعيل  مشروع تفعيل --
  .. مشروع إنشاء وتنفيذ بوابة إليكترونية للجامعات مشروع إنشاء وتنفيذ بوابة إليكترونية للجامعات--
  .. الجامعة الجامعةتحتية لشبكة معلوماتتحتية لشبكة معلومات مشروع تطوير البنية ال مشروع تطوير البنية ال--
  .. مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت--
  ::CCIIQQAAPP مشاريع ممولة من برنامج التطوير المستمر والتاهيل لإلعتماد  مشاريع ممولة من برنامج التطوير المستمر والتاهيل لإلعتماد --٢٢

  ..  مشروع إنشاء مركز جامعة المنيا لتطوير نظم تقويم الطالب واإلمتحانات  مشروع إنشاء مركز جامعة المنيا لتطوير نظم تقويم الطالب واإلمتحانات--
  :: بالكليات التالية بالكليات التاليةCCIIQQAAPP مشروعات  مشروعات --٣٣

    .. كلية الزراعة كلية الزراعة–– كلية العلوم  كلية العلوم ––الصيدلة الصيدلة  كلية  كلية ––كلية الهندسة كلية الهندسة   --
    .. الفنون الجميلة الفنون الجميلةةة بكلي بكليQQAAAAPP22 مشروعات  مشروعات --٤٤
  .. مشاريع التطوير مشاريع التطوير مشروع قياس أثر مشروع قياس أثر--٥٥

  ..FFLLDDCCمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   --٦٦

   بكلية الهندسة بكلية الهندسةTTEEMMPPUUSSتحاد األوربى تحاد األوربى مشروع ممول من برنامج االمشروع ممول من برنامج اال  --٧٧
--  IInntteeggrraattiioonn  ooff    RRooaadd  EEnnggiinneeeerriinngg  IITT--  TTeecchhnnoollooggiieess((JJEEPP--3344003399--000066))  

  ::مشاريع على مستوى األفرادمشاريع على مستوى األفراد  --٨٨

  ..FFPP66 ،  ، FFPP77 مشاريع ممولة من مشروع  مشاريع ممولة من مشروع --أأ

  .. مشروع ممول من هيئة المصل واللقاح مشروع ممول من هيئة المصل واللقاح––  FFPP66 مشروع  مشروع --
  .. كلية الزراعة كلية الزراعة--""تجهيز عيادة تشخيص أمراض النباتتجهيز عيادة تشخيص أمراض النبات""موافقة مبدئية بمشروع موافقة مبدئية بمشروع   --
  ..SSTTDDFFلتكنولوجية لتكنولوجية  مشاريع ممولة من صندوق العلوم والتنمية ا مشاريع ممولة من صندوق العلوم والتنمية ا--بب

  .. كلية العلوم كلية العلوم--""تطوير وتنفيذ نبطية الشبابيك الذكية الكهرولونيةتطوير وتنفيذ نبطية الشبابيك الذكية الكهرولونية""مشروع مشروع   --
  --"" كفاءة عالية بأقل تكلفـة      كفاءة عالية بأقل تكلفـة     ااتطوير الفاصل الغشائى لخاليا الوقود ليكون ذ      تطوير الفاصل الغشائى لخاليا الوقود ليكون ذ      ""مشروع  مشروع    --

  ..كلية العلومكلية العلوم
  .. كلية الطب كلية الطب--""تعديل الفيروس المستخدم للعالج الجينى فى التصاق البطنتعديل الفيروس المستخدم للعالج الجينى فى التصاق البطن"" مشروع  مشروع --
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  ::مشروعات أخرىمشروعات أخرى  --جج

 .NATO -"معالجة مياه الصرف الصحى لمدينة المنيا"مشروع   --
تأثير المواد الكيميائية الموجودة فى البيئة على المشيمة فى األطفال وحيوية " مشروع -

 . المشروع المصرى الفنلندى-"األطفال
  

     : :نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

  ::والبحث العلمى والبحث العلمى الدراسات العليا الدراسات العليا       
  ..للجامعةللجامعةبعد بعد معتمدة معتمدة عدم وجود خطة بحثية عدم وجود خطة بحثية   −−
  ..عدم وجود خطط بحثية معتمدة لبعض الكلياتعدم وجود خطط بحثية معتمدة لبعض الكليات  −−
تمريض، تربية نوعيـة،    تمريض، تربية نوعيـة،     (  ( عدم وجود برامج للدراسات العليا فى بعض كليات الجامعة        عدم وجود برامج للدراسات العليا فى بعض كليات الجامعة          −−

كافية ومؤهلـة  كافية ومؤهلـة  لعدم وجود كوادر تدرسية وبحثية   لعدم وجود كوادر تدرسية وبحثية   ) ) حاسبات ومعلومات، رياض األطفال   حاسبات ومعلومات، رياض األطفال   
  ..بهابها

  ..ت العليات العليااللوائح الخاصة ببرامج الدراسااللوائح الخاصة ببرامج الدراسابعض بعض تطوير تطوير عدم عدم   −−
  ..فى برامج الدراسات العليافى برامج الدراسات العليامقررات إلكترونية مقررات إلكترونية عدم وجود عدم وجود   −−
  ..تباع طرق تقليدية فى التدريس والتقييم لمقررات الدراسات العلياتباع طرق تقليدية فى التدريس والتقييم لمقررات الدراسات العليااا  −−
  . . عدم جدية تدريس المقررات الدراسية وعقد الحلقات النقاشية البحثية بالشكل الكافعدم جدية تدريس المقررات الدراسية وعقد الحلقات النقاشية البحثية بالشكل الكاف  −−

  ..راتراتال يشارك طالب الدراسات العليا فى تقييم البرامج والمقرال يشارك طالب الدراسات العليا فى تقييم البرامج والمقر  −−
  ..عدم وجود قاعدة بيانات للدراسات العلياعدم وجود قاعدة بيانات للدراسات العليا  −−
  ..مستوى اللغة األجنبية لدى الهيئة المعاونةمستوى اللغة األجنبية لدى الهيئة المعاونةضعف ضعف   −−
  ..قلة األبحاث التطبيقية والتى تعالج مشاكل المجتمعقلة األبحاث التطبيقية والتى تعالج مشاكل المجتمع  −−
درجتـى  درجتـى  اإلشراف المشترك للحصول على     اإلشراف المشترك للحصول على     التمويل المتاح لتوفير منح داخلية ومنح       التمويل المتاح لتوفير منح داخلية ومنح       قلة  قلة    −−

  ..الدكتوراهالدكتوراهالماجستير والماجستير و
  ..لخامات الخاصة بإجراء األبحاث العلميةلخامات الخاصة بإجراء األبحاث العلميةضعف بند تمويل شراء اضعف بند تمويل شراء ا  −−
صيانة أجهزة صيانة أجهزة ضعف تمويل شراء األجهزة العلمية والبحثية وعدم توافر متخصصين فى ضعف تمويل شراء األجهزة العلمية والبحثية وعدم توافر متخصصين فى   −−

  ..المعامل البحثيةالمعامل البحثية
  ..عدم وجود آلية لتسويق البحث العلمىعدم وجود آلية لتسويق البحث العلمى  −−

  

  شئون أعضاء هيئة التدريسشئون أعضاء هيئة التدريس

ات ات ندرة أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات بكليات وبأغلب التخصصات بكلي          ندرة أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات بكليات وبأغلب التخصصات بكلي            --
  ).).ألسن، حاساب ومعلومات، تمريض، تربية نوعيهألسن، حاساب ومعلومات، تمريض، تربية نوعيه((أخرى أخرى 
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  ..ندرة أعضاء هيئة التدريس فى تخصصات تقنية االتصاالت والمعلومات بالجامعةندرة أعضاء هيئة التدريس فى تخصصات تقنية االتصاالت والمعلومات بالجامعة  --
  ..وفرة أعضاء هيئة التدريس ببعض التخصصات وندرتهم فى تخصصات أخرىوفرة أعضاء هيئة التدريس ببعض التخصصات وندرتهم فى تخصصات أخرى  --
ظة ظة تهم خارج محاف  تهم خارج محاف  قامقامتواجد بعض أعضاء هيئة التدريس ببعض الكليات إل       تواجد بعض أعضاء هيئة التدريس ببعض الكليات إل       عدم انتظام   عدم انتظام     --

  ..المنيا منذ سنوات طويلةالمنيا منذ سنوات طويلة
انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس للجامعات والمعاهد العليا الخاصة بدون الحصـول            انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس للجامعات والمعاهد العليا الخاصة بدون الحصـول              --

  ..على موافقة األقسام أو إبالغهمعلى موافقة األقسام أو إبالغهم
  ..عدم وجود ألية لتطبيق معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةعدم وجود ألية لتطبيق معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  --
      ..هيئة المعاونةهيئة المعاونةال يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفى للهيئة التدريسية والال يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفى للهيئة التدريسية وال  --

  

  المشروعات البحثية المشروعات البحثية                 

  . . ستيفاء مقترح التقدم للمشروعات بين أعضاء هيئة التدريسستيفاء مقترح التقدم للمشروعات بين أعضاء هيئة التدريسااعدم توافر مهارات عدم توافر مهارات   −−

  ..عدم وجود قاعدة بيانات للمشاريع البحثيةعدم وجود قاعدة بيانات للمشاريع البحثية  −−
تركيز االهتمام من بعض القائمين على المشاريع البحثية على العائد المادى دون النظر             تركيز االهتمام من بعض القائمين على المشاريع البحثية على العائد المادى دون النظر               −−

  ..ى والتقنى للمشاريع البحثية على مجتمع الجامعةى والتقنى للمشاريع البحثية على مجتمع الجامعةلى المردود المعنولى المردود المعنوإإ
  ..البحثيةالبحثيةروعات روعات فى إدارة المشفى إدارة المشعمل الجماعى عمل الجماعى الالإلى ثقافة إلى ثقافة االفتقار االفتقار   −−
  ..المشاريعالمشاريعمحدودية استفادة الجامعة والمجتمع من مخرجات محدودية استفادة الجامعة والمجتمع من مخرجات   −−
  ..ستمرارية بعض المشروعات التى تسلمتها الجامعةستمرارية بعض المشروعات التى تسلمتها الجامعةاا متابعة  متابعة ضعفضعف  −−
  ..خالقيات البحث العلمىخالقيات البحث العلمىعدم وجود ميثاق ألعدم وجود ميثاق أل  −−

  

