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  :رئیس اجلامعة /كلمة األستاذ الدكتورـ 
ُسـعد جامعــة المنیــا أن تحمــل أمانــة تــوفیر سـبل تنمیــة مجتمــع محافظــة المنیــا ودعمــه  ی
ــا مــن مســئولیتنا التاریخیــة التــي حــددها قــانون  لحــل مشــكالته وتحقیــق طموحاتــه وذلــك انطالًق

ا السـتثمار وتنمیـة رفع مستویاته ومصـدرً أللفكر اإلنساني في  تنظیم الجامعات " باعتبارها معقالً 
ببعــث الحضــارة العربیــة والتــراث  واهتمامهــاالمجتمــع وأغالهــا وهــي الثــروة البشـریة، أهـم ثــروات 

وتوثیــق الــروابط الثقافیــة والعلمیــة مــع الجامعــات  األصــیلةللشــعب المصــري وتقالیــده  يالتــاریخ
  . )(األخرى والهیئات العلمیة العربیة منها واألجنبیة"

ــــم جــــاء شــــعار الخطــــة اإلســــتراتیجیة الخمســــیة ا ـ  ٢٠١٥/٢٠١٦لحالیــــة ومــــن ث
إیماًنا من الجامعة بأنها قـادرة بكوادرهـا األكادیمیـة واإلداریـة  "مًعا نحو التمیز" ٢٠١٩/٢٠٢٠

ن أعلى الوفاء بمسـئولیتنا التاریخیـة مـن خـالل التمیـز فـي األداء والعمـل بـروح الفریـق الواحـد و 
  دمة المجتمع. تنهض بدورها المنتظر في التعلیم والبحث العلمي وتنمیة البیئة وخ

عقد اآلمال، وتتجسد الطموحات، وتتجه الجهود، لتحقیق الغایات السـبع لهـذه یبقى أن تُ 
الخطة اإلستراتیجیة التي تتكامـل فیمـا بینهـا كـي تقـدم لمجتمـع محافظـة المنیـا، ولصـعید مصـر، 

للمنافسـة ا، وتطمـح الجامعـة إلـى مـا هـو ابعـد مـن ذلـك ا، وقومیً ا على التنافس محلیً ا قادرً خریًج 
ا یسهم في اإلضافة إلى المعرفة اإلنسـانیة وفـي تطـویر المجتمـع وحـل عالمیً  ا علمیً ا، وتنتج بحًث

  مشكالته. 
ومـــن الجـــدیر بالـــذكر فـــإن الخطـــة اإلســـتراتیجیة الحالیـــة تتســـق مـــع الخطـــة الخمســـیة 

ومـــع الخطـــة اإلســـتراتیجیة لـــوزارة التعلـــیم العـــالي  ٢٠١٤/٢٠١٥ـ  ٢٠٠٩/٢٠١٠الســـابقة 
٢٠١٥/٢٠٣٠ .  

ا حتــى یمكــن قیــاس األداء والتأكــد مــن الوفــاء ولســوف تــتم متابعــة وتقیــیم الخطــة ســنویً 
  بمسئولیة الجامعة تجاه المجتمع. 

                                                             

)  ( مصرجمھوریة ) المطابع  ، القاھرة: الھیئة العامة لشئون١٩٧٢لسنة  ٤٨قانون تنظیم الجامعات رقم ). ١٩٩٨العربیة
  .   ٢األمیریة، ص
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ولعل أهم ما یمیـز هـذه الخطـة هـو عزمهـا علـى إنشـاء كلیـة لتعمیـر وتطـویر الصـحارى 
ها الجغرافیـة إلـى البحـر لتوفیر الكوادر الالزمة لتعمیر وتطویر محافظة المنیا التي امتـدت حـدود

ـــ ا، كمـــا یمیزهـــا إنشـــاء مركـــز للتمیـــز لألبحـــاث العلمیـــة األحمـــر شـــرًقا، والصـــحراء الغربیـــة غربً
المتخصصـة فــي الدراسـات والبحــوث البینیــة، والدراسـات والبحــوث المتعــددة، هـذا باإلضــافة إلــى 

ا التــي تشــكل ســببً تقــدیم رؤیــة فریــدة تكاملیــة الطــابع لإلســهام فــي محــو األمیــة، تلــك المشــكلة 
ا فـي الغالبیـة العظمـى مـن مشـكالت المجتمـع، كمـا أن غایاتهـا اإلسـتراتیجیة تتماشـى مـع رئیسـیً 

  حدث التوجهات اإلستراتیجیة العالمیة. أ
مكاناتهـا لتحقیـق أهـداف الخطـة ولتحقیق التمیز المنشود تُ  وجـه الجامعـة كـل طاقاتهـا وإ

التــي أســهم فــي غرســها قیــادات محافظــة المنیــا  اإلســتراتیجیة الحالیــة حتــى یمكــن جنــي ثمارهــا
ورؤســـاء مصـــالحها وبعـــض شـــركاتها باإلضـــافة إلـــى القیـــادات األكادیمیـــة واإلداریـــة والطـــالب 
یمـان جمیـع العـاملین بالجامعـة برسـالة  بالجامعة، كما أن تحقیق التمیز المنشود رهن بقناعـة وإ

  الخطة وبحتمیة ترجمة قیمها إلى سلوك فعلي. 
ـ بوصـفي رئیًســا للجامعــة ـ أن أؤكـد أن النجــاح فــي تحقیـق غایــات الخطــة  وكلـي أمــل

ـا  اإلستراتیجیة الحالیة هو السبیل األهم لحصول الكلیات على االعتماد وأن تحقق الجامعـة ترتیبً
  أفضل بین الجامعات. 
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 متهید:ـ 
 تشهد مصرنا الحبیبة تطورات سریعة ومتالحقة منذ ما یقرب من خمس سنوات تجسدت

ضرورة أن تقوم جامعة  مما یتمخض عنه، ٢٠١٣یونیو  ٣٠وثورة  ،٢٠١١فى قیام ثورة ینایر 
  محافظة المنیا، وصعید مصر بصفة عامة. أبناءالمنیا بدورها المنتظر لتحقیق آمال وطموحات 

امتداًدا لخطة ) ٢٠١٩/٢٠٢٠ـ  ٢٠١٥/٢٠١٦(االستراتیجیة من ثم تأتى الخطة 
 ولقد تم اتخاذ التدابیر الالزمة حتى ،وتجسیًدا إلیجابیاتها م)٢٠١٤-٢٠٠٩( الجامعة السابقة

  تحقق الجامعة رسالتها من خالل اآلتى:و  ،تأتى الخطة الحالیة بثمارها المرجوة
  بهدف الحصولتقدیم تعلیم متمیز لطالبها یمكنهم من اكتساب الخبرات الالزمة للتنافس 

تاحة ممارسة األنشط ة الطالبیة المتنوعة الالزمة الكتمال على فرصة عمل مالئمة، وإ
 جوانب نمو شخصیاتهم االجتماعیة، والثقافیة، وغیرها.

  إنتاج أبحاث دولیة تُسهم فى إثراء المعرفة اإلنسانیة، وتنمیة البیئة، وخدمة المجتمع من
، وتسهم فى والدولي واإلقلیمي خالل الشراكة بین الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلى

 الدولى للجامعة.المحلى واالقلیمى و ف رفع التصنی

  التركیز على خدمة المجتمع المحلى لمحافظة المنیا بمواجهة مشكلة اُألمیة من منظور
فرید یستثمر إمكانات الجامعة فى كافة التخصصات األكادیمیة، ویتجنب سلبیات 

ولویة میة أاألسالیب التقلیدیة لمواجهة هذه المشكلة، ولعل المبرر وراء إعطاء مشكلة األُ 
محافظة المنیا المتمثلة فى التطرف، مشكالت فى معظم  قصوى هو أنها السبب الرئیس

 واإلرهاب، وتعاطى المخدرات، والبطالة، واإلهمال، والعادات االجتماعیة العقیمة.

  االعتماد على الوثائق، والبیانات الحدیثة، وتحرى الموضوعیة، والدقة واالتصال المستمر
ا، وا ا بالمتخصصین، والمهتمین بالتخطیط االستراتیجى كأحد مصادر ورقیً لكترونیً

  التطویر المستمر للخطة على مدار سنواتها الخمس.
  مشاركة العدید من المسئولین، والمهتمین، والمستفیدین، من قیادات المجتمع المحلى

ج ، عمل مع الجامعة فى بناء الخطة من خالل عقد ورشتلمحافظة المنیا، ومن خالل مُ
 :تمثلت أهمها فیما یلي

  الء الوزارة فى ورشة عمل بمحافظة المنیا مع السید اللواء/ محافظ المنیا، ووكعقد
الطرق، الكهرباء، األوقاف، ي، الصحة، الر قطاعات التعلیم، الزراعة، الصناعة، 

 التموین، والسیاحة.
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 والتي صناعةالالتعلیم، الزراعة، ورش عمل تخصصیة فى مجاالت الصحة،  انبثاق ،
، السادة عمداء الكلیات، والوكالء، ورؤساء وحدات الجودةفاعلیتها  في شارك

 .هتخصص في ، وقیادات المحافظة كلٌ والطالب

   ؛ بالفرق النهائیة لكلیات الجامعة الفائقینعمل مع عینة من الطالب  ورشتيعقد
 لتعرف على آرائهم فى اآلتى:وذلك ل

o .المقررات الدراسیة 

o لتدریب أثناء الدراسة.برامج ا 

o  الطالبي.نظام الدراسة، واالمتحانات، والنشاط 

o .العالقة بین ما درسوه، واحتیاجات سوق العمل 

o  االستراتیجیة مناقشة اآلراء المنبثقة من أعضاء هیئة التدریس فیما یخص الخطة
م) بالجامعة فى دورات تنمیة مهارات، وقدرات أعضاء ٢٠١٤-٢٠٠٩السابقة (
 .دریسهیئة الت

 لمحافظة المنیا  يالمجتمع المحل ممثليرؤیة على تعرف الورش العمل إلى  أدت
 فیما یخص اآلتى: ، وذلكمع الجامعة يوتبادل الرأ

o لسوق العمل. الطالبمة البرامج التعلیمیة إلعداد مالء مستوى الخریج ومدى 

o مدى مالئمة برامج التدریب التى تُقدم للطالب على مدار سنوات الدراسة. 

o  مواصفات ومحتوى برامج التدریب الالزمة للخریجین لتأهیلهم للمنافسة لاللتحاق
 بسوق العمل.

o  برامج الدراسات العلیا التى تقدمها الجامعة، ومقترحاتهم إلنشاء تخصصات
من الخبرات العملیة التطبیقیة فى اإلشراف على الرسائل اإلفادة جدیدة، و 
 العلمیة.

o الجامعة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة. تحقیق عائد أكبر من برامج 

الرؤیة، والرسالة، والقیم،  البیئى، وتحدید إجراء التحلیلعلى ضوء الخطوات السابقة تم   
إلدارة الجامعة، نبراًسا لى الخطة التنفیذیة للجامعة لتكون إیات، واألهداف، ثم التوصل والغا

  اتیجیة.والكلیات وغیرها من الوحدات فى بناء خططها االستر 
 ؛نشأهتا وموقعها:جامعة املنیا ـ
 نشأة جامعة املنیا:ـ 
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  كلیاتكلیات  خمسخمس  منمن  یتكونیتكون  الفرعالفرع  كانكان  وقدوقد  أسیوط،أسیوط،  لجامعةلجامعة  اافرًع فرًع على أنها على أنها   المنیاالمنیا  جامعةجامعة  بدأتبدأت

  ١٩٧٦١٩٧٦  لسنةلسنة  ٩٣٩٣رقم رقم   الجمهوريالجمهوريثم صدر القرار ثم صدر القرار   ))والهندسةوالهندسة  العلوم،العلوم،  اآلداب،اآلداب،  الزراعة،الزراعة،  التربیة،التربیة،  ((هي:هي:

  بالجامعة،بالجامعة،  جدیدةجدیدة  كلیاتكلیات  فتحفتح  ذلكذلك  بعدبعد  وتوالتوتوالت  ،،""المنیاالمنیا  امعةامعةجج""  سمیتسمیت  مستقلةمستقلة  جامعةجامعة  بإنشاءبإنشاء

  ::  ةةالنشأالنشأ  ةةأقدمیأقدمی  حسبحسب  مرتبةمرتبة  نشأتهانشأتها  وتاریخوتاریخ  كلیات ومعاهد الجامعةكلیات ومعاهد الجامعة  یوضحیوضح  ييالتالالتال  والجدولوالجدول
القرار الجمهوري القرار الجمهوري   الكلیةالكلیة  مم

  وتاریخ النشأةوتاریخ النشأة
القرار الجمهوري وتاریخ القرار الجمهوري وتاریخ   الكلیةالكلیة  مم

  النشأةالنشأة

  ١٩٩٥١٩٩٥لسنة لسنة   ١٨٤١٨٤  التمریضالتمریض  ١١١١  ١٩٦٦١٩٦٦لسنة لسنة   ٣١٢٣٣١٢٣  التربیة التربیة   ١١
  ١٩٩٥١٩٩٥لسنة لسنة   ٤١٩٤١٩  طب األسنانطب األسنان  ١٢١٢  ١٩٦٩١٩٦٩لسنة لسنة   ١٠٨٨١٠٨٨  الزراعة الزراعة   ٢٢
  ١٩٩٧١٩٩٧لسنة لسنة   ٨٤٨٤  الصیدلةالصیدلة  ١٣١٣  ١٩٧٠١٩٧٠لسنة لسنة   ١٨٠٣١٨٠٣  اآلداب اآلداب   ٣٣
  ١٩٩٧١٩٩٧لسنة لسنة   ٨٤٨٤  األلسناأللسن  ١٤١٤  ١٩٧٣١٩٧٣لسنة لسنة   ١٨٥١٨٥  العلوم العلوم   ٤٤
  ١٩٩٨١٩٩٨لسنة لسنة   ٣٢٩٣٢٩  التربیة النوعیةالتربیة النوعیة  ١٥١٥  ١٩٧٥١٩٧٥لسنة لسنة   ٩١٤٩١٤  الهندسة الهندسة   ٥٥
  ١٩٩٧١٩٩٧لسنة لسنة   ١٢٦٧١٢٦٧  معهد فني تمریضمعهد فني تمریض  ١١٦٦  ١٩٧٦١٩٧٦لسنة لسنة   ٤٤٦٤٤٦  الفنون الجمیلة الفنون الجمیلة   ٦٦
  ٢٠٠٣٢٠٠٣لسنة لسنة   ٤٧٤٧  الحاسبات والمعلوماتالحاسبات والمعلومات  ١٧١٧  ١٩٧٦١٩٧٦لسنة لسنة   ١٤٢١٤٢  الطبالطب  ٧٧
  ٢٠٠٩٢٠٠٩لسنة لسنة   ٣١٧٣١٧  ریاض األطفالریاض األطفال  ١٨١٨  ١٩٨٢١٩٨٢لسنة لسنة   ٨٧٨٧  التربیة الریاضیة التربیة الریاضیة   ٨٨
  ٢٠١٣٢٠١٣لسنة لسنة   ١٢٣١١٢٣١  التربیة الفنیةالتربیة الفنیة  ١٩١٩  ١٩٨٢١٩٨٢لسنة لسنة   ٢٣٠٢٣٠  الدراسات العربیةالدراسات العربیة  ٩٩