��::��א	ط>G�وא	+���ونא	ط>G�وא	+���ون����٣٣−−٢٢−−٩٩
  

��::�وא	$-ول�وא	��و�ل�وא	$-ول�وא	��و�ل�2ون�א	��	�מ�2ون�א	��	�מ

  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  ..بوسائل مختلفةبوسائل مختلفةسياسات القبول والتحويل معلنة سياسات القبول والتحويل معلنة   −−
  ..تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرصتتسم بالشفافية وتكافؤ الفرصإجراءات القبول بالبرامج التعليمية إجراءات القبول بالبرامج التعليمية   −−
  ..لتحويل من وإلى الكلياتلتحويل من وإلى الكلياتمحددة لمحددة لتحديد نسبة تحديد نسبة   −−
  ..وجود دعم وتحفيز للمتفوقينوجود دعم وتحفيز للمتفوقين  −−
  .. لبحث تظلمات والتماسات الطالب بخصوص النتائج والعملية التعليمية لبحث تظلمات والتماسات الطالب بخصوص النتائج والعملية التعليميةوجود آليةوجود آلية  −−
  ..وجود دليل للطالب يتم تحديثه سنويا بكل كليةوجود دليل للطالب يتم تحديثه سنويا بكل كلية  −−
  ..بأغلب الكلياتبأغلب الكلياتالساعات المكتبية الساعات المكتبية نظام نظام ووببعض الكليات ببعض الكليات وجود نظام لإلرشاد االكاديمى وجود نظام لإلرشاد االكاديمى   −−
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تكليف معاونى أعضاء هيئة تـدريس طبقـاً لإلحتياجـات          تكليف معاونى أعضاء هيئة تـدريس طبقـاً لإلحتياجـات          //وجود خطط خمسية لتعيين   وجود خطط خمسية لتعيين     −−
  ..الفعليةالفعلية

  .. والليسانس والليسانسلبكالوريوسلبكالوريوسوجود نظام المنح الدراسية بالنسبة لطالب مرحلة اوجود نظام المنح الدراسية بالنسبة لطالب مرحلة ا  −−
  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

  .. فى بعض الكليات فى بعض الكلياتال يتالءم مستوى كثافة الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة حالياًال يتالءم مستوى كثافة الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة حالياً  −−
  ..لى الجامعة وتركزهم فقط فى كليتى دار العلوم، واآلدابلى الجامعة وتركزهم فقط فى كليتى دار العلوم، واآلدابإإقلة عدد الطالب الوافدين قلة عدد الطالب الوافدين   −−
  .. تسويق الجامعة لجذب الطالب الوافدين تسويق الجامعة لجذب الطالب الوافدينتتآلياآليا  ضعفضعف  −−

  

��::א	ط>-'א	ط>-'وא!���د�وא!���د�א	دAמ�א	دAמ�

  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  ..وجود سياسات واضحة للدعم المالى للطالب من خالل صندوق التكافل االجتماعىوجود سياسات واضحة للدعم المالى للطالب من خالل صندوق التكافل االجتماعى  −−
  ..وجود مدينة جامعية داخل وخارج الحرم الجامعى للذكور واإلناثوجود مدينة جامعية داخل وخارج الحرم الجامعى للذكور واإلناث  −−
زى بالجامعة للطالب المقيمين زى بالجامعة للطالب المقيمين وجود خدمات لتقديم الوجبات الساخنة داخل المطعم المرك وجود خدمات لتقديم الوجبات الساخنة داخل المطعم المرك   −−

  ..وغير المقيمينوغير المقيمين
  ..وكذلك المستشفى الجامعىوكذلك المستشفى الجامعىوإدارة طبية مركزية وإدارة طبية مركزية وجود عيادات للرعاية الطبية بكل كلية وجود عيادات للرعاية الطبية بكل كلية   −−
  ..إقامة العديد من المعارض الخيرية لمساعدة الطالب المحتاجينإقامة العديد من المعارض الخيرية لمساعدة الطالب المحتاجين  −−
  للطالب ذوى االحتياجات  للطالب ذوى االحتياجات  .. ) .. ) دراجات بخارية، سماعات،    دراجات بخارية، سماعات،    ((تقديم إعانات مادية وعينية     تقديم إعانات مادية وعينية       −−

  ..الخاصةالخاصة
مشـروع  مشـروع  ((وجود برامج تدريسية لتنمية مهـارات التفكيـر واإلدارة لـدى الطـالب              وجود برامج تدريسية لتنمية مهـارات التفكيـر واإلدارة لـدى الطـالب                −−

ppaatthhwwaayyss.(.(  

  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

فـى العـام    فـى العـام    من صندوق التكافل االجتمـاعى      من صندوق التكافل االجتمـاعى      بالرغم من صرف مبالغ كبيرة للطالب       بالرغم من صرف مبالغ كبيرة للطالب         −−
  ..، إال أن عدد الطالب المحتاجين يزداد ويحتاج لمبالغ أكبر، إال أن عدد الطالب المحتاجين يزداد ويحتاج لمبالغ أكبر٢٠٠٩٢٠٠٩--٢٠٠٨٢٠٠٨الجامعى الجامعى 

  ..وى المعيشة لمواطنى محافظة المنيا واحتياج أبناءهم للدعم المادىوى المعيشة لمواطنى محافظة المنيا واحتياج أبناءهم للدعم المادىتدنى متوسط مستتدنى متوسط مست  −−
مقارنة عن  مقارنة عن  ) ) من داخل وخارج المحافظة   من داخل وخارج المحافظة   ((زيادة عدد الطالب المقيمين بالمدينة الجامعية       زيادة عدد الطالب المقيمين بالمدينة الجامعية         −−

  ..السعة الفعلية للمدن الجامعية والتمويل المتاحالسعة الفعلية للمدن الجامعية والتمويل المتاح
  ..غير مجهزة للحاالت الطارئةغير مجهزة للحاالت الطارئةبالمدن الجامعية بالمدن الجامعية العيادات الطبية العيادات الطبية   −−
  ..برامج موثقة الكتشاف المبدعين ورعايتهمبرامج موثقة الكتشاف المبدعين ورعايتهمعدم وجود عدم وجود   −−
  .. المتعثرين دراسياً المتعثرين دراسياًرعايةرعايةعدم وجود برامج موثقة لعدم وجود برامج موثقة ل  −−
  ..برامج لتقديم خدمات الدعم لذوى االحتياجات الخاصةبرامج لتقديم خدمات الدعم لذوى االحتياجات الخاصةقلة عدد القلة عدد ال  −−
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  ..عدم تفعيل نظام اإلرشاد االكاديمى، والساعات المكتبية بصورة كاملةعدم تفعيل نظام اإلرشاد االكاديمى، والساعات المكتبية بصورة كاملة  −−
  ..المخصص للطالب المتفوقينالمخصص للطالب المتفوقينالمالى المالى ضعف الدعم ضعف الدعم   −−

��::��ط��א	ط>-����ط��א	ط>-��א#א#

  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  . .  سنوياً سنوياًوجود خطة لألنشطة الطالبية معتمدة ومعلنةوجود خطة لألنشطة الطالبية معتمدة ومعلنة  −−

  ..وجود سياسات لتشجيع الطالب على ممارسة األنشطة المختلفةوجود سياسات لتشجيع الطالب على ممارسة األنشطة المختلفة  −−
حفل ختام لهذه   حفل ختام لهذه   ، مع إقامة    ، مع إقامة    وجود نظام للمكافآت خاصة بالمشتركين فى األنشطة الطالبية       وجود نظام للمكافآت خاصة بالمشتركين فى األنشطة الطالبية         −−

  ..تكريمهمتكريمهمللاألنشطة األنشطة 
  ..دريس فى اإلشراف على األنشطة الطالبيةدريس فى اإلشراف على األنشطة الطالبيةأعضاء هيئة التأعضاء هيئة التعدد من عدد من   ةةشاركشاركمم  −−
: : لممارسة األنشطة الطالبية مثـل    لممارسة األنشطة الطالبية مثـل    منشأت رياضية ومراكز وقاعات فنية وثقافية       منشأت رياضية ومراكز وقاعات فنية وثقافية       وجود  وجود    −−

   اإلسـتاد   اإلسـتاد  ،، الصـالة المغطـاة     الصـالة المغطـاة    ،، حمام السـباحة    حمام السـباحة   ،، والفنون  والفنون دابدابمركز سوزان مبارك لأل   مركز سوزان مبارك لأل   
  .. وغيرها وغيرها..........الرياضى، الرياضى، 

  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

  ..نشطةنشطة الطالبات عن المشاركة فى األ الطالبات عن المشاركة فى األضعف اشتراكضعف اشتراك  −−
  .. طالب الكليات العملية عن المشاركة فى األنشطة طالب الكليات العملية عن المشاركة فى األنشطةضعف اشتراكضعف اشتراك  −−
  .. وقلة المشاركة فى األنشطة الترويحية وقلة المشاركة فى األنشطة الترويحيةاقتصار النشاط الطالبى على المسابقات التنافسيةاقتصار النشاط الطالبى على المسابقات التنافسية  −−
مشـاركتهم فـى األنشـطة      مشـاركتهم فـى األنشـطة       فى    فى   تشجيع الطالب تشجيع الطالب للأعضاء هيئة التدريس    أعضاء هيئة التدريس    ضعف مشاركة   ضعف مشاركة     −−

  ..الطالبيةالطالبية
  

��::+د����א	+����ن+د����א	+����ن

  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  ..وحدة لشئون الخريجين بكل كليةوحدة لشئون الخريجين بكل كليةوجود وجود   −−
  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

  ..رابطة لخريجى كليات الجامعةرابطة لخريجى كليات الجامعةعدم وجود عدم وجود   −−
  ..ه الوظيفى للخريجينه الوظيفى للخريجينييعدم وجود مقياس للتوجعدم وجود مقياس للتوج  −−
  ..عدم تنظيم ملتقى للتوظيفعدم تنظيم ملتقى للتوظيف  −−
  .. فى بعض الكليات فى بعض الكلياتعدم وجود كتاب سنوى للخريجينعدم وجود كتاب سنوى للخريجين  −−
  ..عدم وجود برامج تحويلية للخريجينعدم وجود برامج تحويلية للخريجين  −−
  ..ياتياتللال توجد قاعدة بيانات للخريجين بالكال توجد قاعدة بيانات للخريجين بالك  −−
  . . عداد الطالب والخريجين لسوق العملعداد الطالب والخريجين لسوق العملال توجد برامج تدريبية إلال توجد برامج تدريبية إل  −−
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G<ط	א�@�,��س���G<ط	א�@�,��س���::��

  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  ..الكلياتالكلياتأداء أداء يتم قياس رضاء الطالب على مستوى يتم قياس رضاء الطالب على مستوى   −−
  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

  ..والدعم المالىوالدعم المالىوالتحويل والتحويل ال يتم قياس رضا الطالب عن سياسات القبول ال يتم قياس رضا الطالب عن سياسات القبول   −−
  .. بصورة موثقة بصورة موثقةىىال يتم قياس رضا الطالب عن النشاط الطالبال يتم قياس رضا الطالب عن النشاط الطالب  −−
  .. بصورة موثقة بصورة موثقةال يتم قياس رضا الطالب عن آلية تنفيذ البرامج الدراسيةال يتم قياس رضا الطالب عن آلية تنفيذ البرامج الدراسية  −−
  .. بصورة موثقة بصورة موثقةوالوجبات التى تقدمهاوالوجبات التى تقدمها  ال يتم قياس رضا الطالب من المدن الجامعيةال يتم قياس رضا الطالب من المدن الجامعية  −−