١٠١٠  
  ١٩٩٥١٩٩٥لسنة لسنة   ٤١٩٤١٩  السیاحة والفنادقالسیاحة والفنادق

  ٢٠١٤٢٠١٤لسنة لسنة   ٢٩٦٢٩٦  الطب البیطريالطب البیطري  ٢٠٢٠
  ٢٠١٥٢٠١٥لسنة لسنة   ٢٢٠٦٢٢٠٦  كلیة الحقوقكلیة الحقوق  ٢١٢١

  ..المنیاالمنیا  بمحافظةبمحافظة  الوحیدةالوحیدة  الحكومیةالحكومیة  الجامعةالجامعة  المنیاالمنیا  جامعةجامعة  عدعدوتُ وتُ 
  شعار اجلامعة:شعار اجلامعة:  ــ

  
  
  

ا  مفتوحمفتوح  كتابكتاب  داخلداخل  نفرتیتينفرتیتي  تمثال الملكةتمثال الملكة  رأسرأس  صورةصورة  اختیاراختیار  تمتمولقد ولقد  اشعارً   المنیا،المنیا،  لجامعةلجامعة  شعارً

ا  المنیاالمنیا  محافظةمحافظة  شعارشعار  هوهو  نفرتیتينفرتیتيالملكة الملكة   ورأسورأس انظرً   تاریختاریخ  فيفي  لعبتهلعبته  الذيالذي  والعقائديوالعقائدي  التاریخيالتاریخي  لدورهالدورها  نظرً

  ييوالراعوالراع  القدیمةالقدیمة  المصریةالمصریة  العقیدةالعقیدة  فيفي  التوحیدالتوحید  فكرةفكرة  صاحبصاحب  اخناتوناخناتون  الملكالملك  زوجةزوجة  ييفهفه  القدیمة،القدیمة،  مصرمصر
  أقصىأقصى  العمارنةالعمارنة  تلتل  منطقةمنطقة  فيفي  نفرتیتينفرتیتي  رأسرأستمثال تمثال   علىعلى  ثرثرُع ُع   وقدوقد    األرض،األرض،  علىعلى  والحقوالحق  للعدالةللعدالة

  ..المنطقةالمنطقة  هذههذه  فيفي  المقابرالمقابر  منمن  عدیدٍ عدیدٍ   فيفي  ورتورتُص ُص   كماكما  المنیاالمنیا  محافظةمحافظة  جنوبجنوب
  موقع اجلامعة وحمافظة املنیا:موقع اجلامعة وحمافظة املنیا:  ـ ـ 
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  یمینیمین  عنعن  القاهرة،القاهرة،  جنوبجنوب  مترمتر  كیلوكیلو  ٢٤٧٢٤٧  تبعدتبعد  التيالتيبمحافظة المنیا بمحافظة المنیا   المنیاالمنیا  جامعةجامعة  تقعتقع

  أغلبأغلب  الجامعيالجامعي  الحرمالحرم  ویضمویضم  ..أسوانأسوان//القاهرةالقاهرة  الزراعيالزراعي  الطریقالطریق  علىعلى  الشمالالشمال  جهةجهة  منمن  للمدینةللمدینة  الداخلالداخل

دارة  ،،الجامعةالجامعة  كلیاتكلیات دارةوإ   وصالةوصالة  الریاضي،الریاضي،  واإلستادواإلستاد  ،،ييالمركز المركز   والمطعموالمطعم  المركزیة،المركزیة،  والمكتبةوالمكتبة  الجامعة،الجامعة،  وإ

  للنساءللنساء  مستشفىمستشفى  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  مبي،مبي،ییولولاالاال  السباحةالسباحة  وحماموحمام  مكشوفة،مكشوفة،  ومالعبومالعب  المغطاة،المغطاة،  اللعباللعب

ومستشفى الكبد، ومستشفى جراحة القلب والصدر بالمنیا الجدیدة، ومستشفى الكبد، ومستشفى جراحة القلب والصدر بالمنیا الجدیدة،   ومستشفى الُكلى،ومستشفى الُكلى،  واألطفال،واألطفال،
  علىعلى  والهندسةوالهندسة  األسنان،األسنان،  وطبوطب  اآلداب،اآلداب،  كلیاتكلیات  تقعتقع  بینمابینما  الحرم،الحرم،  داخلداخلت ت الطالباالطالبا  ةةمدینمدین  ييومبانومبان

  الطالباتالطالبات  ومدینةومدینة  للطلبة،للطلبة،  الجامعیةالجامعیة  المدینةالمدینة  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،قلیالً قلیالً   الجنوبالجنوب  إلىإلى  نفسهنفسه  ييالزراعالزراع  الطریقالطریق

  علىعلى  الطبالطب  لكلیةلكلیة  التابعالتابع  ييالجامعالجامع  المستشفىالمستشفى  تقعتقع  حینحین  فيفي  ،،األسناناألسنان  طبطب  ومستشفىومستشفى  باألخصاص،باألخصاص،

مباني الجامعة بمدینة المنیا الجدیدة مباني الجامعة بمدینة المنیا الجدیدة   فيفي  البیطريالبیطريكلیة الطب كلیة الطب   ، وُأنشئت، وُأنشئتالمدینةالمدینة  وسطوسط  یلیلالنالن  كورنیشكورنیش
ا في بینما تم تخصیص مبنى داخل الحرم الجامعي لكلیة الحقبینما تم تخصیص مبنى داخل الحرم الجامعي لكلیة الحق، ،  ا في وق التي صدر بها قرارً   ..٢٠١٥٢٠١٥وق التي صدر بها قرارً

محافظة تضمها أرض مصر، وهى عاصمة محافظة تضمها أرض مصر، وهى عاصمة   ٢٧٢٧واحدة من بین واحدة من بین   هيهيمحافظة المنیا: محافظة المنیا: 
كم، كم، ١٣٥١٣٥سویف، الفیوم، وهى تمتد على نهر النیل بطول سویف، الفیوم، وهى تمتد على نهر النیل بطول   بنيبنيا، ا، یضم المنییضم المنی  الذيالذيشمال الصعید شمال الصعید 

سویف، ومن سویف، ومن   بنيبنيمنطقة مصر الوسطى وتحدها من الشمال محافظة منطقة مصر الوسطى وتحدها من الشمال محافظة   فيفيوتقع محافظة المنیا وتقع محافظة المنیا 
الجنوب محافظة أسیوط ومن الشرق الهضبة الشرقیة، ومن الغرب الصحراء الغربیة، وتمتد من الجنوب محافظة أسیوط ومن الشرق الهضبة الشرقیة، ومن الغرب الصحراء الغربیة، وتمتد من 

شرقًا، وقد انطلقت من محافظة شرقًا، وقد انطلقت من محافظة   ٣١٣١--٣٠٣٠  شماًال وخطي الطولشماًال وخطي الطول  ٢٨,٤٥٢٨,٤٥  ––  ٢٧,٣٥٢٧,٣٥خطي العرض خطي العرض 
المنیا أول دعوة للتوحید على ید اخناتون مما جعلها بحق عروس الصعید، وتتمیز محافظة المنیا المنیا أول دعوة للتوحید على ید اخناتون مما جعلها بحق عروس الصعید، وتتمیز محافظة المنیا 

كم على النیل مباشرة، وقد بلغت شهرتها السیاحیة مكانة كم على النیل مباشرة، وقد بلغت شهرتها السیاحیة مكانة ٦٦یمتد بطول حوالي یمتد بطول حوالي   الذيالذيبكورنیش النیل بكورنیش النیل 
ت سیاحیة، ومناطق أثریة تضم خمسة ت سیاحیة، ومناطق أثریة تضم خمسة فریدة، صاحبها تاریخ عریق یؤكده ما بها من مزارافریدة، صاحبها تاریخ عریق یؤكده ما بها من مزارا

عصور تاریخیة قرنت بین عراقة الماضي، وانجازات الحاضر، كما تتمیز بخصائص جغرافیة عصور تاریخیة قرنت بین عراقة الماضي، وانجازات الحاضر، كما تتمیز بخصائص جغرافیة 
تجمع بین البیئة الصحراویة، والریفیة، والحضاریة، وترتبط المحافظة بسواحل البحر األحمر تجمع بین البیئة الصحراویة، والریفیة، والحضاریة، وترتبط المحافظة بسواحل البحر األحمر 

  فيفيشر الدروب شر الدروب طرفا، طریق الشیخ فضل، كما تنتطرفا، طریق الشیخ فضل، كما تنت  وأدىوأدىببعض األودیة والطرق وأشهرها ببعض األودیة والطرق وأشهرها 
  الصحراء الغربیة، وترتبط الواحات البحریة عن طریق هذه الدروب.الصحراء الغربیة، وترتبط الواحات البحریة عن طریق هذه الدروب.

  سرتاتیجیةسرتاتیجیةاالاال  السمات املمیزة للخطةالسمات املمیزة للخطة. . ١١
السمات املمیزة للخطة ىف جمال التعلیم، والتعلم، السمات املمیزة للخطة ىف جمال التعلیم، والتعلم،   ..١١//١١

  والتدریب:والتدریب:
 إلتاحة مزید من الفرص أمام طالب الُشعب األدبیة لاللتحاق إنشاء كلیات وبرامج جدیدة .١

 كلیة الحقوق.مثل  بها،
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إنشاء كلیة تنمیة وتعمیر الصحراء استجابة لمتطلبات الترسیم الجدید لمحافظة المنیا  .٢
ا.شرقًاالذى یمتد الى البحر األحمر   ، والى الواحات غربً

إعطاء أولویة قصوى لتدریب الطالب من منظورین، األول التدریب من خالل نماذج  .٣
التدریب فى مواقع العمل المتوقع أن یعمل  واآلخر المحاكاة للمهن المرتبطة بكل كلیة،

 بها الطالب مستقبًال.

إتاحة مزید من الفرص للطالب المتمیزین للمنافسة على التفوق من خالل وجود مواد  .٤
اختیاریة یختار منها الطالب المتفوق المتمیز إلبراز قدرته على االبتكار، واإلبداع، 

  والتفوق.
  ة ىف جمال البحث العلمى:ة ىف جمال البحث العلمى:السمات املمیزة للخطالسمات املمیزة للخط  ..٢٢//١١

أحدث األبحاث البینیة،  همن خالل نتجتُ ) Excellence Centerإنشاء مركز للتمیز ( .١
 واألبحاث المتعددة التى تحقق التنمیة لمحافظة المنیا، ولصعید مصر، وربما لإلنسانیة.

إتاحة الفرص للخبراء فى مؤسسات المجتمع للمشاركة فى اإلشراف العلمى على رسائل  .٢
 تطویر وحل مشكالت اإلنتاج.الفى  منهااإلفادة  لماجستیر، والدكتوراه، حتى یمكن ا

تنمیة البیئة تنمیة البیئة السمات املمیزة للخطة ىف جمال السمات املمیزة للخطة ىف جمال .  .  ٣٣//١١
  ::وخدمة اتمعوخدمة اتمع

ة المحاور لمحو األمیة من منظور فرید تتكامل فیه امكانیات متكامل ستراتیجیةا يتبن .١
تم من خاللها جذب اُألمیین وتشجعیهم الجامعة فى كافة التخصصات األكادیمیة، وی

تقدم لهم الخدمات الالزمة فى  نفسه الوقتااللتحاق بفصول محو اُألمیة، وفى على 
 مجال الصحة، والزراعة، واإلرشاد والتوجیه االجتماعى، وفى مجال الحرف السائدة.

تشجیع  من خاللالجامعة لتنمیة البیئة، وخدمة المجتمع  تمااعلى تقدیم إسهاالعتماد  .٢
 أعضاء هیئة التدریس، والعاملین، والطالب على التطوع.

  التزامات اخلطة اإلسرتاتیجیة:التزامات اخلطة اإلسرتاتیجیة:..٤٤//١١
  االلتزام احمللى:االلتزام احمللى:  --

  بتقدیمبتقدیم) ) ٢٠١٠٢٠١٠//٢٠١٩٢٠١٩ـ ـ   ٢٠١٦٢٠١٦//٢٠١٥٢٠١٥((  المنیاالمنیا  لجامعةلجامعة  الخمسیةالخمسیةاالستراتیجیة االستراتیجیة   الخطةالخطة  تلتزمتلتزم

مكانیات  لقدرات،لقدرات،  المالئمةالمالئمة  والبحثیةوالبحثیة  والتدریبیةوالتدریبیة  التعلیمیةالتعلیمیة  الفرصالفرص مكانیاتوإ   المنیاالمنیا  محافظةمحافظة  مواطنيمواطني  اتاتوطموحوطموح  وإ
  والخریجینوالخریجین  الخاصالخاص  القطاعالقطاع  أوأو  العامةالعامة  الثانویةالثانویة  شهادةشهادة  علىعلى  اصلیناصلینالحالح  الطالبالطالب  منمن  مواقعهممواقعهم  باختالفباختالف

  الصغیرةالصغیرة  المشروعاتالمشروعات  وأصحابوأصحاب  األعمالاألعمال  ورجالورجال  الخاصالخاص  القطاعالقطاع  أوأو  الحكومةالحكومة  بقطاعبقطاع  والعاملینوالعاملین

  خدمةخدمة  أوأو  عملعمل  ةةفرصفرص  علىعلى  الحصولالحصول  فيفي  آمالهمآمالهم  ضوئهاضوئها  علىعلى  یحققونیحققون  منارةمنارة  المنیاالمنیا  جامعةجامعة  لتصبحلتصبح

  الجامعةالجامعة  تقومتقوم  بأنبأناالستراتیجیة االستراتیجیة   الخطةالخطة  وتلتزموتلتزم، ، بالحیاةبالحیاة  واالستمتاعواالستمتاع  فیهافیها  یعیشونیعیشون  التيالتي  البیئةالبیئة  وتنمیةوتنمیة
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  منمن  الهجرةالهجرة  ،،األمیةاألمیة  البطالة،البطالة،  الفقر،الفقر،  مثلمثل  التنمیةالتنمیة  مسارمسار  تعوقتعوق  التيالتي  التحدیاتالتحدیات  مواجهةمواجهة  فيفي  بدورهابدورها