��

��::�و���د��א	��	מ�و���د��א	��	מא	��	�מ�وא	��	מא	��	�מ�وא	��	מ��٤٤−−٢٢−−٩٩

��::א	��	�מ�وא	��	מא	��	�מ�وא	��	מ

  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  ..جامعة يقوم بإنتاج المقررات االلكترونيةجامعة يقوم بإنتاج المقررات االلكترونيةيوجد مركز للتعليم االلكترونى باليوجد مركز للتعليم االلكترونى بال  −−
، وفـى البـرامج   ، وفـى البـرامج   ))الزراعة والعلـوم الزراعة والعلـوم ((تطبيق نظام الساعات المعتمدة فى بعض الكليات    تطبيق نظام الساعات المعتمدة فى بعض الكليات      −−

  ..الجديدة بكليات الصيدلة والهندسة وكذلك برامج التعليم المفتوحالجديدة بكليات الصيدلة والهندسة وكذلك برامج التعليم المفتوح
  ..وجود محاوالت فردية لتنمية صور التعلم الذاتىوجود محاوالت فردية لتنمية صور التعلم الذاتى  −−
  ..الجامعةالجامعة  بعض كلياتبعض كليات ب بلتعليم المفتوحلتعليم المفتوحللوجود نظام وجود نظام   −−
  الكتاب الجـامعى،  الكتاب الجـامعى،   و  و وجود إجراءات واضحة للتعامل مع الكثافة العددية الزائدة للطالب        وجود إجراءات واضحة للتعامل مع الكثافة العددية الزائدة للطالب          −−

  ..وزيادة أعضاء هيئة التدريس، ضعف حضور الطالبوزيادة أعضاء هيئة التدريس، ضعف حضور الطالب  نقصنقصوو
  ..وجود برامج معتمدة للتدريب الميدانى للطالبوجود برامج معتمدة للتدريب الميدانى للطالب  −−
  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

  ..كافكافعدد المقررات االلكترونية التى تم إنتاجها غير عدد المقررات االلكترونية التى تم إنتاجها غير   −−
  ..التعلم عن بعدالتعلم عن بعدعدم وجود نظام عدم وجود نظام   −−
  ..عدم وجود نظام للتعلم الذاتىعدم وجود نظام للتعلم الذاتى  −−
، وما ينـتج عنـه مـن       ، وما ينـتج عنـه مـن        المالية  المالية عدم وجود سياسات واضحة للتعامل مع ضعف الموارد       عدم وجود سياسات واضحة للتعامل مع ضعف الموارد         −−

  ..مشكالت التعليممشكالت التعليم
  ..الكلياتالكلياتبرامج التدريب الميدانى نظرا لضعف المتابعة من برامج التدريب الميدانى نظرا لضعف المتابعة من بعض بعض ضعف ضعف   −−
  .. إلعداد الطالب إلعداد الطالب))السمعية والبصريةالسمعية والبصرية((المعيينه المعيينه   وسائلوسائلعدم كفاية العدم كفاية ال  −−
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������G<ط	א�$و�מ��מG<ط	א�$و�מ��מ::��

  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

 من  من داخل الجامعةداخل الجامعةلتطوير نظم تقويم الطالب لتطوير نظم تقويم الطالب إنشاء مركز إنشاء مركز حصول الجامعة على مشروع حصول الجامعة على مشروع   −−
  ..برنامج التطوير المستمر والتاهيل لإلعتمادبرنامج التطوير المستمر والتاهيل لإلعتماد

  .. تدريبية تدريبيةعملية ومشاريععملية ومشاريعووتنوع نظم التقويم ما بين تحريرية شفهية تنوع نظم التقويم ما بين تحريرية شفهية   −−
  ..ياتياتوجود مراجعة وتحليل لنتائج تقويم الطالب فى بعض الكلوجود مراجعة وتحليل لنتائج تقويم الطالب فى بعض الكل  −−
  ..تطبيق نظام لجان الممتحنين الخارجيين فى بعض الكلياتتطبيق نظام لجان الممتحنين الخارجيين فى بعض الكليات  −−
  ..تتم أعمال الرصد وإعالن النتائج الكترونيا فى كل الكلياتتتم أعمال الرصد وإعالن النتائج الكترونيا فى كل الكليات  −−
  .. ويتم أخذ رأى الطالب فيها ويتم أخذ رأى الطالب فيهاتعلن جداول االمتحانات فى مواعيد مناسبةتعلن جداول االمتحانات فى مواعيد مناسبة  −−
  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

  .. التعليمية المستهدفة التعليمية المستهدفةمخرجاتمخرجاتالالمعظم االمتحانات ال تقيس معظم االمتحانات ال تقيس   −−
  ..ية راجعة للطالب عن نتائج التقويم الدورية فى أغلب الكلياتية راجعة للطالب عن نتائج التقويم الدورية فى أغلب الكلياتعدم وجود تغذعدم وجود تغذ  −−
  ..عدم وجود معايير معلنة لوضع االمتحاناتعدم وجود معايير معلنة لوضع االمتحانات  −−
متحانـات  متحانـات  التصـحيح اإللكترونـى واال    التصـحيح اإللكترونـى واال    عدم تطبيق نظم حديثة فى االمتحانـات مثـل          عدم تطبيق نظم حديثة فى االمتحانـات مثـل            −−

  .. فى معظم كليات الجامعة فى معظم كليات الجامعةاإللكترونيةاإللكترونية
  ..عدم وجود نظام موضوعى لإلمتحانات الشفهية والعمليةعدم وجود نظام موضوعى لإلمتحانات الشفهية والعملية  −−
  . . مستمرمستمروجود تقويم وجود تقويم عدم عدم   −−
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  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  ..الكلياتالكلياتوجود مراكز لتوزيع الكتاب الجامعى داخل وجود مراكز لتوزيع الكتاب الجامعى داخل   −−
 تبعاً لعدد ساعات المقرر وعدد       تبعاً لعدد ساعات المقرر وعدد      الكتاب الجامعى الكتاب الجامعى ومواصفات  ومواصفات  وجود ضوابط لتحديد سعر     وجود ضوابط لتحديد سعر       −−

  ..الطالبالطالب
  . . وجود دعم مادى للطالب لدعم الكتاب الجامعى وشراء مراجع علمية متخصصةوجود دعم مادى للطالب لدعم الكتاب الجامعى وشراء مراجع علمية متخصصة  −−

  ..اجع األساسية فى بعض الكليات خاصة العمليةاجع األساسية فى بعض الكليات خاصة العمليةاعى للمراعى للمرممت للتأليف الجت للتأليف الجوجود محاوالوجود محاوال  −−
رسائل علمية ضمن   متخصصة و دوريات  دعم المكتبات بما تحتاجه من مراجع حديثة و         −−

  .مشروعات المكتبات الرقمية ومستودع الرسائل العلمية
  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

  ..كلياتكليات بأغلب ال بأغلب ال توفير الكتاب الجامعى للطالب فى الوقت المالئم توفير الكتاب الجامعى للطالب فى الوقت المالئمتأخرتأخر  −−
  ..الجامعىالجامعىكتاب كتاب الالاعتماد أغلب المقررات الدراسية على اعتماد أغلب المقررات الدراسية على   −−
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عتماده من  عتماده من  اا و  و  الجامعى  الجامعى الكتابالكتابوتسعيير وتوزيع   وتسعيير وتوزيع   إلصدار  إلصدار  تطبيق الضوابط المعتمدة    تطبيق الضوابط المعتمدة    عدم  عدم    −−
  .. فى بعض األقسام والكليات فى بعض األقسام والكلياتالقسم العلمىالقسم العلمى

وليس الكتـب المرجعيـة     وليس الكتـب المرجعيـة       ،،ىىالجامعالجامعوالكتاب  والكتاب  المقررات الدراسية تعتمد على المذكرات      المقررات الدراسية تعتمد على المذكرات        −−
  ..العالميةالعالمية

نوعية نوعية استخدام استخدام وو  والرسومات التوضيحية الواضحةوالرسومات التوضيحية الواضحة  الكتاب الجامعى للطباعة الجيدةالكتاب الجامعى للطباعة الجيدةفتقاد فتقاد إإ  −−
  .. فى بعض األقسام والكليات فى بعض األقسام والكلياتورق رديئةورق رديئة
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  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

  ..وجود مكتبة مركزية داخل الجامعة تضم المكتبات المختلفة للكلياتوجود مكتبة مركزية داخل الجامعة تضم المكتبات المختلفة للكليات  −−
  ..كتبة اإلسكندرية إلتاحة البحث من داخل الجامعةكتبة اإلسكندرية إلتاحة البحث من داخل الجامعةوجود اتفاقية مع موجود اتفاقية مع م  −−
  ..لى حد ما مع أعداد الطالبلى حد ما مع أعداد الطالبإإمساحة المكتبات تتالءم مساحة المكتبات تتالءم   −−
 اإللكترونيةمشروع الفهرس الموحد للمكتبات "وجود مشروعات لتطوير المكتبات  −

 ".الجامعية

ـ متخصصة و المجالت  الحديثة و المراجع  الدعم المكتبات ب    −− ورقيـاً  علميـة   الدوريات  ال
ربط جميع المكتبات    و ،برمجياتونياً ضمن مشروع المكتبات الرقمية، وكذلك بال      وإلكتر

  ..بالشبكة القومية
زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة المتصفحين لمواقـع الـدوريات            زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة المتصفحين لمواقـع الـدوريات              −−

  . . شهرياًشهرياً
  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

  ..البالبمتاحة للطمتاحة للطوالوالوقاعات االستذكار بالمكتبات وقاعات االستذكار بالمكتبات متصلة باالنترنت متصلة باالنترنت الالمعامل معامل الال  عددعددقلة قلة   −−
  ..ال يتم قياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات المكتباتال يتم قياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات المكتبات  −−
  .. غير متنوعة، وقديمة الى حد ما غير متنوعة، وقديمة الى حد ما الورقية الورقيةالمراجع والدورياتالمراجع والدورياتالكتب التخصصية والكتب التخصصية و  −−

��

����A�א	د�א7��وא	����ل����A�א	د�א7��وא	����ل::��

  ::نقاط القوةنقاط القوة  ••

    ..وجود العديد من المعامل المتنوعة التى تخدم التخصصات المختلفةوجود العديد من المعامل المتنوعة التى تخدم التخصصات المختلفة  −−
  .. بأحدث المعدات بأحدث المعداتةةهزهزوجود معامل للغات األجنبية مجوجود معامل للغات األجنبية مج  −−
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  . . يتم تحديث وتطوير المعامل بأغلب الكليات دورياًيتم تحديث وتطوير المعامل بأغلب الكليات دورياً  −−

  ..البدء فى انشاء واستخدام معامل مركزية تضم األجهزة والتجهيزات المتشابهةالبدء فى انشاء واستخدام معامل مركزية تضم األجهزة والتجهيزات المتشابهة  −−
جيـدة التهويـة    جيـدة التهويـة    المجهزة بالوسائل المعاونة اإللكترونية وال    المجهزة بالوسائل المعاونة اإللكترونية وال    قاعات الدرس والمحاضرات    قاعات الدرس والمحاضرات      −−

  ..واإلضاءةواإلضاءة
  ..بجميع الكلياتبجميع الكلياتوجود وفرة فى القاعات التدريسية وجود وفرة فى القاعات التدريسية   −−
  ::نقاط الضعفنقاط الضعف  ••

المسـتخدمة فـى    المسـتخدمة فـى    األجهزة العلمية المطورة والحديثة فى عدد كبير من المعامـل           األجهزة العلمية المطورة والحديثة فى عدد كبير من المعامـل           نقص  نقص    −−
  .. فى الكليات فى الكلياتتدريب الطالبتدريب الطالب

  ..، وخاصة فى كليات األعداد الكبيرة، وخاصة فى كليات األعداد الكبيرةعدم تناسب المعامل الدراسية مع أعداد الطالبعدم تناسب المعامل الدراسية مع أعداد الطالب  −−
  ..عدم وجود معامل للمحاكاةعدم وجود معامل للمحاكاة  −−
  ..ين المالئمين إلدارة المعامل وصيانتهاين المالئمين إلدارة المعامل وصيانتهاعدم وجود العدد الكافى من الفنيعدم وجود العدد الكافى من الفني  −−
  ..ضعف الميزانية المخصصة لتجهيز المعامل وتحديثهاضعف الميزانية المخصصة لتجهيز المعامل وتحديثها  −−

��
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لوجه البحرى والوجه القبلى، ويتمثـل      لوجه البحرى والوجه القبلى، ويتمثـل      اا  ،،تتوسط محافظة المنيا إقليمي مصر الرئيسيين     تتوسط محافظة المنيا إقليمي مصر الرئيسيين     
مأهول بالسكان والنشاط فى محافظة المنيا فى ذلك الشريط الضيق لوادى نهر النيـل              مأهول بالسكان والنشاط فى محافظة المنيا فى ذلك الشريط الضيق لوادى نهر النيـل              النطاق ال النطاق ال 

 كيلـو    كيلـو   ١٠٨١٠٨ لمسافة تبلغ نحو    لمسافة تبلغ نحو    كيلو متر، ويمتد طولياً     كيلو متر، ويمتد طولياً    ٢٢٢٢الذى يبلغ اتساعه فى المتوسط حوالى       الذى يبلغ اتساعه فى المتوسط حوالى       
ومن جهتـى الشـرق والغـرب       ومن جهتـى الشـرق والغـرب         ،، ومحافظة أسيوط جنوباً    ومحافظة أسيوط جنوباً    بين محافظة بنى سويف شماالً      بين محافظة بنى سويف شماالً     متراًمتراً

متداده نحـو   متداده نحـو   إإ األخضر الضيق وسط فضاء صحراوى متسع يبلغ          األخضر الضيق وسط فضاء صحراوى متسع يبلغ         ههديديينحصر مجرى النهر ووا   ينحصر مجرى النهر ووا   
 يلتقى مع محافظة البحر األحمر من جهة الشـرق ومـع حـدود               يلتقى مع محافظة البحر األحمر من جهة الشـرق ومـع حـدود              ،، كيلو متر فى المتوسط     كيلو متر فى المتوسط    ٣٠٠٣٠٠

لف كيلو  لف كيلو  أأ  ٢٢,,٤٤محافظة الوادى الجديد من جهة الغرب، وتقدر المساحة المأهولة بالمحافظة بنحو            محافظة الوادى الجديد من جهة الغرب، وتقدر المساحة المأهولة بالمحافظة بنحو            
محافظة، وعلى هذه المساحة يعيش ما يقرب من  محافظة، وعلى هذه المساحة يعيش ما يقرب من  من جملة مساحة ال   من جملة مساحة ال   % % ٧٧,,٥٥متر مربع تمثل نحو     متر مربع تمثل نحو     

 بعـد    بعـد   أربعة ماليين نسمة هم سكان المحافظة التى تُعد من أكبر محافظات الوجه القبلى سـكاناً              أربعة ماليين نسمة هم سكان المحافظة التى تُعد من أكبر محافظات الوجه القبلى سـكاناً              
المدن المدن يعيشون فى   يعيشون فى   % % ١٨١٨وسكان الحضر   وسكان الحضر   % % ٨٢٨٢يشكل سكان الريف فى المنيا      يشكل سكان الريف فى المنيا      وو  محافظة الجيزة، محافظة الجيزة، 

عد الزراعة هي النشـاط االقتصـادى       عد الزراعة هي النشـاط االقتصـادى       التسع التى تمثل عواصم المراكز اإلدارية بالمحافظة، وتُ       التسع التى تمثل عواصم المراكز اإلدارية بالمحافظة، وتُ       
من القوى  من القوى  % % ٥٨٥٨يعمل بها نحو    يعمل بها نحو      ألف فدان، ألف فدان،   ٤٣٩٤٣٩الرئيسى حيث تصل المساحة المزروعة لنحو       الرئيسى حيث تصل المساحة المزروعة لنحو       

من جملة الحـائزين    من جملة الحـائزين    % % ٨٩٨٩,,٩٩ن  ن  أأالعاملة بالمحافظة، وتسود الحيازات الزراعية الصغيرة حيث        العاملة بالمحافظة، وتسود الحيازات الزراعية الصغيرة حيث        
  ..التقليديةالتقليديةونظم الزراعة التقليدية والحاصالت الزراعية ونظم الزراعة التقليدية والحاصالت الزراعية    أفدنة، أفدنة،٣٣قل من قل من أأ  حوزونحوزونيي
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ـ   ١٧١٣١٧١٣قريـة و  قريـة و    ٣٥٩٣٥٩وحدة قروية، و  وحدة قروية، و    ٦١٦١ مراكز، و   مراكز، و  ٩٩محافظة  محافظة  الالتضم  تضم   ـ تجمع   ياًياً سـكان   سـكان  اًاًتجمع
، ومن منظور المؤشرات الرئيسية ألوضاع التنمية البشـرية بالمحافظـة         ، ومن منظور المؤشرات الرئيسية ألوضاع التنمية البشـرية بالمحافظـة         ))عزبة، وكفر، ونجع  عزبة، وكفر، ونجع  ((

المنيـا  المنيـا   خاللها محافظة     خاللها محافظة    حظحظتبدو الصورة العامة مشوبة ببعض ظالل وتراكمات حقب سابقة لم ت          تبدو الصورة العامة مشوبة ببعض ظالل وتراكمات حقب سابقة لم ت          
هتمام التنموى المناسب، حيث تعتبر محافظة المنيا من بين مجموعـة محافظـات مصـر               هتمام التنموى المناسب، حيث تعتبر محافظة المنيا من بين مجموعـة محافظـات مصـر               باإلباإل

الوسطى ذات المؤشرات التنموية المتدنية، السيما فيما يتعلق بمؤشرات األوضـاع التعليميـة،             الوسطى ذات المؤشرات التنموية المتدنية، السيما فيما يتعلق بمؤشرات األوضـاع التعليميـة،             
وفيما يتعلق باألوضاع الصحية كما يعكسها ويلخصـها متوسـط          وفيما يتعلق باألوضاع الصحية كما يعكسها ويلخصـها متوسـط              ..ومنها األمية بصفة خاصة   ومنها األمية بصفة خاصة   

 ويتواضع متوسط نصيب     ويتواضع متوسط نصيب    . .  المحافظة هى األدنى بين باقى المحافظات       المحافظة هى األدنى بين باقى المحافظات      ددوقع، حيث تع  وقع، حيث تع  العمر المت العمر المت 
لى ما يقرب من ثلثى المتوسط العام لمختلف المحافظـات، وتنـدرج            لى ما يقرب من ثلثى المتوسط العام لمختلف المحافظـات، وتنـدرج            إإالفرد من الناتج المحلى     الفرد من الناتج المحلى     
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   ويعمل الجزء األكبر مـن           ويعمل الجزء األكبر مـن        ..محافظة المنيا بذلك ضمن أدنى خمس محافظات وفق هذا المؤشر         محافظة المنيا بذلك ضمن أدنى خمس محافظات وفق هذا المؤشر         
  ..طاع الحكومى، وتندر المشروعات الخاصة ذات الربحية العاليةطاع الحكومى، وتندر المشروعات الخاصة ذات الربحية العاليةمواطنى المحافظة فى القمواطنى المحافظة فى الق

��::��وز���א	7.�ن��وز���א	7.�ن−−

ومن الناحية السكانية يالحظ أن تزاحم السكان يبلغ ذروته قرب مجرى النيل، ويتـدرج          ومن الناحية السكانية يالحظ أن تزاحم السكان يبلغ ذروته قرب مجرى النيل، ويتـدرج          
أن مركز العـدوه  أن مركز العـدوه  خير دليل على ذلك خير دليل على ذلك  ويكاد ينعدم خارج حدود الوادي، و    ويكاد ينعدم خارج حدود الوادي، و   انخفاضا باالبتعاد عنه  انخفاضا باالبتعاد عنه  

، وعاصمته التى تعد األبعد مسافة من النهر     ، وعاصمته التى تعد األبعد مسافة من النهر     لنيل هو المركز األقل سكاناً    لنيل هو المركز األقل سكاناً    اانهر  نهر  طل على   طل على   الذى ال ي  الذى ال ي  
بين مختلف عواصم المراكز األخرى ال تعدو أن تكون قرية كبيرة نسبيا من حيث أعداد سكانها                بين مختلف عواصم المراكز األخرى ال تعدو أن تكون قرية كبيرة نسبيا من حيث أعداد سكانها                

ألف نسمة فى قرية دلجا مركز ديرمـواس        ألف نسمة فى قرية دلجا مركز ديرمـواس          ٥٦٥٦,,٥٥((المحدود، وتبين التفاوت السكان بين القرى       المحدود، وتبين التفاوت السكان بين القرى       
 حثيثـة إلعـادة      حثيثـة إلعـادة     ضى جهوداً ضى جهوداً تت، وهو ما يق   ، وهو ما يق   ))فرانة مركز أبو قرقاص   فرانة مركز أبو قرقاص    نسمة بقرية زع    نسمة بقرية زع   ٧٠٠٧٠٠مقابل  مقابل  