  ..یفیفالر الر   فيفي  والبیئيوالبیئي  والصحيوالصحي  والثقافيوالثقافي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  وتدنىوتدنى  ،،الریفالریف
  ::القوميالقوميااللتزام االلتزام   --

  الجامعاتالجامعات  معمع  والتكاملوالتكامل  بالتنسیق،بالتنسیق،  المنیاالمنیا  لجامعةلجامعة  الخمسیةالخمسیةاالستراتیجیة االستراتیجیة   الخطةالخطة  تلتزمتلتزم
  ، بغرض تحقیق، بغرض تحقیقوالبحثیةوالبحثیة  والتدریسیة،والتدریسیة،  التعلیمیة،التعلیمیة،  الفرصالفرص  للمواطن المصريللمواطن المصري  تقدمتقدم  ييكك  ؛ وذلك؛ وذلكالمصریةالمصریة

  بقیةبقیة  معمع  بإمكانیاتهابإمكانیاتها  امعةامعةالجالج  همهمتستس  وبذلكوبذلك  محافظاتهم،محافظاتهم،  فيفي  المتاحةالمتاحة  غیرغیر  الجامعةالجامعةإمكانیات إمكانیات   منمناإلفادة اإلفادة 

في في ، وذلك ، وذلك عامةعامة  بصفةبصفة  دوافعهمدوافعهم  تحقیقتحقیق  وفىوفى  المحلیة،المحلیة،  مجتمعاتهممجتمعاتهم  وتنمیةوتنمیة  خدمة،خدمة،  فيفي  مصرمصر  جامعاتجامعات
  ستراتیجیة.ستراتیجیة.إطار هذه الخطة االإطار هذه الخطة اال

  ::العربيالعربيااللتزام االلتزام   --

  والتدریسیةوالتدریسیة  التعلیمیةالتعلیمیة  الفرصالفرص  بتقدیمبتقدیم  المنیاالمنیا  لجامعةلجامعة  الخمسیةالخمسیةاالستراتیجیة االستراتیجیة   الخطةالخطة  تلتزمتلتزم
  التعلیمالتعلیم  التالتمجامجا  فيفي  المنتظرالمنتظر  بدورهمبدورهم  القیامالقیام  منمن  لیتمكنوالیتمكنوا  ؛ وذلك؛ وذلكالعربالعرب  باحثینباحثینوالوال  ببللطالللطال  والبحثیةوالبحثیة
  ااتحدیً تحدیً   تمثلتمثل  أصبحتأصبحت  التيالتي  الملحةالملحة  القضایاالقضایا  مراعاةمراعاة  معمع  فیهافیها  یعیشونیعیشون  التيالتي  البیئةالبیئة  وتنمیةوتنمیة  ييالعلمالعلم  والبحثوالبحث

  البترولیة،البترولیة،  للطاقةللطاقة  بدائلبدائل  ابتكارابتكار  علىعلى  الصراعالصراع  الماء،الماء،  علىعلى  الصراعالصراع  التغیرات المناخیة،التغیرات المناخیة،  مثلمثل  ااصعبً صعبً 
  والسیاسیةوالسیاسیة  واالقتصادیةواالقتصادیة  والتعلیمیةوالتعلیمیة  المجتمعیةالمجتمعیة  وتحدیاتهاوتحدیاتها  والتكنولوجیاوالتكنولوجیا  والطائفیة،والطائفیة،  العرقیةالعرقیة  صراعاتصراعاتوالوال

  ..والثقافیةوالثقافیة
  

  ::العامليالعامليااللتزام االلتزام   --

  والمجاالتوالمجاالت  والتدریبیةوالتدریبیة  والبحثیةوالبحثیة  التعلیمیةالتعلیمیة  الفرصالفرص  عنعن  للعالمللعالم  باإلعالنباإلعالن  المنیاالمنیا  جامعةجامعة  تلتزمتلتزم
  علمائهاعلمائها  خاللخالل  منمن  تلتزمتلتزم  كماكما  ،،واآلدابواآلداب  الفنونالفنونو و   العلومالعلوم  مجاالتمجاالت  فيفي  المنیاالمنیا  محافظةمحافظة  لخصوصیةلخصوصیة  الممثلةالممثلة

  العالمیةالعالمیة  المشاكلالمشاكل  ومواجهةومواجهة  اإلنسانیةاإلنسانیة  المعرفةالمعرفة  تقدمتقدم  فيفيباإلسهام باإلسهام   ييالعالمالعالم  المستوىالمستوى  علىعلى  الروادالرواد

  ..الشربالشرب  ومیاهومیاه  والصحیةوالصحیة  العرقیة،العرقیة،  والصراعاتوالصراعات  والطاقة،والطاقة،  والمعلوماتیة،والمعلوماتیة،  بالبیئة،بالبیئة،  الخاصةالخاصة
  املنطلقات الفكریة للخطة:املنطلقات الفكریة للخطة:..٥٥//١١

    ::األولاألول  ـ املنطلقـ املنطلق

تمر مصر بمرحلة تاریخیة حاسمة، وعصیبة، تواجه فیها تحدیات ِجسام تتطلب أن تقوم تمر مصر بمرحلة تاریخیة حاسمة، وعصیبة، تواجه فیها تحدیات ِجسام تتطلب أن تقوم   
رتجى  رتجى الجامعة بدورها المُ ا على تحقیق التنمیة المجتمعیة، وباحثین   فيفيالجامعة بدورها المُ ا قادرً ا على تحقیق التنمیة المجتمعیة، وباحثین أن تقدم للمجتمع شبابً ا قادرً أن تقدم للمجتمع شبابً

عداد شباب متحرر من القیود اكل اكل حل مشحل مش  فيفي  اإلسهاماإلسهامقادرین على قادرین على  عداد شباب متحرر من القیود المجتمع، وتطویر مؤسساته وإ المجتمع، وتطویر مؤسساته وإ
تقلل من شأن بعض المهن ذات العائد المادي الكبیر، والتمسك ببعض تقلل من شأن بعض المهن ذات العائد المادي الكبیر، والتمسك ببعض   التيالتيقافیة العقیمة قافیة العقیمة الثالث

قنعة. قنعة.المهن العامرة بالبطالة المُ   المهن العامرة بالبطالة المُ
  ::الثانيالثانيـ املنطلق ـ املنطلق 



 

 

 

- ١١ -

تنامي دور الجامعة في المجال الثقافي والتنویري في شتى المجاالت مثل: اآلداب، تنامي دور الجامعة في المجال الثقافي والتنویري في شتى المجاالت مثل: اآلداب،   
  التيالتيواقتالعها من جذورها، تلك المشكلة واقتالعها من جذورها، تلك المشكلة   مواجهة مشكلة اُألمیة،مواجهة مشكلة اُألمیة،  والفنون، فضًال عن جهودها فيوالفنون، فضًال عن جهودها في

التطرف، التطرف،   ::ظهور مشكالت كثیرة مثلظهور مشكالت كثیرة مثل  فيفيتشكل السبب الرئیس تشكل السبب الرئیس   والتيوالتيتواجهنا منذ زمن طویل، تواجهنا منذ زمن طویل، 
واإلرهاب، وتعاطي المخدرات، واإلدمان، والبطالة، والسلبیة، والفهلوة، ... وذلك من خالل تبني واإلرهاب، وتعاطي المخدرات، واإلدمان، والبطالة، والسلبیة، والفهلوة، ... وذلك من خالل تبني 

  توجه استراتیجي غیر تقلیدي.توجه استراتیجي غیر تقلیدي.
  ـ املنطلق الثالث:ـ املنطلق الثالث:

طلع الجامعة إلى تحقیق مسئولیاتها األصیلة فى بناء الكوادر السیاسیة القادرة على طلع الجامعة إلى تحقیق مسئولیاتها األصیلة فى بناء الكوادر السیاسیة القادرة على تتتت  
تضع نُصب عینیها مصلحة الوطن، ونموه، وازدهاره، ورفعته) فى مجلس تضع نُصب عینیها مصلحة الوطن، ونموه، وازدهاره، ورفعته) فى مجلس   التيالتيالمشاركة الواعیة (المشاركة الواعیة (

النواب، والمجالس المحلیة، والنقابات، والجمعیات األهلیة، كما تتطلع الجامعة إلى غرس ُحب النواب، والمجالس المحلیة، والنقابات، والجمعیات األهلیة، كما تتطلع الجامعة إلى غرس ُحب 
  نفوس شبابها؛ للقیام بدورهم فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.نفوس شبابها؛ للقیام بدورهم فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.  فيفيلتطوعي لتطوعي العمل االعمل ا

  ـ املنطلق الرابع:ـ املنطلق الرابع:

ا أن السبیل األهم لحصول الجامعة على االعتماد المؤسسي هو نشر    ا أن السبیل األهم لحصول الجامعة على االعتماد المؤسسي هو نشر تُدِرك الجامعة تمامً تُدِرك الجامعة تمامً
ثقافة الجودة والتطویر المستمر بین جمیع العاملین بالجامعة من قیادات، وأكادیمیین، وطالب، ثقافة الجودة والتطویر المستمر بین جمیع العاملین بالجامعة من قیادات، وأكادیمیین، وطالب، 

للجامعة غایتها تمكین الكلیات من للجامعة غایتها تمكین الكلیات من االستراتیجیة االستراتیجیة ن، وعمال، واإلیمان بأن الخطة ن، وعمال، واإلیمان بأن الخطة داریین، وفنییداریین، وفنییوإ وإ 
  الحصول على االعتماد.الحصول على االعتماد.
  ـ املنطلق اخلامس:ـ املنطلق اخلامس:

توجه الجامعة طاقاتها البشریة، والمادیة لتدبیر الموارد الذاتیة الالزمة للتمویل الذاتي توجه الجامعة طاقاتها البشریة، والمادیة لتدبیر الموارد الذاتیة الالزمة للتمویل الذاتي   
یق إنتاجها البحثي، ومشاریعها، وتفعیل قوانین یق إنتاجها البحثي، ومشاریعها، وتفعیل قوانین لتحقیق غایاتها، ومتطلباتها، وذلك من خالل تسو لتحقیق غایاتها، ومتطلباتها، وذلك من خالل تسو 

  الملكیة الفكریة، وتفعیل مفهوم الجامعة المنتجة بصفة عامة.الملكیة الفكریة، وتفعیل مفهوم الجامعة المنتجة بصفة عامة.
  ـ املنطلق السادس:ـ املنطلق السادس:

یسود لدى الجامعة یقین أن إتاحة األنشطة الطالبیة لجمیع الطالب هو السبیل الفرید یسود لدى الجامعة یقین أن إتاحة األنشطة الطالبیة لجمیع الطالب هو السبیل الفرید   
اعیة، والثقافیة، والوجدانیة، اعیة، والثقافیة، والوجدانیة، لبناء الشخصیة المتوازنة المتكاملة للطالب من الجوانب االجتملبناء الشخصیة المتوازنة المتكاملة للطالب من الجوانب االجتم

واألخالقیة، وغرس قیم التعاون، والمشاركة وتحمل المسئولیة، والمواطنة، واالنتماء، وقبول اآلخر واألخالقیة، وغرس قیم التعاون، والمشاركة وتحمل المسئولیة، والمواطنة، واالنتماء، وقبول اآلخر 
تنصهر فیها تنصهر فیها   التيالتيواحترامه، والعمل التطوعي، والعمل كفریق؛ فالنشاط الطالبي هو البوتقة واحترامه، والعمل التطوعي، والعمل كفریق؛ فالنشاط الطالبي هو البوتقة 

  المجتمع.المجتمع.  یحتاجهمیحتاجهم  الذینالذینالرواد، والقادة الرواد، والقادة   طاقات الشباب، وتنتج عنهطاقات الشباب، وتنتج عنه
  ـ املنطلق السابع:ـ املنطلق السابع:

تحقیق توجه الدولة لتطویر صعید تحقیق توجه الدولة لتطویر صعید   فيفيالمشاركة المشاركة   فيفيتبادر الجامعة بالقیام بدورها األصیل تبادر الجامعة بالقیام بدورها األصیل             
إعادة ترسیم حدود المحافظات لالنطالق نحو تعمیر الصحراء واستثمار إعادة ترسیم حدود المحافظات لالنطالق نحو تعمیر الصحراء واستثمار   فيفيمصر المتمثل مصر المتمثل 
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ا كلیة هذا المجال یمكن أن نهذا المجال یمكن أن ن  فيفيثرواتها، وذلك من خالل إنشاء كلیة متخصصة ثرواتها، وذلك من خالل إنشاء كلیة متخصصة  ا كلیة طلق علیها مبدئیً طلق علیها مبدئیً
  ..تعمیر الصحراءتعمیر الصحراء

  ::ـ املنطلق الثامنـ املنطلق الثامن
بالمستشفیات الجامعیة، بالمستشفیات الجامعیة،   لصحیة من خالل دور الجامعة في العنایةلصحیة من خالل دور الجامعة في العنایةتحسین الخدمة اتحسین الخدمة ا            

  والتعاون مع وزارة الصحة لتسحین مستوى الخدمة الصحیة. والتعاون مع وزارة الصحة لتسحین مستوى الخدمة الصحیة. 
  منهج اخلطة:منهج اخلطة:  ..٦٦//١١
أعضاء أعضاء   فيفيالمنیا ممثلة المنیا ممثلة   بناء الخطة كوادر مهتمة بصناعة مستقبل جامعةبناء الخطة كوادر مهتمة بصناعة مستقبل جامعة  فيفيشارك شارك   

هیئة التدریس، والهیئة المعاونة، والطالب، والجهاز اإلداري، ورواد المجتمع والمستفیدین، ولقد هیئة التدریس، والهیئة المعاونة، والطالب، والجهاز اإلداري، ورواد المجتمع والمستفیدین، ولقد 
  BBoottttoomm--UUppتحددت منهجیة بناء الخطة من خالل التفاعل والتكامل بین المدخلین (تحددت منهجیة بناء الخطة من خالل التفاعل والتكامل بین المدخلین (

AApppprrooaacchh) ،() ،(TToopp--DDoowwnn  AApppprrooaacchh ًييا على اآلتا على اآلت) اعتمادً ) اعتماد::  
، ، ييالتخطیط االستراتیجالتخطیط االستراتیج  فيفيت، والبحوث، والمقاالت المتخصصة ت، والبحوث، والمقاالت المتخصصة االطالع على الدراسااالطالع على الدراسا  ..١١

  للتعلیم العالي والتدریب.للتعلیم العالي والتدریب.االستراتیجیة االستراتیجیة واإلدارة واإلدارة 

أوروبا، أوروبا،   ىىللجامعات على مستو للجامعات على مستو السابقة السابقة االستراتیجیة االستراتیجیة االطالع على نماذج الخطط االطالع على نماذج الخطط   ..٢٢
  ..والمحلىوالمحلى  العربيالعربيوأمریكا، وآسیا، وأفریقیا، وعلى المستوى وأمریكا، وآسیا، وأفریقیا، وعلى المستوى 

  ..لجامعة المنیا السابقةلجامعة المنیا السابقةجیة جیة االستراتیاالستراتیاالطالع على الخطط االطالع على الخطط   ..٣٣
والمعلومات والمعلومات ، ، من الجامعةمن الجامعة  جمع المعلومات والبیانات الخاصة بالبیئة الداخلیة للجامعةجمع المعلومات والبیانات الخاصة بالبیئة الداخلیة للجامعة  ..٤٤

  محافظة المنیا.محافظة المنیا.الخاصة بالبیئة الخارجیة من مركز المعلومات بالخاصة بالبیئة الخارجیة من مركز المعلومات ب

  فيفيالجامعة الجامعة   إلیهإلیهوما تتطلع وما تتطلع   الفعليالفعلي  األداءاألداءلتحدید الفجوة بین واقع لتحدید الفجوة بین واقع   البیئيالبیئيالتحلیل التحلیل   إجراءإجراء  ..٥٥
  رؤیتها.رؤیتها.

قطاعات اإلدارة قطاعات اإلدارة : : فيفياألساسیة للخطة ممثلة األساسیة للخطة ممثلة   بالقطاعاتبالقطاعاتتحدید االحتیاجات الخاصة تحدید االحتیاجات الخاصة   ..٦٦
البحث البحث والتدریب، الطالب والخریجین، والتدریب، الطالب والخریجین، ، التعلیم والتعلم ، التعلیم والتعلم ييالتخطیط االستراتیجالتخطیط االستراتیجالمؤسسیة، المؤسسیة، 

  المجتمع.المجتمع.  وتنمیة البیئة وخدمةوتنمیة البیئة وخدمة  أعضاء هیئة التدریس والدراسات العلیا،أعضاء هیئة التدریس والدراسات العلیا،  العلمي،العلمي،

  المنبثقة منها.المنبثقة منها.  واألهدافواألهداف  م والغایاتم والغایاتتحدید الرؤیة والرسالة والقیتحدید الرؤیة والرسالة والقی  ..٧٧

  تكفل تحقیق رؤیتها.تكفل تحقیق رؤیتها.  والتيوالتيتحدید االستراتیجیات الالزمة لسد الفجوة تحدید االستراتیجیات الالزمة لسد الفجوة   ..٨٨

  تحدید التزامات الخطة.تحدید التزامات الخطة.  ..٩٩

  ..، واستمراریتها، واستمراریتهاتحدید ضمانات نجاح وتحقیق أهداف الخطةتحدید ضمانات نجاح وتحقیق أهداف الخطة  ..١٠١٠
  الخطة التنفیذیة.الخطة التنفیذیة.  ..١١١١

  اإلسرتاتیجیةاإلسرتاتیجیة  . آلیات تفعیل اخلطة. آلیات تفعیل اخلطة٢٢
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  آلیة حتقیق اخلطة:آلیة حتقیق اخلطة:. . ١١//٢٢
  ::تابعةتابعةاملامل. . ١١//١١//٢٢

ا من موقع الجامعة، وموقع المركز. .١  یتم متابعة تنفیذ الخطة الكترونیً

 مركز التخطیط االستراتیجى بالكلیات. يیتم متابعة تنفیذ الخطة من خالل منسق .٢

یقوم مجلس إدارة المركز بزیارات میدانیة للكلیات لمتابعة التنفیذ، وتقدیم الدعم الفنى  .٣
  الالزم للتغلب على المعوقات.

  ::التنفیذالتنفیذ  ..٢٢//١١//٢٢

یقوم نواب رئیس الجامعة بمتابعة تنفیذ الخطة كٌل فیما یقع فى دائرة اختصاصه، حیث  .١
یقوم األستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب بمتابعة تحقیق الغایة 
 الثانیة، ویقوم األستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث بمتابعة

تحقیق الغایة الثالثة، ویقوم األستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة لتنمیة البیئة وخدمة 
 المجتمع بمتابعة تحقیق الغایات الرابعة، والخامسة.

  یقوم مجلس إدارة المركز بمتابعة تنفیذ الخطة فیما یخص الغایة األولى والخامسة. .٢
  استمراریة اخلطة:استمراریة اخلطة:  ..٢٢//٢٢

  خالل الضمانات اآلتیة:استمراریة الخطة من  تتحقق  
 دعم قیادات الجامعة األكادیمیة واإلداریة.  .١

 دعم وحدة إدارة المشروعات لتنفیذ أنشطة الخطة. .٢

 دعم مركز ضمان الجودة واالعتماد بالمنیا. .٣

ا لما تم تحقیقه عقب كل سنة،  .٤  على ضوء المستجدات. ومراجعتهالتقییم الدورى سنویً

 لتنفیذ الخطة. ليتخصیص دعم ما .٥
  آلیة نشر اخلطة:آلیة نشر اخلطة:. . ٣٣//٢٢

ا من خالل موقع الجامعة، ومن خالل موقع خاص بمركز التخطیط  .١ نشر الخطة الكترونیً
 االستراتیجي بالجامعة.

ا من خالل إرسال نسخة ورقیة للكلیات، والمراكز البحثیة، والوحدات  یتم نشر الخطة ورقیً
  ذات الطابع الخاص، كما یتم تبادل الخطة مع الجامعات المصریة.

  . عقد احتفالیة على مستوى الجامعة لإلعالن والنشر.  ٢
  .وسائل التواصل مع مركز التخطیط االسرتاتیجي:.وسائل التواصل مع مركز التخطیط االسرتاتیجي:٤٤//٢٢

  یمكن التواصل مع مركز التخطیط االستراتیجي بالجامعة من خالل:یمكن التواصل مع مركز التخطیط االستراتیجي بالجامعة من خالل:
  ـ عنوان املركز:ـ عنوان املركز:

  جامعة المنیا ـ مبنى التطویر ـ الدور الثالث.جامعة المنیا ـ مبنى التطویر ـ الدور الثالث.
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  ـ موقع اجلامعة: ـ موقع اجلامعة: 
wwwwww..mmiinniiaa..eedduu..eegg  

  ـ التواصل مع: ـ التواصل مع: 

  الربید االلكرتونيالربید االلكرتوني  املسمى الوظیفياملسمى الوظیفي  مم

  pprreessiiddeenntt@@mmuu..eedduu..eegg  رئیس الجامعةرئیس الجامعة  ١١
gg__mmaaggdd@@mmuu..eedduu..eegg  

تراتیجي    22 یط االس ز التخط دیر مرك تراتیجي  م یط االس ز التخط دیر مرك م
  بالجامعةبالجامعة

kkaalliiffaaaahhmmaadd@@yyaahhoooo..ccoomm  
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  . التحلیل البیئي جلامعة املنیا. التحلیل البیئي جلامعة املنیا33
  (أ). البیئة الداخلیة:(أ). البیئة الداخلیة:

  اإلتاحة:اإلتاحة:  ١١//٣٣
 

 ٢٠١٥-٢٠١٤عداد الطالب بجامعة المنیا طبقًا للنوع وموزعة على حسب الكلیات والفرق الدراسیة للعام الجامعي ) بیان بأ١جدول (



 

 

 

- ١٧ -
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 إناث-): إجمالي عدد الطالب طبقًا للنوع ذكور٢شكل (



 

 

 

- ١٩ -

 ٢٠١٥-٢٠١٤) بیان بأعداد ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بجامعة المنیا طبقًا للنوع وموزعة على حسب الكلیات  للعام الجامعي ٢جدول (
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 ٢٠١٤/٢٠١٥عداد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بكلیات جامعة المنیا للعام الجامعي أ): ٣شكل (
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 - ذكور موزعین  ٢٠١٤/٢٠١٥عداد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بكلیات جامعة المنیا للعام الجامعي أإجمالي ): ٤شكل (
 إناث
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اخلاصة بأعداد الطالب وأعضاء اخلاصة بأعداد الطالب وأعضاء   اإلحصائیاتاإلحصائیاتالتعلیق على التعلیق على 
  هیئة التدریس:هیئة التدریس:

  ::ييظ اآلتظ اآلتخيص الطالب یالحخيص الطالب یالح  ماما  --أوالأوال

%) %) ٦٢٦٢حیث بلغت نسبتهم المئویة (حیث بلغت نسبتهم المئویة (  اإلناثاإلناثالغالبیة العظمى من طالب الجامعة من الغالبیة العظمى من طالب الجامعة من   --
  : : ذا یعنيذا یعنيب وهب وهمن العدد الكلى للطالمن العدد الكلى للطال

oo  مجاالت مجاالت   ))فى برامج األنشطة الطالبیة بالجامعة، والكلیاتفى برامج األنشطة الطالبیة بالجامعة، والكلیات((  ضرورة تخصیصضرورة تخصیص
فى الحیاة فى الحیاة   لدورهنلدورهن  هنهنإعدادإعداد  تهدف الىتهدف الى، والتى ، والتى بالطالباتبالطالباتلألنشطة خاصة لألنشطة خاصة 

فى األعمال التطوعیة الخاصة بالمرأة، والفتاة فى األعمال التطوعیة الخاصة بالمرأة، والفتاة   اتات، وكمشارك، وكمشاركوجاتوجاتهات، وكز هات، وكز كأمكأم
ا فى المجاالت الثقافیة، والصحیة، واالجتماعیة، واإلنسانیة. ا فى المجاالت الثقافیة، والصحیة، واالجتماعیة، واإلنسانیة.عمومً   عمومً

oo   ضرورة اتخاذ التدابیر الالزمة لحث، وتشجیع الطالبات على اإلقبال للمشاركة ضرورة اتخاذ التدابیر الالزمة لحث، وتشجیع الطالبات على اإلقبال للمشاركة
ه ه لهذلهذ  ييالدراسالدراس  الجدولالجدولفى فى   اافى هذه األنشطة على أن تخصص الجامعة وقتً فى هذه األنشطة على أن تخصص الجامعة وقتً 

ا فى التعطیل عن الدراسة. ا فى التعطیل عن الدراسة.األنشطة حتى ال تصبح ممارسة األنشطة سببً   األنشطة حتى ال تصبح ممارسة األنشطة سببً

حیث بلغت حیث بلغت   ؛؛العلوم النسبة األكبر من طالب الجامعةالعلوم النسبة األكبر من طالب الجامعةدار دار یمثل طالب كلیتى اآلداب، و یمثل طالب كلیتى اآلداب، و   --
ا (١٦١٦%)، والثانیة (%)، والثانیة (٢٧٢٧النسبة المئویة لألولى (النسبة المئویة لألولى ( ا (%) وهما یمثال معً %) من العدد %) من العدد ٤٣٤٣%) وهما یمثال معً

  لطالب الجامعة، وهذا یتطلب:لطالب الجامعة، وهذا یتطلب:  ييالكلالكل
oo  يياألدباألدبالقسم القسم الستیعاب طالب الستیعاب طالب   ؛ وذلك؛ وذلككلیات جدیدة (كلیة الحقوق)كلیات جدیدة (كلیة الحقوق)بب  دراسةدراسةبدء البدء ال  

  %).%).٤٣٤٣) () (٢٠١٥٢٠١٥الذین تبلغ نسبتهم فى الجامعة عام (الذین تبلغ نسبتهم فى الجامعة عام (

oo  دار دار   ييفتح المكتبة المركزیة ودعمها بالمراجع األولیة التى تحتاجها كلیتفتح المكتبة المركزیة ودعمها بالمراجع األولیة التى تحتاجها كلیتاإلسراع باإلسراع ب
  تها الثقافیة.تها الثقافیة.الطالب من امكانیاتها االلكترونیة، وامكانیاالطالب من امكانیاتها االلكترونیة، وامكانیا  العلوم، واآلداب، إلفادةالعلوم، واآلداب، إلفادة

oo   االستمرار فى دعم مركز المخطوطات بالجامعة وتفعیله إلثراء الجانب االستمرار فى دعم مركز المخطوطات بالجامعة وتفعیله إلثراء الجانب
  بالجامعة.بالجامعة.  طالب الكلیات األدبیةطالب الكلیات األدبیة  إعدادإعدادفى فى   األكادیمياألكادیمي

oo   االستمرار فى قیام الكلیات األدبیة بتقدیم البرامج األكادیمیة الحدیثة التى تتسق االستمرار فى قیام الكلیات األدبیة بتقدیم البرامج األكادیمیة الحدیثة التى تتسق
  مع متطلبات سوق العمل.مع متطلبات سوق العمل.

oo  ل، والتواصل االلكترونى بین الطالب ل، والتواصل االلكترونى بین الطالب االستمرار فى دعم وسائل االتصااالستمرار فى دعم وسائل االتصا
  وأساتذتهم للتغلب على سلبیات التدریس لألعداد الكبیرة.وأساتذتهم للتغلب على سلبیات التدریس لألعداد الكبیرة.

oo   تحویلى الذى تحویلى الذى ببرامج التدریب الببرامج التدریب ال  ––بصفة خاصة بصفة خاصة   ––دعم خریجى هاتین الكلیتین دعم خریجى هاتین الكلیتین
..المناسبةالمناسبة  عملعملالال  یمكنهم من إیجاد فرصیمكنهم من إیجاد فرص
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  ما خيص أعضاء هیئة التدریس:ما خيص أعضاء هیئة التدریس:  --ثانیًاثانیًا

) بنسبة ) بنسبة ١٠٥١٠٥ن في كلیات الزراعة (ن في كلیات الزراعة (لتدریس المتفرغیلتدریس المتفرغییوجد أكبر عدد من أعضاء هیئة ایوجد أكبر عدد من أعضاء هیئة ا  --
) بنسبة ) بنسبة ٥١٥١%)، واآلداب (%)، واآلداب (٩٨٩٨,,١٢١٢) بنسبة () بنسبة (٦٧٦٧%)، والطب (%)، والطب (٥٠,٣٧٥٠,٣٧( ( 

  ::يي%)، وهذا یعن%)، وهذا یعن٤٢,٩٤٢,٩) بنسبة () بنسبة (٣٩٣٩%)، والتربیة (%)، والتربیة (٣٥٣٥,,٣٠٣٠((
oo  ن فى نقل خبراتهم ن فى نقل خبراتهم یی، والمتفرغ، والمتفرغینینضرورة استثمار طاقات، وخبرات األساتذة العاملضرورة استثمار طاقات، وخبرات األساتذة العامل

  المجتمع كلٌ المجتمع كلٌ   خدمةخدمةهم، وفى تنمیة البیئة و هم، وفى تنمیة البیئة و نینیضاء هیئة التدریس ومعاو ضاء هیئة التدریس ومعاو لشباب أعلشباب أع
ا، و حسب تخصصه، كما یمكن تسو حسب تخصصه، كما یمكن تسو  ا وعالمیً ا، و یق هذه الخبرات محلیً ا وعالمیً یمكن ألساتذة یمكن ألساتذة یق هذه الخبرات محلیً