السكان السكان عدد  عدد  زيد  زيد  ييتخطيط الخريطة السكانية للمحافظة حتى ال تزداد حدة االختالالت القائمة كلما            تخطيط الخريطة السكانية للمحافظة حتى ال تزداد حدة االختالالت القائمة كلما            
، ويرتفع هذا المعدل فى الريـف       ، ويرتفع هذا المعدل فى الريـف       سنوياًسنوياً% %   ٢٢,,٥٩٥٩ويزيد عدد سكان المنيا بمعدل      ويزيد عدد سكان المنيا بمعدل        عاما بعد أخر،  عاما بعد أخر،  

  ٢٩٢٩,,٣٣لمحافظة نحو مزيد من الريفية، ويبلغ معدل المواليد نحـو      لمحافظة نحو مزيد من الريفية، ويبلغ معدل المواليد نحـو      بما يظهر اتجاه ا   بما يظهر اتجاه ا   % %   ٢٢,,٦٤٦٤لى  لى  إإ
 فى األلف، ويقدر معدل استخدام وسائل تنظيم األسـرة فـى           فى األلف، ويقدر معدل استخدام وسائل تنظيم األسـرة فـى          ٦٦,,٤٤فى األلف مقابل معدل وفيات      فى األلف مقابل معدل وفيات      

بقرية زعفرانة مركز   بقرية زعفرانة مركز   % % ٨٤,٦٨٤,٦((، وبتفاوت كبير فيما بين قرى المحافظة        ، وبتفاوت كبير فيما بين قرى المحافظة        %%٥٣,٢٥٣,٢المحافظة بنحو المحافظة بنحو 
من من % %   ٢٦٢٦,,٥٥  ، وكانت قوة العمل نحو    ، وكانت قوة العمل نحو    ) ) ركز ملوى ركز ملوى بقرية البرشا م  بقرية البرشا م  % %   ٣٢٣٢,,٩٩أبو قرقاص مقابل    أبو قرقاص مقابل    

جمالى المتعطلين جمالى المتعطلين إإكان كان % %   ٨٤٨٤,,٨٨ سنة فأكثر وبلغ معدل اإلعالة الديموجرافى  سنة فأكثر وبلغ معدل اإلعالة الديموجرافى ١٥١٥السكان فى سن السكان فى سن 
ألف متعطل بالريف، وقدر عدد السكان تحـت        ألف متعطل بالريف، وقدر عدد السكان تحـت          ٦٥٦٥,,٧٧ ألف منهم     ألف منهم    ٩٢٩٢,,٧٧على مستوى المحافظة    على مستوى المحافظة    

لـى بـرامج   لـى بـرامج   إإمحافظة يحتاجون محافظة يحتاجون متجملة سكان المتجملة سكان ال% %   ١٥١٥,,١١ ألف نسمة بما يعادل    ألف نسمة بما يعادل   ٦٠٠٦٠٠الفقر بنحو الفقر بنحو 
  ..ومشروعات وأنشطة تخفف من حدة  فقرهم وتحسن من أحوالهم االقتصاديةومشروعات وأنشطة تخفف من حدة  فقرهم وتحسن من أحوالهم االقتصادية
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، ويتركز معظمهم فى الريف، أمـا       ، ويتركز معظمهم فى الريف، أمـا       %%  ٤٤٤٤,,٥٥بنحو  بنحو  ) ) سنة فأكثر سنة فأكثر ١٥١٥((وتقدر نسبة األمية    وتقدر نسبة األمية    
مـن  مـن  % %   ١٩١٩,,٢٢السكان الحاصلون على مؤهل تعليمى متوسط أو أعلى فال تزيد نسـبتهم عـن               السكان الحاصلون على مؤهل تعليمى متوسط أو أعلى فال تزيد نسـبتهم عـن               

، ، ، وتفاوتت بشدة بين القرى، وتفاوتت بشدة بين القرى%%٨٧٨٧ائى ائى  سنة، وبلغت نسبة القيد بالتعليم االبتد سنة، وبلغت نسبة القيد بالتعليم االبتد١٥١٥سكان فوق سن   سكان فوق سن   الال
 التعليم االبتدائى الى التعليم االعدادى، ورغم ان عدد التالميـذ    التعليم االبتدائى الى التعليم االعدادى، ورغم ان عدد التالميـذ   ااممن أتمو ممن أتمو % %   ٩٤٩٤,,٨٨وينتقل نحو   وينتقل نحو   

مدرس على مستوى المحافظة فقد تفاوت هذا المتوسط بين         مدرس على مستوى المحافظة فقد تفاوت هذا المتوسط بين         // تلميذ  تلميذ ٢٧٢٧,,٧٧  لكل مدرس ابتدائى بلغ   لكل مدرس ابتدائى بلغ   
، ، ) )  بقرية سيله الغربية مركز مطاى      بقرية سيله الغربية مركز مطاى     ٢٠٢٠,,٦٦   فى قرية بنى حافظ مركز ملوى مقابل        فى قرية بنى حافظ مركز ملوى مقابل       ٣٥٣٥,,٧٧((القرى  القرى  

فصل على مستوى المحافظة ولكن بتفاوت      فصل على مستوى المحافظة ولكن بتفاوت      // تلميذ  تلميذ ٣٦٣٦,,٦٦وتبلغ كثافة الفصل فى التعليم االبتدائى       وتبلغ كثافة الفصل فى التعليم االبتدائى       
 بقرية سليه الغربيـة      بقرية سليه الغربيـة     ٢٧٢٧,,٢٢ فى قرية بنى حافظ مركز ملوى مقابل          فى قرية بنى حافظ مركز ملوى مقابل         ٤٧٤٧,,٢٢((قوى أيضا بين القرى   قوى أيضا بين القرى   

  ..ىىمركز مطامركز مطا
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 طبيبا علـى مسـتوى       طبيبا علـى مسـتوى      ٤٤,,٦٦ويقدر عدد األطباء الحكوميين لكل عشرة آالف نسمه بنحو          ويقدر عدد األطباء الحكوميين لكل عشرة آالف نسمه بنحو          
 طبيب فى نزلة محمد سمهان مركز ديرمـواس          طبيب فى نزلة محمد سمهان مركز ديرمـواس         ١٢١٢,,٤٤((  المحافظة بتفاوت كبير فيما بين القرى     المحافظة بتفاوت كبير فيما بين القرى     

، ويقدر معدل وفيات األطفال الرضـع       ، ويقدر معدل وفيات األطفال الرضـع       )) طبيب فى نزلة أوالد الشيخ مركز مطاى        طبيب فى نزلة أوالد الشيخ مركز مطاى       ))٠٠,,٢٢ ( (مقابلمقابل
 حالة وفاة لكل ألف مولود حى أما وفيات األطفال دون سن الخامسة فقد بلغ معدلها                 حالة وفاة لكل ألف مولود حى أما وفيات األطفال دون سن الخامسة فقد بلغ معدلها                ٣٤٣٤,,٨٨بنحو  بنحو  

 برضـاعة طبيعيـة نحـو        برضـاعة طبيعيـة نحـو       ااوبلغت نسبة األطفال الذين حظو    وبلغت نسبة األطفال الذين حظو       حالة لكل ألف مولود حى،      حالة لكل ألف مولود حى،     ٤٤٤٤,,١١
، وبلغت نسبة   ، وبلغت نسبة   %%٩٩,,٥٥أما األطفال ناقصو الوزن دون سن الخامسة فكانت نسبتهم نحو           أما األطفال ناقصو الوزن دون سن الخامسة فكانت نسبتهم نحو           % % ٩٢٩٢,,٤٤

، وان كـان    ، وان كـان    %%٨٩٨٩,,٤٤من فتبلغ نسبتها بالمحافظـة نحـو        من فتبلغ نسبتها بالمحافظـة نحـو        آآرف صحى   رف صحى   األسر التى يتوافر لها ص    األسر التى يتوافر لها ص    
لـى  لـى  إإالمفهوم الجماهيرى للصرف الصحى اآلمن الذى ال يعترف إال باالتصال بشبكات تـؤدى            المفهوم الجماهيرى للصرف الصحى اآلمن الذى ال يعترف إال باالتصال بشبكات تـؤدى            

  ..من جملة أسر المحافظةمن جملة أسر المحافظة% % ٢٠٢٠لى أقل من لى أقل من إإمحطات معالجة يخفض هذه النسبة محطات معالجة يخفض هذه النسبة 
  

��::�א	��<��א	��<�−−

 سنة، وبلغ    سنة، وبلغ   ٦٨٦٨,,٧٧ى الريف ليصل الى     ى الريف ليصل الى      يزيد قليال ف    يزيد قليال ف   ةة سن  سن ٦٨٦٨,,٦٦العمر المتوقع لإلناث يبلغ     العمر المتوقع لإلناث يبلغ     
لـى  لـى  إإ معدل القراءة والكتابة لإلناث  معدل القراءة والكتابة لإلناث يصليصل لكل مائة ألف حى، و      لكل مائة ألف حى، و     ٧٢٧٢,,٤٤معدل وفيات األمومة نحو     معدل وفيات األمومة نحو     

، أما اإلناث الحاصالت على مؤهالت علمية متوسطة أو أعلى فكانت نسـبتهن علـى               ، أما اإلناث الحاصالت على مؤهالت علمية متوسطة أو أعلى فكانت نسـبتهن علـى               %%٥٠٥٠,,٣٣
 حيث   حيث   واضحاً  واضحاً ضاًضاًظهر انخفا ظهر انخفا ما ي ما ي مم) )  سنه فأكثر   سنه فأكثر  ١٥١٥((ناث  ناث  من جملة اإل  من جملة اإل  % % ١١١١,,٨٨مستوى المحافظة   مستوى المحافظة   

، وتنخفض هذه النسـبة فـى ريـف    ، وتنخفض هذه النسـبة فـى ريـف    %%٢٣٢٣,,٥٥تبلغ نصف مثيلتها على مستوى الجمهورية وهى   تبلغ نصف مثيلتها على مستوى الجمهورية وهى   
فقط، مما يعكس فجوة كبيرة فى تعليم اإلناث بين الريف والحضر، ولـم             فقط، مما يعكس فجوة كبيرة فى تعليم اإلناث بين الريف والحضر، ولـم             % % ٧٧,,٣٣المحافظة الى   المحافظة الى   

من اإلناث، وبلغ عدد النساء الالتى يشـغلن مواقـع   من اإلناث، وبلغ عدد النساء الالتى يشـغلن مواقـع   % % ١١١١,,٨٨تصنف فى قوة العمل سوى نسبة   تصنف فى قوة العمل سوى نسبة   
لف امرأة، وبلغ عدد اإلناث المقيدات بجـداول االنتخـاب حـوالى            لف امرأة، وبلغ عدد اإلناث المقيدات بجـداول االنتخـاب حـوالى             أ  أ ٢٢,,٦٦  إشرافية نحو إشرافية نحو إدارية و إدارية و 

 سـنة    سـنة   ١٨١٨(( من جملة اإلناث فى سن القيـد االنتخـابى            من جملة اإلناث فى سن القيـد االنتخـابى           ٥٧٥٧,,٧٧مرأة يمثلن حوالى    مرأة يمثلن حوالى    إإ ألف    ألف   ٥٢٩٥٢٩,,٩٩
لى عضوية مجلس الشعب عن محافظة المنيا دورة لى عضوية مجلس الشعب عن محافظة المنيا دورة إإ، وال يوجد سوى سيدة واحدة وصلت ، وال يوجد سوى سيدة واحدة وصلت ))فأكثرفأكثر

مرأة فقط عضوات فى    مرأة فقط عضوات فى    إإ  ١٧١٧وال يوجد سوى    وال يوجد سوى    بمجلس الشعب الحالى،    بمجلس الشعب الحالى،    وأمرأة واحدة معينة    وأمرأة واحدة معينة      ٢٠٠٠٢٠٠٠
  ،،من جملة أعضاء هذه المجالس    من جملة أعضاء هذه المجالس    % % ٠٠,,٧٧المجالس شبة المحلية بمستوياتها المختلفة يمثلن حوالى        المجالس شبة المحلية بمستوياتها المختلفة يمثلن حوالى        

مـن  مـن  % % ٧٧,,٢٢٢٢لف جائزة لألراضى الزراعية يمثلن نحو       لف جائزة لألراضى الزراعية يمثلن نحو        أ  أ ٥٩٥٩,,٣٣ فهناك ما يقرب من       فهناك ما يقرب من      واقتصادياًواقتصادياً
لف امرأة تملك تراخيص ألنشطة اقتصادية      لف امرأة تملك تراخيص ألنشطة اقتصادية       أ  أ ٦٦,,١١اك  اك  جملة الحائزين الزراعيين بالمحافظة، وهن    جملة الحائزين الزراعيين بالمحافظة، وهن    

فى األنشطة الصناعية، والخدمية، ويوجد بالمحافظة      فى األنشطة الصناعية، والخدمية، ويوجد بالمحافظة      %%٢٨٢٨فى األنشطة التجارية، و   فى األنشطة التجارية، و   % % ٧٢٧٢منهن  منهن  
) ) باستثناء نقابة التجاريين التى لم تتـوافر بياناتهـا        باستثناء نقابة التجاريين التى لم تتـوافر بياناتهـا        (( ألف امرأة أعضاء فى نقابات مهنية         ألف امرأة أعضاء فى نقابات مهنية        ٣٤٣٤,,٦٦

 إن   إن  . . ..)..)مهندسات، ومحاميات، وطبيبات،  مهندسات، ومحاميات، وطبيبات،   ( (منهن معلمات، ويتوزع الباقى فى مهن أخرى      منهن معلمات، ويتوزع الباقى فى مهن أخرى      % % ٨٥٨٥
مكانة المرأة فى المحافظة وخاصة فى الريف ال تزال فى حاجة لتعزيز ،تـدعيم مقابـل مـا                  مكانة المرأة فى المحافظة وخاصة فى الريف ال تزال فى حاجة لتعزيز ،تـدعيم مقابـل مـا                  
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تتعرض له من استغالل متنوع أقتصادى، واجتماعى، وتهميش لدورها فى العمل ،فضال عـن              تتعرض له من استغالل متنوع أقتصادى، واجتماعى، وتهميش لدورها فى العمل ،فضال عـن              
  ..ارتفاع نسبة أميتها،وهى أمور تتطلب االهتمام لكسر عزلتهاارتفاع نسبة أميتها،وهى أمور تتطلب االهتمام لكسر عزلتها

  

��::������א#E	��������א#E	���א	��א	�−−

   جمعية أهلية إال أن معظمها ضعيف األنشطة، والموارد، جمعية أهلية إال أن معظمها ضعيف األنشطة، والموارد،١٣٢١١٣٢١يوجد فى محافظة المنيا يوجد فى محافظة المنيا 
وتحظى محافظة المنيا بوجود الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات على أرضـها، والتـى تسـاهم               وتحظى محافظة المنيا بوجود الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات على أرضـها، والتـى تسـاهم               

من قرى المحافظة من    من قرى المحافظة من    % % ٤٦٤٦بفاعلية فى تنمية المجتمع المحلى فى مجاالت عديدة، ويخلو نحو           بفاعلية فى تنمية المجتمع المحلى فى مجاالت عديدة، ويخلو نحو           
يتركز فـى  يتركز فـى  %) %) ٦٨٦٨,,٢٢((جمعية تعاونية إنتاجية فإن معظمها جمعية تعاونية إنتاجية فإن معظمها   ٢٢٢٢مراكز الشباب، ومع تواجد نحو   مراكز الشباب، ومع تواجد نحو   

مدينة المنيا،ويكاد يختفى هذا النشاط فى ريف المحافظة حيث ال توجد سوى جمعية واحدة فـى                مدينة المنيا،ويكاد يختفى هذا النشاط فى ريف المحافظة حيث ال توجد سوى جمعية واحدة فـى                
  ..حدى قرى مراكز أبو قرقاصحدى قرى مراكز أبو قرقاصإإ

 على النحو    على النحو   والتهديداتوالتهديداتتحديد الفرص المتاحة،    تحديد الفرص المتاحة،    يمكن  يمكن  وعلى ضوء الواقع التنموى لمحافظة المنيا       وعلى ضوء الواقع التنموى لمحافظة المنيا       
  ..التالىالتالى
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مجلس الجامعـة لضـمان     مجلس الجامعـة لضـمان     مجالس الكليات و  مجالس الكليات و  فى  فى   والمجتمع المحلى     والمجتمع المحلى    تمثيل محافظة المنيا  تمثيل محافظة المنيا    ••
  ..التواصل بين الجامعة، والمجتمع المدنىالتواصل بين الجامعة، والمجتمع المدنى

، وحـل مشـاكل     ، وحـل مشـاكل     جامعة المنيا وأنشـطتها   جامعة المنيا وأنشـطتها   وجود مدينة المنيا الجديدة يساعد فى امتداد        وجود مدينة المنيا الجديدة يساعد فى امتداد          ••
  ..لتدريس، واستقرارهملتدريس، واستقرارهماإلسكان ألعضاء هيئة ااإلسكان ألعضاء هيئة ا

وجود نهر النيل بطول محافظة المنيا يساهم فى تحسين الثروة السـمكية، والزراعيـة،         وجود نهر النيل بطول محافظة المنيا يساهم فى تحسين الثروة السـمكية، والزراعيـة،           ••
  .. مما يوفر فرص عمل لشباب الخريجين مما يوفر فرص عمل لشباب الخريجينوالنقل، وخلق أماكن سياحية، وترفيهيةوالنقل، وخلق أماكن سياحية، وترفيهية

حيث تملك محافظة المنيا ثلـث  حيث تملك محافظة المنيا ثلـث  ((وجود مناطق سياحية، وأثرية جاذبة فى محافظة المنيا       وجود مناطق سياحية، وأثرية جاذبة فى محافظة المنيا         ••
   وهذا يشكل سـوق عمـل لخريجـى كليـات السـياحة والفنـادق                وهذا يشكل سـوق عمـل لخريجـى كليـات السـياحة والفنـادق               ))اآلثار فى مصر  اآلثار فى مصر  

  ..والفنون وقسم اآلثاروالفنون وقسم اآلثار
 بما يمثل    بما يمثل   من مساحة المحافظة  من مساحة المحافظة  %) %) ٨٢٨٢((وجود مساحة زراعية كبيرة حيث يمثل الريف        وجود مساحة زراعية كبيرة حيث يمثل الريف          ••

  .. إلجراء البحوث وفرص عمل لخريجى كلية الزراعة إلجراء البحوث وفرص عمل لخريجى كلية الزراعةاًاًفرصفرص
كلية الصيدلة  كلية الصيدلة   لتشغيل خريجى     لتشغيل خريجى    نتائج نباتات طبية، وعطرية   نتائج نباتات طبية، وعطرية   صالحية األرض، والمناخ إل   صالحية األرض، والمناخ إل     ••

  ..وإجراء البحوثوإجراء البحوث
 وكليات  وكليات عمل لخريجى كلية السياحة والفنادق  عمل لخريجى كلية السياحة والفنادق    وجود فنادق متعددة المستويات تتيح فرص     وجود فنادق متعددة المستويات تتيح فرص       ••

    ..أخرىأخرى
  .. واألداب واألدابوجود مدارس خاصة ولغات تتيح فرص عمل لخريجى كليات التربيةوجود مدارس خاصة ولغات تتيح فرص عمل لخريجى كليات التربية  ••
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لب مواطنيها فى   لب مواطنيها فى   ، ويعمل أغ  ، ويعمل أغ  تعتبر محافظة المنيا من أفقر المحافظات فى مستوى الدخل        تعتبر محافظة المنيا من أفقر المحافظات فى مستوى الدخل          ••
  ..موصفين فى القطاع الحكومىموصفين فى القطاع الحكومى

  ..زيادة معدالت البطالة فى محافظة المنيازيادة معدالت البطالة فى محافظة المنيا  ••
  ..وعدم استغالل الظهير الصحراوىوعدم استغالل الظهير الصحراوى  ز كثافة السكان فى شريط ضيق حول الوادى،ز كثافة السكان فى شريط ضيق حول الوادى،ييتركترك  ••
 مما يضعف فـرص عمـل لخريجـى          مما يضعف فـرص عمـل لخريجـى         وجود مصانع وشركات إنتاجية بالمحافظة    وجود مصانع وشركات إنتاجية بالمحافظة    ندرة  ندرة    ••

  ..الجامعة الجامعة 
  ..صناعية والصناعات الحرفية واليدويةصناعية والصناعات الحرفية واليدويةنقص االستثمار فى المشاريع النقص االستثمار فى المشاريع ال  ••
  ..ضعف االستغالل األمثل للثروات الطبيعية بالمحافظةضعف االستغالل األمثل للثروات الطبيعية بالمحافظة  ••
  عدم تميز محافظة المنيا فى إنتاج محاصيل زراعية معينة مقارنة بالمحافظات األخرىعدم تميز محافظة المنيا فى إنتاج محاصيل زراعية معينة مقارنة بالمحافظات األخرى  ••

  ..عدم استغالل مطار المنيا فى االنتقال أو نقل بعض الحاصالت الزراعيةعدم استغالل مطار المنيا فى االنتقال أو نقل بعض الحاصالت الزراعية  ••
  ..النزوح من الريف الى الحضرالنزوح من الريف الى الحضر  ••
  ..تفاع نسبة األمية بمحافظة المنياتفاع نسبة األمية بمحافظة المنياارار  ••
  .. بنى سويف بنى سويف--أسيوط أسيوط لمنيا مثل لمنيا مثل  أخرى قريبة ل أخرى قريبة لاتاتكليات مناظرة فى جامعكليات مناظرة فى جامعوجود وجود   ••