ا بالتعاون مع المحافظة أن یحققوا اكتفاء بالتعاون مع المحافظة أن یحققوا اكتفاء   ––بصفة خاصة بصفة خاصة   ––كلیة الزراعة كلیة الزراعة  ا غذائیً غذائیً
ا اذاتیً   محافظة المنیا.محافظة المنیا.  ييللعاملین بجامعة المنیا والطالب، وألهالللعاملین بجامعة المنیا والطالب، وألهال  ذاتیً

ُالحظ أن ه  -- ُالحظ أن هی ن العدد ن العدد إإحیث حیث   ؛؛داخل معظم الكلیاتداخل معظم الكلیات  ––إلى حد ما إلى حد ما   ––  اایً یً طبیعطبیع  ااناك توزیعً ناك توزیعً ی
أعضاء هیئة أعضاء هیئة   إجماليإجمالي%) من %) من ٤٠٤٠الغالب هو من الهیئة المعاونة بما یزید عن (الغالب هو من الهیئة المعاونة بما یزید عن (

%) بكلیة الحاسبات %) بكلیة الحاسبات ٩٠٩٠%) بكلیة التمریض، (%) بكلیة التمریض، (٨٠٨٠بلغت هذه النسبة (بلغت هذه النسبة (  إذإذ  ؛؛التدریسالتدریس
  %) بكلیة الطب البیطرى، وهذا یحتم:%) بكلیة الطب البیطرى، وهذا یحتم:١٨٧,٥١٨٧,٥((والمعلومات، والمعلومات، 

oo   ضرورة عمل خطة الستكمال أعضاء هیئة التدریس فى هذه الكلیات بحیث ضرورة عمل خطة الستكمال أعضاء هیئة التدریس فى هذه الكلیات بحیث
تضمن الجامعة أن یلتزموا بالعمل فى هذه الكلیات لمدة ال تقل عن عشر تضمن الجامعة أن یلتزموا بالعمل فى هذه الكلیات لمدة ال تقل عن عشر 

  سنوات.سنوات.

oo  أن یقوم مركز تنمیة قدرات ومهارات أعضاء هیئة التدریس بالجامعة أن یقوم مركز تنمیة قدرات ومهارات أعضاء هیئة التدریس بالجامعة   ضرورةضرورة
أعضاء هیئة أعضاء هیئة   ييبإجراء دراسة لتحدید االحتیاجات المهنیة الالزمة لمعاونبإجراء دراسة لتحدید االحتیاجات المهنیة الالزمة لمعاون

التدریس، ومراعاة تحقیقها فى برامج تدریبهم حتى یتمكنوا من القیام بالدور التدریس، ومراعاة تحقیقها فى برامج تدریبهم حتى یتمكنوا من القیام بالدور 
المنتظر منهم فى تقییم الطالب، والبحث العلمى، وتنمیة البیئة، وخدمة المنتظر منهم فى تقییم الطالب، والبحث العلمى، وتنمیة البیئة، وخدمة 

  المجتمع.المجتمع.
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  األنشطة العلمیة واالتفاقیات الثقافیة:األنشطة العلمیة واالتفاقیات الثقافیة:  ..٢٢//١١//٣٣
  ـ االتفاقیات العلمیة والثقافیة الثنائیة:ـ االتفاقیات العلمیة والثقافیة الثنائیة:

  وثقافیةوثقافیة  علمیةعلمیة  اتفاقیاتاتفاقیاتفي في   جنبیةجنبیةواألواأل  العربیةالعربیة  الجامعاتالجامعات  منمن  العدیدالعدید  معمع  ةةالجامعالجامع  تشتركتشترك

  كما بالجدول التالى:كما بالجدول التالى:  ثنائیة،ثنائیة،

  مم
االتفاقیات املوقعة بني االتفاقیات املوقعة بني 

جامعة املنیا جامعة املنیا 
  وجامعة....وجامعة....

اسم اسم 
  الدولةالدولة

تاریخ تاریخ 
  مدة االتفاقیةمدة االتفاقیة  التوقیعالتوقیع

  غیر مقیدة المدةغیر مقیدة المدة  ١٩٨٢١٩٨٢//٩٩//٦٦  ألمانیاألمانیا  جامعة كاسلجامعة كاسل  ١١
  یدة المدةیدة المدةغیر مقغیر مق  ١٩٨٥١٩٨٥//١١//١٥١٥  بریطانیابریطانیا  جامعة جالسجوجامعة جالسجو  ٢٢
  غیر مقیدة المدةغیر مقیدة المدة  ١٩٨٥١٩٨٥//٨٨//٥٥  أمریكاأمریكا  جامعة میسورى روالجامعة میسورى روال  ٣٣
ا  ٣٣  ١٩٨٧١٩٨٧//١٢١٢//١١١١  ألمانیاألمانیا  جامعة هیلدسهیمجامعة هیلدسهیم  ٤٤ اسنوات وتجدد تلقائیً   سنوات وتجدد تلقائیً
ا  ٥٥  ١٩٩٢١٩٩٢//١٠١٠//١٨١٨  كازاخستانكازاخستان  جامعة الفارابىجامعة الفارابى  ٥٥ اسنوات وتجدد تلقائیً   سنوات وتجدد تلقائیً

  جامعة الدراسات الدولیةجامعة الدراسات الدولیة  ٦٦
  ––شنغهاى شنغهاى 
  الصینالصین

اسنة سنة   ١٩٩٥١٩٩٥//٥٥//١٤١٤ ً اواحدة تجدد تلقائی ً   واحدة تجدد تلقائی

  غیر مقیدة المدةغیر مقیدة المدة  ١٩٩٥١٩٩٥//٨٨//٤٤  كازاخستانكازاخستان  جامعة التركستان الحكومیةجامعة التركستان الحكومیة  ٧٧
  غیر مقیدة المدةغیر مقیدة المدة  ١٩٩٦١٩٩٦//٤٤//٢٣٢٣  أمریكاأمریكا  جامعة مینسوتاجامعة مینسوتا  ٨٨
  غیر مقیدة المدةغیر مقیدة المدة  ١٩٩٩١٩٩٩//٩٩//٢٩٢٩  المغربالمغرب  جامعة محمد الخامسجامعة محمد الخامس  ٩٩
ا  ٣٣  ٢٠٠٠٢٠٠٠//٧٧//٢٤٢٤  الیمنالیمن  الجامعة الیمنیةالجامعة الیمنیة  ١٠١٠ اسنوات وتجدد تلقائیً   سنوات وتجدد تلقائیً
ا  ٤٤  ٢٠٠١٢٠٠١//٧٧//٢٥٢٥  المغربالمغرب  المالك السعدىالمالك السعدىجامعة جامعة   ١١١١ اسنوات وتجدد تلقائیً   سنوات وتجدد تلقائیً

  ٢٠٠٣٢٠٠٣//١١//٨٨  أوكرانیاأوكرانیا  جامعة كییفجامعة كییف  ١٢١٢
ا   ٥٥ ا سنوات وتجدد تلقائیً سنوات وتجدد تلقائیً

ا اسنویً   سنویً
ا  ٥٥  ٢٠٠٤٢٠٠٤//٦٦//٢٠٢٠  السودانالسودان  جامعة وادى النیلجامعة وادى النیل  ١٣١٣ اسنوات وتجدد تلقائیً   سنوات وتجدد تلقائیً

  ٢٠٠٦٢٠٠٦//٧٧//٢٠٢٠  تونستونس  جامعة سوسةجامعة سوسة  ١٤١٤
سنوات قابلة للتجدید سنوات قابلة للتجدید ٣٣

ا اتلقائیً   تلقائیً
ا  ٥٥  ٢٠٠٧٢٠٠٧//٨٨//٣١٣١  الصینالصین  ZZhheejjiiaanngg  NNoorrmmaallجامعة جامعة   ١٥١٥ اسنوات تجدد تلقائیً   سنوات تجدد تلقائیً

  ٢٠٠٧٢٠٠٧//٩٩//٣٠٣٠  تونستونس  جامعة المنستیرجامعة المنستیر  ١٦١٦
سنوات قابلة للتجدید سنوات قابلة للتجدید   ٣٣

ا اضمنیً   ضمنیً
ا  ٣٣  ٢٠٠٨٢٠٠٨//٤٤//١٥١٥  األردناألردن  جامعة الزرقاء الخاصةجامعة الزرقاء الخاصة  ١٧١٧ اسنوات تجدد تلقائیً   سنوات تجدد تلقائیً

١٨١٨  
معهد كاالبریا العالى للسیاسة معهد كاالبریا العالى للسیاسة 

  الدولیةالدولیة
  ٢٠١٠٢٠١٠//١٢١٢//٨٨  ایطالیاایطالیا

سنوات یمكن تجدیدها سنوات یمكن تجدیدها   ٣٣
  ورة تلقائیةورة تلقائیةبصبص
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  مم
االتفاقیات املوقعة بني االتفاقیات املوقعة بني 

جامعة املنیا جامعة املنیا 
  وجامعة....وجامعة....

اسم اسم 
  الدولةالدولة

تاریخ تاریخ 
  مدة االتفاقیةمدة االتفاقیة  التوقیعالتوقیع

ا  ٥٥  ٢٠١٠٢٠١٠//١٢١٢//١٤١٤  ایطالیاایطالیا  جامعة میسیناجامعة میسینا  ١٩١٩ اسنوات تجدد تلقائیً   سنوات تجدد تلقائیً

٢٠٢٠  
للدراسات للدراسات   SSiicchhuuaannجامعة جامعة 

  الدولیةالدولیة
  سنواتسنوات  ٥٥  ٢٠١٢٢٠١٢//٥٥//١٥١٥  الصینالصین

٢١٢١  
جامعة العلوم الزراعیة والطب جامعة العلوم الزراعیة والطب 

  یاشیاش  ––البیطرى البیطرى 
ا  ٥٥  ٢٠١٢٢٠١٢//١٠١٠//٢٦٢٦  رومانیارومانیا اسنوات تجدد تلقائیً   سنوات تجدد تلقائیً

  ٢٠١٣٢٠١٣//٢٢//٢٧٢٧  اسبانیااسبانیا  جامعة مرسیهجامعة مرسیه  ٢٢٢٢
ویمكن تمدیدها ویمكن تمدیدها   سنواتسنوات٣٣

  لمدد مماثلةلمدد مماثلة

٢٣٢٣  
جامعات سالمنكا، القاهرة، عین جامعات سالمنكا، القاهرة، عین 
  شمس، األزهر، اإلسكندریة، حلوانشمس، األزهر، اإلسكندریة، حلوان

  ٢٠١٣٢٠١٣//٢٢//٢٨٢٨  أسبانیا ومصرأسبانیا ومصر
سنوات وتجدد لمدد سنوات وتجدد لمدد   ٣٣

  مماثلةمماثلة
  ::٢٠١٥٢٠١٥--٢٠٢٠١٤١٤  اجلامعىاجلامعى  للعامللعام  للمؤمتراتللمؤمترات  اجلامعةاجلامعة  خطةخطةـ ـ 

  مدتهمدته  اسم املؤمتراسم املؤمتر
اجلهة اجلهة 

املنظمة املنظمة 
  للمؤمترللمؤمتر

موافقة جملس موافقة جملس 
  مالحظاتمالحظات  اجلامعةاجلامعة

مؤتمر كلیة اآلداب السنوى مؤتمر كلیة اآلداب السنوى   --١١
بعنوان: الهویة فى عالم بعنوان: الهویة فى عالم 

  متغیرمتغیر

مارس مارس ١٨١٨--١٦١٦
٢٠١٥٢٠١٥  

  كلیة اآلدابكلیة اآلداب
مجلس الجامعة مجلس الجامعة 

))٢٠١٤٢٠١٤//٩٩//٣٠٣٠((  
  

الثانى الثانى   المؤتمر الدولىالمؤتمر الدولى  --٢٢
لدول حوض لدول حوض   للزراعة والرىللزراعة والرى

  النیلالنیل

مارس مارس ٢٥٢٥--٢٣٢٣
٢٠١٥٢٠١٥  

  كلیة الزراعةكلیة الزراعة
مجلس الجامعة مجلس الجامعة 

))٢٠١٣٢٠١٣//٧٧//٣٠٣٠((  
  

مؤتمر االتجاهات مؤتمر االتجاهات   --٣٣
حدیثة فى حدیثة فى والتكنولوجیا الوالتكنولوجیا ال

الطب الشرعى والسموم الطب الشرعى والسموم 
  اإلكلینیكیةاإلكلینیكیة

  كلیة الطبكلیة الطب  ٢٠١٥٢٠١٥ابریل ابریل   ٣٣--٢٢
مجلس الجامعة مجلس الجامعة 

))٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٤٢٤((  
  

مؤتمر المواد الحدیثة فى مؤتمر المواد الحدیثة فى   --٤٤
ترمیم المبانى األثریة ترمیم المبانى األثریة 
الحاملة للصور الجداریة، الحاملة للصور الجداریة، 

  تونة الجبل، حالة دراسیةتونة الجبل، حالة دراسیة

ابریل ابریل   ٢١٢١--٢٠٢٠
٢٠١٥٢٠١٥  

كلیة الفنون كلیة الفنون 
  الجمیلةالجمیلة

مجلس الجامعة مجلس الجامعة 
))٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//٣٠٣٠((  
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  مدتهمدته  اسم املؤمتراسم املؤمتر
اجلهة اجلهة 

املنظمة املنظمة 
  للمؤمترللمؤمتر

موافقة جملس موافقة جملس 
  مالحظاتمالحظات  اجلامعةاجلامعة

  ٢٠١٥٢٠١٥ابریل ابریل   ٥٥--٤٤  مؤتمر ریاض األطفالمؤتمر ریاض األطفال  --٦٦
كلیة ریاض كلیة ریاض 

  األطفالاألطفال

  
  
  

  

المؤتمر الدولى األول المؤتمر الدولى األول   --٥٥
بعنوان: تطویر منظومة بعنوان: تطویر منظومة 
  التقویم كمدخل لجودة التعلیمالتقویم كمدخل لجودة التعلیم

أكتوبر أكتوبر   ١٤١٤--١٣١٣
٢٠١٥٢٠١٥  

مركز جامعة مركز جامعة 
المنیا لتطویر المنیا لتطویر 
نظم تقویم نظم تقویم 

  الطالبالطالب

مجلس الجامعة مجلس الجامعة 
))٢٠١٤٢٠١٤//٤٤//٢٢٢٢ ( (  

  تم التأجیلتم التأجیل
  

  ىت متنحها اجلامعة:ىت متنحها اجلامعة:الدرجات العلمیة الالدرجات العلمیة ال  ..٣٣//١١//٣٣
  العلمیةالعلمیة  للكلیاتللكلیات  البكالوریوسالبكالوریوس  درجةدرجة..    
  دبیةدبیةاألاأل  للكلیاتللكلیات  اللیسانساللیسانس  درجةدرجة..  