  
  



 �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �������	 
���� ���� ��� �� ����� ����� ���������� ����))))!٠١!&٠١!&٠١!&٠١!////#٠٠!#٠٠!#٠٠!#٠٠&((((    

 

- ٤٧ -

- ٤٧ - 

��::א	��8��وא	��7	��وא#Eدא?�وא	$�מא	��8��وא	��7	��وא#Eدא?�وא	$�מ��−−١٢١٢
  

تنبثق الرؤية، والرسالة، واألهداف، والقيم للخطة اإلستراتيجية للجامعة من أطر ثالث،           تنبثق الرؤية، والرسالة، واألهداف، والقيم للخطة اإلستراتيجية للجامعة من أطر ثالث،           
  ،،متمثل فى مراعاة خصوصية محافظة المنيا وجامعة المنيا       متمثل فى مراعاة خصوصية محافظة المنيا وجامعة المنيا       هو اإلطار المحلى ال   هو اإلطار المحلى ال   : : اإلطار األول اإلطار األول 
  ،،هو اإلطار العربى واإلفريقى متمثل فى القدرة على التنافسهو اإلطار العربى واإلفريقى متمثل فى القدرة على التنافس: : اإلطار الثانىاإلطار الثانى

  .. اإلنسانية اإلنسانيةحضارةحضارةهو اإلطار العالمى المتمثل فى المساهمة فى بناء الهو اإلطار العالمى المتمثل فى المساهمة فى بناء ال: : واإلطار الثالثواإلطار الثالث
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للحصول على االعتماد من خالل تنمية للحصول على االعتماد من خالل تنمية عشر عشر السبعة السبعة تسعى جامعة المنيا الى دعم كلياتها تسعى جامعة المنيا الى دعم كلياتها 
جل تقديم فـرص تعليميـة      جل تقديم فـرص تعليميـة      أأمن  من     خصوصية محافظة المنيا    خصوصية محافظة المنيا    واستثمار  واستثمار ،،والبشريةوالبشرية   المادية  المادية إمكانيتهاإمكانيتها

وبحثية وتدريبية متنوعة ومستمرة ألبنائها بصفة خاصة وألبناء مصر واألشقاء العرب بصـفة             وبحثية وتدريبية متنوعة ومستمرة ألبنائها بصفة خاصة وألبناء مصر واألشقاء العرب بصـفة             
ا فـرص   ا فـرص   لالزمة للتنافس كى يجدو   لالزمة للتنافس كى يجدو   والمهارات ا والمهارات ا  من اكتساب المعارف والقيم       من اكتساب المعارف والقيم      اا يتمكنو  يتمكنو عامة حتى عامة حتى 

  ..اتهماتهموو ذ ذاا لحل مشكالت المجتمع وليحققو لحل مشكالت المجتمع وليحققو العلميةً العلميةًاًاًبحوثبحوثجروا جروا ويويالعمل المالئمة العمل المالئمة 
 بالمرحلة العمريـة    بالمرحلة العمريـة   بحيث يتمتعون بحيث يتمتعون لخريجيها  لخريجيها  كما تلتزم الجامعة بتنمية شخصية متوازنة       كما تلتزم الجامعة بتنمية شخصية متوازنة       

  ية تطوعاً ية تطوعاً ة المجتمع ة المجتمع ويبادرون بالمشارك ويبادرون بالمشارك   ،، والمعاصرة  والمعاصرة ويتسلحون بمبادئ األصالة  ويتسلحون بمبادئ األصالة    ،،التى يعيشونها التى يعيشونها 
  ..لتطوير بالدهم من خالل ما تتميز به من بنية أساسية لممارسة األنشطة الطالبيةلتطوير بالدهم من خالل ما تتميز به من بنية أساسية لممارسة األنشطة الطالبية
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متميز، متميز، ى  ى   علم  علم وبحثوبحثوالبشرية لتقديم تدريس فعال     والبشرية لتقديم تدريس فعال       تتجه جامعة المنيا بكافة إمكانيتها المادية     تتجه جامعة المنيا بكافة إمكانيتها المادية       ..١١
يث تتمكن من يث تتمكن من بحبح  ،، وعربياً وعربياًاًاًيي وقوم وقوممحلياًمحلياً سوق العمل  سوق العمل تت الحتياجا الحتياجاوتدريب مستمر لطالبها وفقاًوتدريب مستمر لطالبها وفقاً

 مـن خـالل     مـن خـالل     وباألخص  وباألخص ،،المجتمعالمجتمعتنمية  تنمية   و  و  اإلنسانية  اإلنسانية حضارةحضارةتحقيق دورها العلمى فى إثراء ال     تحقيق دورها العلمى فى إثراء ال     
كليات طب األسنان، كلية السـياحة  كليات طب األسنان، كلية السـياحة  ((الكليات التى تنفرد بها على مستوى صعيد مصر وهى   الكليات التى تنفرد بها على مستوى صعيد مصر وهى   

) ) ، وكليـة ريـاض األطفـال     ، وكليـة ريـاض األطفـال     والفنادق، كلية الفنون الجميلة، كلية دار العلوم، كلية األلسـن         والفنادق، كلية الفنون الجميلة، كلية دار العلوم، كلية األلسـن         
  ..ز الطبية والبحثية المتميزةز الطبية والبحثية المتميزةوالمراكوالمراك

تقدم الجامعة الفرص المتعددة لطالبها لممارسة األنشطة المتنوعة والتى تضمن بدورها أن            تقدم الجامعة الفرص المتعددة لطالبها لممارسة األنشطة المتنوعة والتى تضمن بدورها أن              ..٢٢
  ،،تغرس فى نفوسهم حب العمل التطوعى والمشاركة المجتمعيـة البنـاءة        تغرس فى نفوسهم حب العمل التطوعى والمشاركة المجتمعيـة البنـاءة        وو  ،، بشبابهم  بشبابهم اايتمتعويتمتعو

  ..دابدابوتساعدهم على اكتشاف قدراتهم اإلبداعية فى مجاالت العلوم والفنون واآلوتساعدهم على اكتشاف قدراتهم اإلبداعية فى مجاالت العلوم والفنون واآل
مصـالح  مصـالح   لتحقيـق ال    لتحقيـق ال   وقوميـاً وقوميـاً   الخدمية محلياً الخدمية محلياً وو  تقوى الجامعة عالقتها مع القطاعات اإلنتاجية     تقوى الجامعة عالقتها مع القطاعات اإلنتاجية       ..٣٣

المشتركة بين هذه القطاعات ومجاالت التعليم والبحث العلمى والتدريب وخدمة المجتمع بما            المشتركة بين هذه القطاعات ومجاالت التعليم والبحث العلمى والتدريب وخدمة المجتمع بما            
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يضمن زيادة مكانة المرأة فى المحافظة ورفع مستوى دخل الفرد، وزيادة الوعى الصـحى              يضمن زيادة مكانة المرأة فى المحافظة ورفع مستوى دخل الفرد، وزيادة الوعى الصـحى              
  .. وتفعيل دور الجمعيات األهلية وتفعيل دور الجمعيات األهلية،،لطبية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدةلطبية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدةوالخدمة اوالخدمة ا

��
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ــة   تحــديث الخطــة اإل تحــديث الخطــة اإل--١١ ــرات العالمي ــل والمتغي ــب إحتياجــات العم ــة  ســتراتيجية لتواك ــرات العالمي ــل والمتغي ــب إحتياجــات العم   ســتراتيجية لتواك
  ..لتقدم لإلعتمادلتقدم لإلعتمادللوتدعيم الكليات وتدعيم الكليات 

  . . ٢٠١٤٢٠١٤ام ام  اعتماد جميع كليات الجامعة ومؤسسة الجامعة قبل نهاية ع اعتماد جميع كليات الجامعة ومؤسسة الجامعة قبل نهاية ع--٢٢
    ..))القياداتالقياداتوو  ،، اإلدارى اإلدارى،،األكاديمىاألكاديمى( ( الهيكل التنظيمى الهيكل التنظيمى وتنظيم وتنظيم تطوير تطوير استكمال استكمال   --٣٣
    ..رفع كفاءة الجهاز اإلدارى وميكنة كافة الخدمات اإلداريةرفع كفاءة الجهاز اإلدارى وميكنة كافة الخدمات اإلدارية  --٤٤
    .. تفعيل دور المجالس العلمية فى تطوير العملية التعليمية تفعيل دور المجالس العلمية فى تطوير العملية التعليمية--٥٥
    ..لتزام بحقوق الملكية الفكرية وأخالقيات المهنةلتزام بحقوق الملكية الفكرية وأخالقيات المهنة اال اال--٦٦
  ..تنمية المجتمعتنمية المجتمعلمشاركة المجتمعية ولمشاركة المجتمعية و إعداد خطة معتمدة ومفعلة ل إعداد خطة معتمدة ومفعلة ل--٧٧
    .. تنمية موارد الجامعة الذاتية وأصولها تنمية موارد الجامعة الذاتية وأصولها--٨٨
    .. الكلى للجامعة الكلى للجامعةءءاألدااألداستمرار تقييم ستمرار تقييم اا  --٩٩

  ..البرامج والمقرارات بكليات الجامعةالبرامج والمقرارات بكليات الجامعةكل كل  تبنى معايير أكاديمية قومية فى توصيف  تبنى معايير أكاديمية قومية فى توصيف --١٠١٠
    .. للجميع وفقا لظروفهم وإمكانياتهم للجميع وفقا لظروفهم وإمكانياتهمحاًحاًجعل التعليم الجامعى والتدريب متاجعل التعليم الجامعى والتدريب متا  --١١١١
  ..التعلم والتدريب والبحث العلمىالتعلم والتدريب والبحث العلمى و وممالتعليالتعليدعم مصادر دعم مصادر   --١١٢٢
منظومة البحث العلمى من خالل منظور متكامـل يضـع فـى اعتبـاره         منظومة البحث العلمى من خالل منظور متكامـل يضـع فـى اعتبـاره         المستمر ل المستمر ل دعم  دعم  الال  --١١٣٣

    ..خصوصية محافظة المنياخصوصية محافظة المنيا
  ..در المهمة للتمويلدر المهمة للتمويلحد أهم المصاحد أهم المصاواعتباره أواعتباره أ) ) عالمياًعالمياً و وعربياًعربياًوو  محلياًمحلياً((تسويق األبحاث تسويق األبحاث   --١١٤٤
  ..ب الدعم الكلى للحرية األكاديميةب الدعم الكلى للحرية األكاديميةدعم مناخ البحث واالكتشاف واالبتكار مما يتطلدعم مناخ البحث واالكتشاف واالبتكار مما يتطل  --١١٥٥
  ..جديدةجديدةتميز تميز وإنشاء مراكز وإنشاء مراكز   تطوير مراكز البحوث الحالية،تطوير مراكز البحوث الحالية،  --١١٦٦
  ..تطوير برامج الدراسات العليا لتواكب المعايير العالميةتطوير برامج الدراسات العليا لتواكب المعايير العالمية  --١١٧٧
    .. تنمية قدرات وكفاءة أعضاء هيئة التدريس تنمية قدرات وكفاءة أعضاء هيئة التدريس--١١٨٨
 تطوير منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية بحيث تقدم خدمة متميزة البنـاء محافظـة               تطوير منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية بحيث تقدم خدمة متميزة البنـاء محافظـة              --١١٩٩

  . . المنياالمنيا
  

��::א	$�מא	$�מ��−−

 بجانب   بجانب  --لجامعةلجامعةأساسية ل أساسية ل  هو مهمة     هو مهمة    جامعية األولى جامعية األولى مرحلة ال مرحلة ال الالطالب فى   طالب فى   تعليم وتعلم   تعليم وتعلم     دديعيع
فى فـى   فى فـى    ولقد صممت برامج اإلعداد العقلى والمهنـى والثقـا          ولقد صممت برامج اإلعداد العقلى والمهنـى والثقـا         .  .  البحث العلمى وتنمية المجتمع   البحث العلمى وتنمية المجتمع   
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الجامعة لتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات الالزمة لاللتحاق بسوق العمل، ولمساعدتهم          الجامعة لتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات الالزمة لاللتحاق بسوق العمل، ولمساعدتهم          
فى الوقت نفسه على اكتساب الحكمة، والبصيرة وحب الحقيقة والجمال واألخالق الراقية وفهم             فى الوقت نفسه على اكتساب الحكمة، والبصيرة وحب الحقيقة والجمال واألخالق الراقية وفهم             

يـات  يـات  حقوق الملكية الفكرية وأخالق   حقوق الملكية الفكرية وأخالق   ، ومراعاة   ، ومراعاة   واحترام الذات وتقدير ثقافات ومعتقدات اآلخرين     واحترام الذات وتقدير ثقافات ومعتقدات اآلخرين     
        ..المهنةالمهنة

  

��::�א	��7��7�א	��7��7−−��١٣١٣

 تقديم بيئة نموذجية وعالمية المستوى محورها االهتمام بالطالب لتدعيم نمـوه الشـامل               تقديم بيئة نموذجية وعالمية المستوى محورها االهتمام بالطالب لتدعيم نمـوه الشـامل              --١١
  ..والمستمروالمستمر

  ..يساهم فى حل مشكالت مجتمع المنيايساهم فى حل مشكالت مجتمع المنيا   بحث علمى متميز بحث علمى متميز--٢٢
  .. جذب وتعزيز جهود رواد الباحثين بالجامعة جذب وتعزيز جهود رواد الباحثين بالجامعة--٣٣
  ..دراسات العليا والبحوثدراسات العليا والبحوث السعى إلى التميز والريادة فى برامج ال السعى إلى التميز والريادة فى برامج ال--٤٤
  .. المساهمة فى إثراء األهداف االجتماعية واالقتصادية والثقافية لمجتمع المعرفة المساهمة فى إثراء األهداف االجتماعية واالقتصادية والثقافية لمجتمع المعرفة--٥٥
 التأكد من أن الجامعة تمثل نموذجاً فى تطبيق المساواة والشفافية والموضوعية بالنسبة              التأكد من أن الجامعة تمثل نموذجاً فى تطبيق المساواة والشفافية والموضوعية بالنسبة             --٦٦  

  ..للعاملين فى المؤسسات األخرىللعاملين فى المؤسسات األخرى
حتياجات الفعلية ألعضـاء هيئـة التـدريس        حتياجات الفعلية ألعضـاء هيئـة التـدريس         تطوير برامج التنمية المهنية فى ضوء اال        تطوير برامج التنمية المهنية فى ضوء اال       --٧٧

  ..والهيئة المعاونةوالهيئة المعاونة
  ..ستراتيجى للعاملينستراتيجى للعاملين تحقيق برنامج اإلصالح اإل تحقيق برنامج اإلصالح اإل--٨٨
  .. تشجيع دراسة اللغات األجنبية، واعطاء اهتمام خاص باللغات األسيوية تشجيع دراسة اللغات األجنبية، واعطاء اهتمام خاص باللغات األسيوية--٩٩

  . .  االتصال الواضح بين البحث العلمى والتدريس والتعليم االتصال الواضح بين البحث العلمى والتدريس والتعليم--١٠١٠

��::����א	�زא����א	+ط��א!��7א�������א	�زא����א	+ط��א!��7א�����−−١٤١٤
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بتقـديم الفـرص    بتقـديم الفـرص    ) ) ٢٠١٤٢٠١٤//٢٠٠٩٢٠٠٩((تلتزم الخطة اإلستراتيجية الخمسية لجامعة المنيـا        تلتزم الخطة اإلستراتيجية الخمسية لجامعة المنيـا        
التعليمية والتدريبية والبحثية المالئمة لقدرات، وإمكانيات وطموحات مواطني محافظـة المنيـا            التعليمية والتدريبية والبحثية المالئمة لقدرات، وإمكانيات وطموحات مواطني محافظـة المنيـا            

ـ           ييباختالف مواقعهم من الطالب الحاصل    باختالف مواقعهم من الطالب الحاصل     ـ           ن على شـهادة الثانويـة العامـة أو القطـاع الخ اص اص ن على شـهادة الثانويـة العامـة أو القطـاع الخ
ن بقطاع الحكومة أو القطاع الخاص ورجال األعمال وأصحاب المشـروعات           ن بقطاع الحكومة أو القطاع الخاص ورجال األعمال وأصحاب المشـروعات           يين والعامل ن والعامل ييوالخريجوالخريج

مالهم فى الحصول على فرصة عمل أو       مالهم فى الحصول على فرصة عمل أو       آآ على ضوئها     على ضوئها    ننالصغيرة لتصبح جامعة المنيا منارة يحققو     الصغيرة لتصبح جامعة المنيا منارة يحققو     
ـ        . . خدمة وتنمية البيئة التى يعيشون فيها واالستمتاع بالحياة       خدمة وتنمية البيئة التى يعيشون فيها واالستمتاع بالحياة        ـ      وتلتزم الخطة اإلستراتيجية بـأن تق وم وم وتلتزم الخطة اإلستراتيجية بـأن تق

الجامعة بدورها فى مواجهة التحديات التى تعوق مسار التنمية مثل الفقر، البطالة، األمية والهجرة              الجامعة بدورها فى مواجهة التحديات التى تعوق مسار التنمية مثل الفقر، البطالة، األمية والهجرة              

  .. الريف الريفمن الريف وتدنى المستوى االجتماعي والثقافى والصحي والبيئي فىمن الريف وتدنى المستوى االجتماعي والثقافى والصحي والبيئي فى
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عـات  عـات  تلتزم الخطة اإلستراتيجية الخمسية لجامعة المنيا بالتنسيق، والتكامـل مـع الجام           تلتزم الخطة اإلستراتيجية الخمسية لجامعة المنيا بالتنسيق، والتكامـل مـع الجام           
قدم لمواطنى مصر الفرص التعليمية، والتدريسية، والبحثية لالستفادة من إمكانية          قدم لمواطنى مصر الفرص التعليمية، والتدريسية، والبحثية لالستفادة من إمكانية          تتالمصرية لكى   المصرية لكى   

وبذلك تساهم الجامعة بإمكانياتها مع بقية جامعات مصر        وبذلك تساهم الجامعة بإمكانياتها مع بقية جامعات مصر              ..الجامعة غير المتاحة فى محافظاتهم    الجامعة غير المتاحة فى محافظاتهم    
  ..فى خدمة، وتنمية مجتمعاتهم المحلية، وفى تحقيق دوافعهم بصفة عامةفى خدمة، وتنمية مجتمعاتهم المحلية، وفى تحقيق دوافعهم بصفة عامة

  

��::	��-'	��-'אI	�زאמ�אאI	�زאמ�א��−−

تلتزم الخطة اإلستراتيجية الخمسية لجامعة المنيا بتقديم الفرص التعليميـة والتدريسـية            تلتزم الخطة اإلستراتيجية الخمسية لجامعة المنيا بتقديم الفرص التعليميـة والتدريسـية            
هم فى مجاالت التعلـيم  هم فى مجاالت التعلـيم  منمن من القيام بدورهم المنتظر  من القيام بدورهم المنتظر ااوالبحثية للطالب والباحثين العرب ليتمكنو    والبحثية للطالب والباحثين العرب ليتمكنو    

ى أصبحت  ى أصبحت   الملحة الت   الملحة الت  مع مراعاة القضايا  مع مراعاة القضايا  والبحث العلمى وخدمة وتنمية البيئة التى يعيشون فيها         والبحث العلمى وخدمة وتنمية البيئة التى يعيشون فيها         
 مثل الصراع على الماء، الصراع على ابتكـار بـدائل للطاقـة البتروليـة،                مثل الصراع على الماء، الصراع على ابتكـار بـدائل للطاقـة البتروليـة،               تمثل تحديا صعباً  تمثل تحديا صعباً  

التكنولوجيا وتحدياتها المجتمعيـة والتعليميـة واالقتصـادية        التكنولوجيا وتحدياتها المجتمعيـة والتعليميـة واالقتصـادية        ، و ، و الصراعات العرقية والطائفية  الصراعات العرقية والطائفية  وو
  ..والسياسية والثقافيةوالسياسية والثقافية

  

��::אI	�زאמ�א	��	�'אI	�زאמ�א	��	�'��−−

فرص التعليمية والبحثية والتدريبية والمجاالت     فرص التعليمية والبحثية والتدريبية والمجاالت     تلتزم جامعة المنيا باإلعالن للعالم عن ال      تلتزم جامعة المنيا باإلعالن للعالم عن ال      
كما تلتزم من خـالل     كما تلتزم من خـالل           ..الممثلة لخصوصية محافظة المنيا فى مجاالت العلوم والفنون واآلداب        الممثلة لخصوصية محافظة المنيا فى مجاالت العلوم والفنون واآلداب        

ها الرواد على المستوى العالمى فى المساهمة فى تقدم المعرفة اإلنسانية وفى المساهمة فى             ها الرواد على المستوى العالمى فى المساهمة فى تقدم المعرفة اإلنسانية وفى المساهمة فى             ئئعلماعلما
  ،، والمعلوماتيـة، والطاقـة، والصـراعات العرقيـة         والمعلوماتيـة، والطاقـة، والصـراعات العرقيـة        مواجهة المشاكل العالمية الخاصة بالبيئة،    مواجهة المشاكل العالمية الخاصة بالبيئة،    

��..والصحية ومياه الشربوالصحية ومياه الشرب
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