  سنةسنة  مدتهامدتها  أكادیمیة،أكادیمیة،  أوأو  تطبیقیةتطبیقیة  طبیعةطبیعة  ذاتذات  مقرراتمقررات  تتناولتتناول  دراساتدراسات  وهىوهى  ::الدبلومالدبلوم  درجةدرجة  

ً   ..سنتینسنتین  تكونتكون  أنأن  ویجوزویجوز  قلقلاألاأل  علىعلى  واحدةواحدة ً (طبق ..ا للوائح الداخلیة للكلیات)ا للوائح الداخلیة للكلیات)(طبق
  ودرجة ، ودرجة وراه الفلسفةوراه الفلسفةودكتودكت  الماجستیرالماجستیر  درجتادرجتا ،))DD..SSCC ( (بهمابهما  الدراسةالدراسة  وتشملوتشمل؛ ؛ فى العلومفى العلوم  

  رسالةرسالة  بإعدادبإعداد  ینتهىینتهى  النتائجالنتائج  واستقراءواستقراء  البحثالبحث  وسائلوسائل  علىعلى  ااوتدریبً وتدریبً   متقدمةمتقدمة  دراسیةدراسیة  مقرراتمقررات

  ..التخصصالتخصص  فروعفروع  للكلیةللكلیة  الداخلیةالداخلیة  اللوائحاللوائح  تحددتحدد، و ، و المتحانالمتحاناا  لجنةلجنة  تقبلهاتقبلها
  منشآت اجلامعة:منشآت اجلامعة:..٤٤//١١//٣٣

  .مركز جامعة المنیا.مركز جامعة المنیا

  ففآالآال  عشرةعشرة  منمن  یقربیقرب  ماما  ویقدمویقدم  والخدمة،والخدمة،  الطهيالطهي  معداتمعدات  ثث  بأحدبأحد  مجهزمجهز    ::زىزىالمركالمرك  المطعمالمطعم  
..للطلبة والطالباتللطلبة والطالبات  اایومیً یومیً   وجبةوجبة

  الجامعةالجامعة  إصداراتإصدارات  كافةكافة  طباعةطباعة  بهابها  ویتمویتم  الطباعةالطباعة  التالتآآ  بأحدثبأحدث  مجهزةمجهزة    ::المركزیةالمركزیة  المطابعالمطابع  

..المجتمعالمجتمع  إصداراتإصدارات  وبعضوبعض

  ویضم ، ویضم برمجیاتبرمجیاتالال  عملعمل  أهمهاأهمها  خدماتخدمات  ویؤدىویؤدى  ١٩٩٣١٩٩٣  عامعام  ئئششننأُ أُ   ::  آلليآللياا  الحاسبالحاسب  مركزمركز ،
  البحوثالبحوث  المطلوبة،المطلوبة،  البیاناتالبیانات  وقواعدوقواعد  ، والبوابة االلكترونیة،، والبوابة االلكترونیة،، ومركز معلومات الجامعة، ومركز معلومات الجامعةشبكةشبكة

  علىعلى  والبحثوالبحث  والعاملین،والعاملین،  البالبوالطوالط  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  ألعضاءألعضاء  التدریبیةالتدریبیة  والدوراتوالدورات  إلحصائیةإلحصائیةاا

..، وعقد المؤتمرات، وعقد المؤتمراتالعلمیةالعلمیة  الرسائلالرسائل  وكتابةوكتابة  النترنتالنترنتاا  شبكةشبكة

  علىعلى  تحتوىتحتوى  طوابقطوابق  ثمانیةثمانیة  وتضموتضم  مربع،مربع،  مترمتر  ألفألف  ٢٥٢٥  مساحةمساحة  ىىعلعل  تقعتقع    ::المركزیةالمركزیة  مكتبةمكتبةالال  

  وعرض،وعرض،  وبحثوبحث  ععاطالاطال  تتصاالصاال  تمتم  وقدوقد  للندوات،للندوات،  قاعةقاعة  إلىإلى  ضافةضافةباإلباإل
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..نترنتنترنتاالاال  وشبكةوشبكة  للمعلوماتللمعلومات  القومیةالقومیة  بالشبكةبالشبكة  ربطهاربطهامن خالل من خالل   المكتبةالمكتبة  میكنةمیكنة

  ٢٠٠٠٢٠٠٠  تسعتسع  الكترونیةالكترونیة  ولوحاتولوحات  صوتیةصوتیة  بتجهیزاتبتجهیزات  مكیفةمكیفة  مغطاةمغطاة  صالةصالة    ::المغطاةالمغطاة  الصالةالصالة  

..الخماسیةالخماسیة  والكرةوالكرة  والطائرةوالطائرة  والسلةوالسلة  الیدالید  لكرةلكرة  یستخدمیستخدم  ألغراضألغراضاا  متعددمتعدد  بملعببملعب  مزودةمزودة  تفرجتفرجمم

  الترتانالترتان  منمن  بمضماربمضمار  ومزودومزود  متفرج،متفرج،  الفالفآآ  لعشرةلعشرة  یتسعیتسع  أولیمبيأولیمبي  ستادستاداا  ::  الریاضيالریاضي  ستادستاداالاال  

  ..القوىالقوى  ألعابألعاب  لمسابقاتلمسابقات  حاراتحارات  ٩٩  منمن  مكونمكون
  السباحةالسباحة  مسابقاتمسابقات  تقام بهتقام بهو و   والتسخینوالتسخین  للتعقیمللتعقیم  بوحداتبوحداتمزود مزود   مبيمبيییأولأول  حمامحمام    ::السباحةالسباحة  حمامحمام  

..مسابقاتمسابقاتالال  وتجهیزوتجهیز  البسالبسالمالم  خلعخلعلل  ااوغرفً وغرفً   مدرجاتمدرجات  یضمیضم  متكاملمتكامل  مبنىمبنى  بهبه  حقحقوملومل  ،،المتنوعةالمتنوعة

  غرفغرف  ثثوثالوثال  مقعدمقعد  ٢٠٠٠٢٠٠٠  منمن  كثركثرألأل  یتسعیتسع  مكیفةمكیفة  كبرىكبرى  قاعةقاعة  یضمیضم  دابدابواآلواآل  لفنونلفنوناا  مركزمركز  

  عةعةالقاالقا  سعةسعة  فرعیةفرعیة  قاعاتقاعات  ثثثالثال  ضمضمیی  كماكما  والصوتیاتوالصوتیات  السینمائىالسینمائى  سقاطسقاطواإلواإل  الفوریةالفوریة  للترجمةللترجمة

  ..الزوارالزوار  كباركبار  قاعةقاعة  إلىإلى  إلضافةإلضافةبابا  العلمیةالعلمیة  والمناقشاتوالمناقشات  للندواتللندوات  مخصصةمخصصة  اامقعدً مقعدً   ١٥٠١٥٠

  إجمالیةإجمالیة  بمساحةبمساحة  عرضعرض  قاعاتقاعات  أربعأربع  منمن  یتكونیتكون  ::  الجمیلةالجمیلة  الفنونالفنون  بكلیةبكلیة..الحدیثالحدیث  الفنالفن  متحفمتحف  

ا  ٢٥٠٠٢٥٠٠ امترً ا  مترً امربعً   الروادالرواد  إبداعاتإبداعات  تمثلتمثل  العدید من األعمال الفنیة التىالعدید من األعمال الفنیة التى  المتحفالمتحف  ویضمویضم  ،،مربعً

  ..العشرینالعشرین  القرنالقرن  فىفى  والفنیینوالفنیین

  هیئةهیئة  عضاءعضاءألأل  خدماتهاخدماتها  وتقدموتقدم  غرفةغرفة  ١٩٦١٩٦  علىعلى  تحتوىتحتوى  أدوارأدوار  تسعةتسعة  منمن  تتكونتتكون  ::  الضیافةالضیافة  داردار  

  ..رمزیةرمزیة  بأجوربأجور  التدریسالتدریس

  المیكروبیولجى،المیكروبیولجى،  المركزیة،المركزیة،  الرعایةالرعایة  قسمقسم  منهامنها  أقسامأقسام  عدةعدة  منمن  وتتكونوتتكون  ::الجامعيالجامعي  المستشفىالمستشفى  

  وحدةوحدة  ،،  EERRCCPPقسمقسم  الصناعیة،الصناعیة،  الكلىالكلى  وحدةوحدة  قسمقسم  الرقمى،الرقمى،  والتقسیموالتقسیم  المقطعیةالمقطعیة  شعةشعةاألاأل  قسمقسم
  المستشفىالمستشفى  ووحدةووحدة  المبسترین،المبسترین،  ألطفالألطفالاا  وحدةوحدة  ورام،ورام،واألواأل  مراضمراضلأللأل  المبكرالمبكر  التشخیصالتشخیص

  ..والعیادات الخارجیة لخدمة المواطنینوالعیادات الخارجیة لخدمة المواطنین  المتمیزالمتمیز  التخصصىالتخصصى

  مربعمربع  مترمتر  الفالفآآ  ثمانیةثمانیة  إجمالیةإجمالیة  بمساحةبمساحة  ::  الجامعيالجامعي  الحرمالحرم  داخلداخل  الكلىالكلىوحدة وحدة و و   الكبدالكبد  مركزمركز  

  ورعایةورعایة  خارجیةخارجیة  عیاداتعیادات  علىعلى  مركزمركز  للكك  یحتوىیحتوى  أدوارأدوار  خمسةخمسة  منهمامنهما  كلكلیضم یضم   مبنیینمبنیین  علىعلى

  ..))والتجهیزوالتجهیز  التشطیبالتشطیب  تحتتحت((  درسدرس  وقاعاتوقاعات  عملیاتعملیات  وأجنحةوأجنحة  مركزةمركزة
  وبهاوبها  مربعمربع  مترمتر  ٢٠٠٠٢٠٠٠  مساحةمساحة  علىعلى  طوابقطوابق  سبعةسبعة  منمن  وتتكونوتتكون  ::  ألسنانألسناناا  طبطب  مستشفىمستشفى  

فاقة،  رعایةرعایة  وغرفوغرف  عملیاتعملیات  غرفغرف  ثثثالثال فاقة،وإ ا،  ١٦١٦  وعددوعدد  وإ ا،سریرً   العیاداتالعیادات  إلىإلى  ضافةضافةباإلباإل  سریرً

  ..المجتمعالمجتمع  لخدمةلخدمة  الخارجیةالخارجیة

   العقمالعقم  الجالجعع  فىفى  متخصصمتخصص  مركزمركز  أولأول  وهووهو    ::الجامعيالجامعي  الحرمالحرم  داخلداخل  العقمالعقم  الجالجعع  كزكزمر مر  

  ..مربعمربع  مترمتر  ١٢٠٠١٢٠٠  مساحةمساحة  علىعلى  دوریندورین  منمن  ویتكونویتكون

  ::  والتولیدوالتولید  ألطفالألطفالواوا  ءءلنسالنسااا  مستشفىمستشفى    وعددوعدد  عملیاتعملیات  غرفغرف  ٧٧  عددعدد  وبهاوبها
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ا  ٢٧٣٢٧٣ اسریرً ا،  سریرً ا،حالیً   ..أجنحتهأجنحته  باقىباقى  إنشاءإنشاء  استكمالاستكمال  علىعلى  العملالعمل  جارىجارى  حالیً

  العلمىالعلمى  البحثالبحث  إثراءإثراء  علىعلى  تساعدتساعد  التىالتى  المهمةالمهمة  جهزةجهزةألألاا  بعضبعض  یضمیضم  ::المركزىالمركزى  المعملالمعمل  

  وحدةوحدة  ویضمویضم  الجامعة،الجامعة،  وخارجوخارج  بالجامعةبالجامعة  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  ألعضاءألعضاء  المتقدمة،المتقدمة،  العلیاالعلیا  بالدراساتبالدراسات

  ..TTEEMMألشعةألشعةاا  وحدةوحدة  الماسح،الماسح،  االلكترونيااللكتروني  المیكروسكوبالمیكروسكوب
  ا  الجامعةالجامعة  أقامتأقامت  ::الجامعةالجامعة  نادينادي انادیً   عةعةبقبق  أجملأجمل  علىعلى  بهابها  لعاملینلعاملینواواعضاء هیئة التدریس عضاء هیئة التدریس ألأل  نادیً

  بهابها  والعاملینوالعاملین  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  السادةالسادة  عنعن  للترفیهللترفیه  المنیاالمنیا  بمحافظةبمحافظة  النیلالنیل  كورنیشكورنیش  منمن

  ..، والقیام برحالت للمصایف، والحج، والعمرة، والقیام برحالت للمصایف، والحج، والعمرةوعقد دورات التدریبوعقد دورات التدریب  وأسرهموأسرهم

  ومشروعاتومشروعات  التطویرالتطویر  مراكزمراكز  بداخلهابداخلها  ویوجدویوجد  ::  بالجامعةبالجامعة  التطویرالتطویر  مشروعاتمشروعات  إدارةإدارة  وحدةوحدة  

  ..بالجامعةبالجامعة  تطویرتطویرالال  مشروعاتمشروعات  جمیعجمیع  ممتُض تُض و و   التطویرالتطویر

  .مركز تقویم الطالب واالمتحانات.مركز تقویم الطالب واالمتحانات  

  .مركز التخطیط االستراتیجى.مركز التخطیط االستراتیجى  

  .مركز الخدمة العامة لنظم تكنولوجیا المعلومات.مركز الخدمة العامة لنظم تكنولوجیا المعلومات  

  .المركز الوطنى لالبتكار وریادة األعمال.المركز الوطنى لالبتكار وریادة األعمال  

  .مركز التعلم االلكترونى.مركز التعلم االلكترونى  

  .مركز تنمیة مهارات وقدرات أعضاء هیئة التدریس.مركز تنمیة مهارات وقدرات أعضاء هیئة التدریس  

  .مركز ضمان الجودة.مركز ضمان الجودة  

   اإلداریة.اإلداریة.  علوماتعلوماتالمالممركز نظم مركز نظم  
  مشروعات التطویر:مشروعات التطویر:. . ٥٥//١١//٣٣
مشروعات مشروعات   ٦٦((من المشاریع البحثیة التنافسیة من المشاریع البحثیة التنافسیة   مشروًعامشروًعا  ))١٩١٩فازت جامعة المنیا بعدد (فازت جامعة المنیا بعدد (  

HHEEEEPPFFمشروعات مشروعات   ٧٧، و، وFFOOUUPPمشروعات طالبیة لدعم التمیز، ومشروع اعتماد معمل مشروعات طالبیة لدعم التمیز، ومشروع اعتماد معمل   ٤٤، و، و
أحد أحد ككعة المشاریع البحثیة عة المشاریع البحثیة الجامالجام  وأخذتوأخذتكلیة الهندسة، ومشروع تقویم نظم الطالب بكلیة العلوم) كلیة الهندسة، ومشروع تقویم نظم الطالب بكلیة العلوم) 

  معاییر منح أعضاء هیئة التدریس جوائز الجامعة التقدیریة، والتشجیعیة.معاییر منح أعضاء هیئة التدریس جوائز الجامعة التقدیریة، والتشجیعیة.
  وتمثل العائد من هذه المشاریع:وتمثل العائد من هذه المشاریع:  

  براءات اختراع ألعضاء هیئة التدریس.براءات اختراع ألعضاء هیئة التدریس.  اجازة أربعاجازة أربع  

   بناء كوادر من شباب الباحثین المدربین على المشاركة فى المشاریع واكتسابهم مهارات بناء كوادر من شباب الباحثین المدربین على المشاركة فى المشاریع واكتسابهم مهارات
  والتواصل، والعمل كفریق والتواصل، والعمل كفریق   االتصال،االتصال،

   وجود بعض الخبراء من أعضاء هیئة التدریس بلجان مراجعة، وتقییم مشاریع التطویر وجود بعض الخبراء من أعضاء هیئة التدریس بلجان مراجعة، وتقییم مشاریع التطویر
  التنافسیة على مستوى الجامعات.التنافسیة على مستوى الجامعات.
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هذه المشاریع من حیث انجازاتها، قدرتها على هذه المشاریع من حیث انجازاتها، قدرتها على للویبقى أن توفر الجامعة قاعدة بیانات ویبقى أن توفر الجامعة قاعدة بیانات 
  معوقات استثمارها.معوقات استثمارها.و و االستمرار، االستمرار، 

  ى تم تنفیذها، وتحولت الى مراكز:ى تم تنفیذها، وتحولت الى مراكز:مشاریع التمشاریع التبیان بالبیان بال  ييوفیما یلوفیما یل
  ::IICCTTPP  واالتصاالتواالتصاالت  املعلوماتاملعلومات  تكنولوجیاتكنولوجیا  مشاریعمشاریع..

  إلداریةإلداریةاا  المعلوماتالمعلومات  نظمنظم  مشروعمشروع  MMIISS  --  
  الثانیةالثانیة  المرحلةالمرحلة  ––  الكلیاتالكلیات  مكتباتمكتبات  میكنةمیكنة  مشروعمشروع..  

  الجامعیةالجامعیة  الرسائلالرسائل  مستودعمستودع  بناءبناء  مشروعمشروع..  

  التعلیمالتعلیم  فىفى  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجیاتكنولوجیا  استخداماستخدام  تفعیلتفعیل  مشروعمشروع..  

  للجامعاتللجامعات  إلیكترونیةإلیكترونیة  بوابةبوابة  وتنفیذوتنفیذ  إنشاءإنشاء  مشروعمشروع..  

  الجامعةالجامعة  معلوماتمعلومات  لشبكةلشبكة  التحتیةالتحتیة  البنیةالبنیة  تطویرتطویر  مشروعمشروع..  

  التالتواالتصاواالتصا  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجیاتكنولوجیا  علىعلى  التدریبالتدریب  مشروعمشروع..  

  .مشروع إنشاء وحدات الخدمات االلكترونیة بالكلیات.مشروع إنشاء وحدات الخدمات االلكترونیة بالكلیات  
  والتأهیلوالتأهیل  املستمراملستمر  التطویرالتطویر  برنامجبرنامج  منمن  ممولةممولة  مشاریعمشاریع..

  ::CCIIQQAAPP  لالعتمادلالعتماد
  متحاناتمتحاناتواالواال  ببالطالالطال  تقویمتقویم  نظمنظم  لتطویرلتطویر  المنیاالمنیا  جامعةجامعة  مركزمركز  إنشاءإنشاء  مشروعمشروع..  

  ) إلنشاء نظام داخلى للجودة واالعتماد بكلیات الجامعة إلنشاء نظام داخلى للجودة واالعتماد بكلیات الجامعة   اا) مشروًع ) مشروًع ١٦١٦عدد (عددQQAAAAPP11..  
   حصلت كلیة الفنون الجمیلة على مشروع حصلت كلیة الفنون الجمیلة على مشروعQQAAAAPP22..  
  ) اعة)، وقد اعة)، وقد كلیة الزر كلیة الزر   ––كلیة العلوم كلیة العلوم   ––كلیة الصیدلة كلیة الصیدلة   ––) مشروعات (كلیة الهندسة ) مشروعات (كلیة الهندسة ٤٤عدد (عدد

تقدمت تلك الكلیات للهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد، وتم اعتماد كلیتى الهندسة تقدمت تلك الكلیات للهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد، وتم اعتماد كلیتى الهندسة 
، وتقوم كلیتى الصیدلة والزراعة بإعداد التحسینات المطلوبة ، وتقوم كلیتى الصیدلة والزراعة بإعداد التحسینات المطلوبة ٢٠١٤٢٠١٤//٩٩//٢٢٢٢والعلوم بتاریخ والعلوم بتاریخ 

  للتقدم.للتقدم.
  ..مشروع قیاس أثر مشاریع التطویرمشروع قیاس أثر مشاریع التطویر..
  ..FFLLDDCCمركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس ..
بكلیة بكلیة   TTEEMMPPUUSS  األوربياألوربياالحتاد االحتاد   برنامجبرنامجمشروع ممول من مشروع ممول من ..

  اهلندسة.اهلندسة.
--  IInntteeggrraattiioonn  ooff  RRooaadd  EEnnggiinneeeerriinngg  IITT--  TTeecchhnnoollooggiieess  ((JJEEPP--3344003399--000066))  

  ..FFPP66,,  FFPP77مشاریع ممولة من مشروع مشاریع ممولة من مشروع   --
مشاریع ممولة من صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة مشاریع ممولة من صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة   --

SSTTDDFF . .  
  ::االسرتاتیجىاالسرتاتیجى  ، والتخطیط، والتخطیطاإلدارة املؤسسیةاإلدارة املؤسسیة..٢٢//٣٣
  التخطیط االسرتاتیجى:التخطیط االسرتاتیجى:..١١//٢٢//٣٣
  ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 
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  .إنشاء مركز للتخطیط االستراتیجى بالجامعة.إنشاء مركز للتخطیط االستراتیجى بالجامعة  
  على مستوى قیادات الجامعةعلى مستوى قیادات الجامعة  ستراتیجيستراتیجياإلاإل  الفكرالفكر  توافرتوافر..  

  ا  والخارجیةوالخارجیة  الداخلیةالداخلیة  البیئةالبیئة  تحلیلتحلیل اكمً ا.  كمً ا.وكیفً وكیفً

   ييقیادات مؤسسات المجتمع المحلقیادات مؤسسات المجتمع المحلاالستراتیجیة االستراتیجیة شارك فى بناء التحلیل البیئى للخطة شارك فى بناء التحلیل البیئى للخطة ، ،
  ..الفائقونالفائقونوعمداء الكلیات، والوكالء، ورؤساء وحدات الجودة بالكلیات، والطالب وعمداء الكلیات، والوكالء، ورؤساء وحدات الجودة بالكلیات، والطالب 

  الجامعةالجامعة  مؤسسةمؤسسة  وخارجوخارج  داخلداخل  المعنیةالمعنیة  طرافطرافاألاأل  جمیعجمیع  الخطةالخطة  إعدادإعداد  فىفى  شاركشارك..  
  علمیةعلمیة  ملتقیاتملتقیات  فىفىاالستراتیجیة االستراتیجیة   الخطةالخطة  عرضعرض..  
  ةةییستراتیجستراتیجاإلاإل  الخطةالخطة  اعتماداعتماد..  
  ::الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

  البیئىالبیئى  التحلیلالتحلیل  فىفى  علیهاعلیها  عتمادعتماداالاال  یمكنیمكنكافیة كافیة   بیاناتبیانات  قواعدقواعد  وجودوجود  عدمعدم..    
   الحتیاجاتالحتیاجاتواوا  العالمیةالعالمیة  التجاهاتالتجاهاتاا  لمواكبةلمواكبة  دوریةدوریة  بصفةبصفة  السیاساتالسیاسات  مراجعة وتحدیثمراجعة وتحدیث  یتمیتمال ال  

  ..التعلیمیةالتعلیمیة

  فى بعض الكلیات.فى بعض الكلیات.  ييغیاب ثقافة التخطیط االستراتیجغیاب ثقافة التخطیط االستراتیج  

   للحصول على للحصول على   ييمجرد متطلب ورقمجرد متطلب ورقاالستراتیجیة االستراتیجیة اعتبار بعض الكلیات أن الخطة اعتبار بعض الكلیات أن الخطة
  ..االعتماداالعتماد

   للجامعة.للجامعة.  اإلدارياإلداريللهیكل للهیكل   إستراتیجیةإستراتیجیةخطة خطة   جدجدال تو ال تو  

  على مستوى بعض األقسام العلمیة بالكلیات.على مستوى بعض األقسام العلمیة بالكلیات.  إستراتیجیةإستراتیجیةخطة خطة   ال توجدال توجد  

  الطابع الخاص بالجامعة مثل الطابع الخاص بالجامعة مثل ذات ذات وحدات وحدات الاللبعض لبعض   إستراتیجیةإستراتیجیةخطة خطة   ال توجدال توجد
  ، والمكتبة المركزیة.، والمكتبة المركزیة.ييالمستشفیات الجامعیة، ومركز الحاسب اآللالمستشفیات الجامعیة، ومركز الحاسب اآلل

  ::يياهلیكل التنظیماهلیكل التنظیم  ..٢٢//٢٢//٣٣
  ::القوةالقوة  نقاطنقاط  ــ

  عتمد.  ييوجود هیكل تنظیموجود هیكل تنظیم علن، ومُ عتمد.مالئم، ومُ علن، ومُ   مالئم، ومُ

  .دعم القیادة الجامعیة للكلیات وأعضاء هیئة التدریس للحصول على االعتماد.دعم القیادة الجامعیة للكلیات وأعضاء هیئة التدریس للحصول على االعتماد  
  مشروعمشروع  ضمنضمن  الخدماتالخدماتأغلب أغلب   میكنةمیكنة      MMIISS  
  ومعتمدومعتمد  الئمالئممم  ييتنظیمتنظیم  هیكلهیكل  ذاتذات  بالجامعةبالجامعة  التطویرالتطویر  مشروعاتمشروعات  دارةدارةإلإل  وحدةوحدة  وجودوجود..    

  عتمادعتماداالاالو و   الجودةالجودة  لضمانلضمان  مركزمركز  وجودوجود..  
  .وجود توصیف للتخصصات، والوظائف اإلداریة.وجود توصیف للتخصصات، والوظائف اإلداریة  

   نظم تقویم الطالب.نظم تقویم الطالب.وجود مركز لتطویر وجود مركز لتطویر  

  الرسمیةالرسمیة  والمعلوماتوالمعلومات  البیاناتالبیانات  لبعضلبعض  توثیقتوثیق  وجودوجود..    



 

 

 

- ٣١ -

  إلداراتإلداراتبابا  العملالعمل  لطبیعةلطبیعة  ييالصحالصح  والمناخوالمناخ  التجهیزاتالتجهیزاتة ة ممالءالءمم..    
  للبعض.للبعض.  بعضهمبعضهم  والعاملینوالعاملین  والرؤساءوالرؤساء  العاملینالعاملین  بینبین  المتبادلالمتبادل  حترامحتراماالاال    

  العاملینالعاملین  بینبین  تمایزتمایز  جودجودو و   عدمعدم..    
  القرارالقرار  اتخاذاتخاذ  فىفى  والعلمیةوالعلمیة  إلداریةإلداریةاا  المجالسالمجالس  وتفعیلوتفعیل  مركزیةمركزیةالالالال  تنفیذتنفیذ  فىفى  البدءالبدء..    
  ::الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

   مازال برنامج مازال برنامجMMIISS  ف فغیر مُ   بعض اإلدارات ولم یأت بالعائد المنتظر منه.بعض اإلدارات ولم یأت بالعائد المنتظر منه.ل فى ل فى ععغیر مُ

  ييللاآلاآل  الحاسبالحاسب  استخداماستخدام  فىفى  رغبتهمرغبتهم  وعدموعدم  للتطویرللتطویر  العاملینالعاملین  بعضبعض  مواكبةمواكبة  عدمعدم..  
  یشغلهایشغلها  التىالتى  الوظیفةالوظیفة  متطلباتمتطلبات  معمع  العاملینالعاملین  بعضبعض  تخصصتخصص  مةمةالءالءمم  عدمعدم..    

  العملالعمل  التالتمجامجا  لبعضلبعض  بیاناتبیانات  قاعدةقاعدة  ال تتوفرال تتوفر..    

  جراءات  قواعدقواعد  یوضحیوضح  مبسطمبسط  دلیلدلیل  ال یوجدال یوجد جراءاتوإ     ..إلدارىإلدارىاا  العملالعمل  وإ

  ألعمالألعمالاا  إلنجازإلنجاز  المستغرقالمستغرق  الوقتالوقتطول طول و و   داریةداریةاإلاإل  جراءاتجراءاتاإلاإل  كثرةكثرة..    

  ت الخاصة بالثواب واالنضباط فى العمل.ت الخاصة بالثواب واالنضباط فى العمل.تفعیل القوانین واللوائح والقراراتفعیل القوانین واللوائح والقرارا  ضعفضعف  

  وظیفةوظیفة  كلكل  ئمئمتالتال  التىالتى  التدریبیةالتدریبیة  حتیاجاتحتیاجاتاالاال  تحدیدتحدید  عدمعدم..  

  إلداراتإلداراتواوا  ألقسامألقساماا  بعضبعض  فىفى  المؤقتةالمؤقتة  العمالةالعمالة  علىعلى  عتمادعتماداالاال..    

  وجود بطالة مقنعة فى أغلب االدارات خاصة بعد تطبیق نظام المیكنةوجود بطالة مقنعة فى أغلب االدارات خاصة بعد تطبیق نظام المیكنة..  
  العاملینالعاملین  داءداءأأ  تقییمتقییم  آلیةآلیة  كفاءةكفاءة  ضعفضعف..    
  العاملینالعاملین  ألداءألداء  والمراجعةوالمراجعة  متابعةمتابعةالالنظام نظام   ضعفضعف..    
  ولدىولدى  إلداراتإلداراتواوا  الكلیاتالكلیات  بعضبعض  فىفى  القرارالقرار  اتخاذاتخاذ  فىفى  السلطةالسلطة  وتمركزوتمركز  المركزیةالمركزیة  استمراریةاستمراریة  

  ..الوظیفیةالوظیفیة  المواقعالمواقع  بعضبعض
  القیادة واحلوكمة:القیادة واحلوكمة:. . ٣٣//٢٢//٣٣
  ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 

  عد نمط القیادة فى الجامعة دیمقراط ُ عد نمط القیادة فى الجامعة دیمقراطی ُ   حد كبیر.حد كبیر.  إلىإلى  ييی

  لفةلفةالمختالمخت  اللجاناللجان  بعضبعض  فىفى  ببالطالالطال  تمثیلتمثیل..    
  الوثائقالوثائق  وتداولوتداول  لحفظلحفظ  والكترونيوالكتروني  ييققور ور   نظامنظام  وجودوجود..    

  للكلیاتللكلیات  الذاتیةالذاتیة  المالیةالمالیة  المواردالموارد  وتنمیةوتنمیة  لتحقیقلتحقیقواضحة ومعلنة واضحة ومعلنة   خططخطط  وجودوجود..    
  بالجامعةبالجامعة  القیاداتالقیادات  منمن  التطویرالتطویر  مشروعاتمشروعات  الستمراریةالستمراریة  ومتابعةومتابعة  دعمدعم  وجودوجود..    

  .تفویض بعض الصالحیات اإلداریة لعمداء الكلیات ورؤساء األقسام.تفویض بعض الصالحیات اإلداریة لعمداء الكلیات ورؤساء األقسام  

   وسائل لضمان أمن وسالمة العاملین وأعضاء هیئة التدریس.وسائل لضمان أمن وسالمة العاملین وأعضاء هیئة التدریس.عض عض ببتوجد توجد  



 

 

 

- ٣٢ -

   ًا للجامعة.ا للجامعة.تنوع مصادر الموارد المالیة المتاحة سنویً تنوع مصادر الموارد المالیة المتاحة سنوی  

  .جلب مشروعات لتطویر الجامعة عن طریق القیادات األكادیمیة.جلب مشروعات لتطویر الجامعة عن طریق القیادات األكادیمیة  

  .وجود معاییر معلنة الختیار وتعیین وترقیة القیادات اإلداریة.وجود معاییر معلنة الختیار وتعیین وترقیة القیادات اإلداریة  

  لین.لین.إتاحة خدمة االنترنت بالجامعة للعامإتاحة خدمة االنترنت بالجامعة للعام  

   فر وسائل االتصاالت الحدیثة بالجامعة (برید الكترونى/فاكس/تلیفون)فر وسائل االتصاالت الحدیثة بالجامعة (برید الكترونى/فاكس/تلیفون)تو تو  

   وجـــود عـــدد مناســـب مـــن الـــدرجات القیادیـــة فـــى الهیكـــل التنظیمـــى كمـــدیر العمـــوم ووكـــالء وجـــود عـــدد مناســـب مـــن الـــدرجات القیادیـــة فـــى الهیكـــل التنظیمـــى كمـــدیر العمـــوم ووكـــالء
  الوزارة.الوزارة.

  ممثلة فى اآلتى:ممثلة فى اآلتى:  ييوجود خدمات تقدم ألفراد المجتمع الجامعوجود خدمات تقدم ألفراد المجتمع الجامع  

oo   فــرع للبنــك فــرع للبنــك   ––ســكان ســكان إإعیــة عیــة جمجم  ––نقابــة للعــاملین نقابــة للعــاملین   ––حضــانة الجامعــة حضــانة الجامعــة   ––مكتــب بریــد مكتــب بریــد
وســــائل مواصــــالت ألعضــــاء هیئــــة التــــدریس والعــــاملین والمستشــــفیات وســــائل مواصــــالت ألعضــــاء هیئــــة التــــدریس والعــــاملین والمستشــــفیات   ––األهلــــى األهلــــى 

  الجامعیة، وفندق الجامعة.الجامعیة، وفندق الجامعة.
  
  
  ::  الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

  القیادات طبقا لمعاییر القیادات طبقا لمعاییر   أداءأداءفي تقییم في تقییم   التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  منمن  مشاركةمشاركة  وجودوجود  عدمعدم
    ..أكادیمیةأكادیمیة

  حیانحیاناألاأل  بعضبعض  فىفى  والجامعةوالجامعة  المجتمعیةالمجتمعیة  الجهاتالجهات  بینبین  التواصلالتواصل  ضعفضعف..    

  خرینخریناآلاآل  أراءأراء  واحترامواحترام  الحوارالحوار  ثقافةثقافة  ضعفضعف..    

   بالجامعةبالجامعة  األكادیمیةاألكادیمیةاالفتقار لوجود خطط وبرامج تدریبیة ملزمة للقیادات االفتقار لوجود خطط وبرامج تدریبیة ملزمة للقیادات..    
  التدریبالتدریب  لتنفیذلتنفیذ  زمةزمةالالالال  المالیةالمالیة  المخصصاتالمخصصات  ضعفضعف..    

  عنعن  والمنبثقةوالمنبثقة  الكلیاتالكلیات  معظممعظم  فىفى  الذاتیةالذاتیة  المالیةالمالیة  المواردالموارد  وتنمیةوتنمیة  توفیرتوفیر  خططخطط  تنفیذتنفیذ  ضعفضعف  

  ..الجامعةالجامعة  تراتیجیةتراتیجیةإسإس

  .عدم وجود آلیة الستمراریة بعض مشروعات التطویر بالجامعة.عدم وجود آلیة الستمراریة بعض مشروعات التطویر بالجامعة  

  .ضعف آلیة متابعة تنفیذ نظم الجودة باألقسام العلمیة، واإلدارة.ضعف آلیة متابعة تنفیذ نظم الجودة باألقسام العلمیة، واإلدارة  

  .ضعف آلیة تنمیة الموارد الذاتیة بالكلیات.ضعف آلیة تنمیة الموارد الذاتیة بالكلیات  

  .عدم وجود خطة معلنة، ومعتمدة الستمراریة مشروعات التطویر.عدم وجود خطة معلنة، ومعتمدة الستمراریة مشروعات التطویر  

   ومركــز ضــمان الجــودة ومجــالس ومركــز ضــمان الجــودة ومجــالس   الجــودة بالكلیــاتالجــودة بالكلیــاتوحــدات وحــدات عــدم وجــود عالقــة واضــحة بــین عــدم وجــود عالقــة واضــحة بــین
  ..جلس الجامعةجلس الجامعةوموم  الكلیاتالكلیات

  للمهارات والكفاءة التى یتسم بها الصف األول.للمهارات والكفاءة التى یتسم بها الصف األول.  اإلدارییناإلداریینمن من   ييافتقار الصف الثانافتقار الصف الثان  
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   ا لجهـود العـاملین فـى   تطبیق معـاییرتطبیق معـاییرعدم عدم ا لجهـود العـاملین فـى لنظـام الحـوافز والمكافـآت المالیـة والمعنویـة تقـدیرً لنظـام الحـوافز والمكافـآت المالیـة والمعنویـة تقـدیرً
  المؤسسة.المؤسسة.

  فى أداء الواجبات.فى أداء الواجبات.  بالرغم من تقصیرهمبالرغم من تقصیرهمصول على حقوقهم صول على حقوقهم مطالبة البعض للحمطالبة البعض للح  

   الرغم مـــن وجـــود الرغم مـــن وجـــود بــبــفــى ادارة الجامعـــة والكلیـــات فــى ادارة الجامعـــة والكلیـــات   المكاتبـــات الورقیـــةالمكاتبـــات الورقیـــةاســتمرار االعتمـــاد علــى اســتمرار االعتمـــاد علــى
  ..على اإلدارة االلكترونیةعلى اإلدارة االلكترونیةدورات تدریب دورات تدریب 

  األجر.األجر.العتماد على العمالة المؤقتة محددة العتماد على العمالة المؤقتة محددة اا  

  املین.املین.لتقییم أداء العلتقییم أداء الع  قلة الوسائل الحدیثة والموضوعیةقلة الوسائل الحدیثة والموضوعیة  

  فعل نظام نظام   عدم وجودعدم وجود فعل مُ   لعاملین.لعاملین.اا  ألداءألداءمستوى مستوى ) لتحقیق أعلى ) لتحقیق أعلى CCoonnttrroollدقیق (دقیق (  ييرقابرقابمُ

  فعل فعلعدم وجود نظام مُ   والحوافز المادیة.والحوافز المادیة.(المحاسبة) (المحاسبة) للثواب والعقاب للثواب والعقاب   عدم وجود نظام مُ

  أي ال ، أي ال بعــــض المواقــــع اإلداریــــة بالجامعــــة یشــــغلها كــــوادر مــــؤهالتهم الدراســــیة متوســـــطةبعــــض المواقــــع اإلداریــــة بالجامعــــة یشــــغلها كــــوادر مــــؤهالتهم الدراســــیة متوســـــطة ،
  لة إلیهم.لة إلیهم.وظیفة الموكوظیفة الموكمع مهام ومتطلبات المع مهام ومتطلبات ال  تتناسب مؤهالتهمتتناسب مؤهالتهم

  
  ا لالحتیاجات الفعلیة.  عدم وجود خطةعدم وجود خطة ا لالحتیاجات الفعلیة.خمسیة للتعیینات طبقً   خمسیة للتعیینات طبقً

  املصداقیة واألخالقیات:املصداقیة واألخالقیات:. . ٤٤//٢٢//٣٣
  ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 

  ستجابةستجابةباإلضافة إلى االباإلضافة إلى اال  والعاملین،والعاملین،  ببوالطالوالطال  دارةدارةاإلاإل  بینبین  متعددةمتعددة  اتصالاتصال  وسائلوسائل  هناكهناك  

  ..والمقترحاتوالمقترحات  للشكاوىللشكاوى
  الفسادالفساد  علىعلى  التسترالتستر  وعدموعدم  العادلةالعادلة  یریرغغ  الممارساتالممارسات  لتصحیحلتصحیح  جراءاتجراءاتاإلاإل  بعضبعض  وجودوجود..    

  صدار  إعدادإعداد صداروإ     ..وضوابطهاوضوابطها  وشروطهاوشروطها  المقدمةالمقدمة  بالخدماتبالخدمات  أدلةأدلة  وإ
  اادوریً دوریً   یثهیثهددتحتح  معمع  المختلفةالمختلفة  الخدماتالخدمات  ييیغطیغطوالكلیات والكلیات   للجامعةللجامعة  ييالكترونالكترون  موقعموقع  وجودوجود..    
   توجد بعض اإلجراءات التى تضمن العدالة، والشفافیة وعدم التمییز توجد بعض اإلجراءات التى تضمن العدالة، والشفافیة وعدم التمییز  
  ::  الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

  في بعض الكلیاتفي بعض الكلیات  الفكریةالفكریة  الملكیةالملكیة  حقوقحقوق  لحمایةلحمایة  واضح ومعلنواضح ومعلن  للدلیدلی  وجودوجود  عدمعدم..    

  خرىخرىاألاأل  المغریاتالمغریات  بعضبعض  أمامأمام  المهنةالمهنة  قیاتقیاتبأخالبأخال  ييالوعالوع  غیابغیاب..    

  الفكریةالفكریة  الملكیةالملكیة  حمایةحمایة  ثقافةثقافة  لنشرلنشر  منظمةمنظمة  جهودجهود  توجدتوجد  الال..    
  بالجامعةبالجامعة  التعلیمالتعلیم  لمهنةلمهنة  معلنمعلن  ييالقالقأخأخ  میثاقمیثاق  یوجدیوجد  الال..    

  دیمیة لتطویر العملیة التعلیمیة والبحثیة.دیمیة لتطویر العملیة التعلیمیة والبحثیة.الالزم الستثمار الحریة األكاالالزم الستثمار الحریة األكا  ييضعف الوعضعف الوع  

   الملكیة الفكریة.الملكیة الفكریة.  قانون حمایةقانون حمایةعدم تفعیل عدم تفعیل  
  ::: التعلیم والتعلم والتدریب: التعلیم والتعلم والتدریب٣٣//٣٣
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  املعایري األكادميیة والربامج واملقررات الدراسیة:املعایري األكادميیة والربامج واملقررات الدراسیة:  ..١١//٣٣//٣٣
  ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 

  .تنوع البرامج التعلیمیة بكلیات الجامعة.تنوع البرامج التعلیمیة بكلیات الجامعة  

  معاییر األكادیمیة المرجعیة (معاییر األكادیمیة المرجعیة (الال  الجامعةالجامعة  كلیاتكلیات  منمن  كبیرةكبیرة  نسبةنسبة  ييتبنتبنNNAARRSS((..    

  التعلیمیةالتعلیمیة  البرامجالبرامج  تصمیمتصمیم  فىفى  بالكلیاتبالكلیات  المعنیةالمعنیة  طرافطرافاألاأل  مشاركةمشاركة..    
  الحدیثةالحدیثة  التطوراتالتطورات  تواكبتواكب  جدیدةجدیدة  وتخصصاتوتخصصات  تعلیمیةتعلیمیة  برامجبرامج  إضافةإضافة..  
   ــا لمتطلبـــات ــا لمتطلبـــات اســتمرار تحــدیث اللــوائح والبــرامج والمقــررات الدراســیة فــى بعــض الكلیــات وفقً اســتمرار تحــدیث اللــوائح والبــرامج والمقــررات الدراســیة فــى بعــض الكلیــات وفقً

  سوق العمل.سوق العمل.

  بكلیة الصیدلةبكلیة الصیدلة  اإلكلینیكیةاإلكلینیكیةالصیدلة الصیدلة برنامج برنامج ((الخاصة الخاصة لبرامج المتمیزة لبرامج المتمیزة وجود بعض اوجود بعض ا ، ،
  بكلیة الهندسة).بكلیة الهندسة).  اترونیات والروبوتات الصناعیةاترونیات والروبوتات الصناعیةككمیمیالالوبرنامج وبرنامج 

  
  الهندسة والعلوم على االعتماد.الهندسة والعلوم على االعتماد.  ييحصول كلیتحصول كلیت  

   حصول المعمل المتطور لنظم القوى الكهربائیة بكلیة الهندسة على االعتماد عام حصول المعمل المتطور لنظم القوى الكهربائیة بكلیة الهندسة على االعتماد عام
٢٠١٥٢٠١٥..  

   وریاض األطفال والتربیةوریاض األطفال والتربیة  الزارعة والصیدلةالزارعة والصیدلة  الجامعة مثل:الجامعة مثل:  تتااییكلكلبعض بعض تقدم تقدم..  
  ييتقدم كلیة السیاحة والفنادق العتماد برنامج اإلرشاد السیاحتقدم كلیة السیاحة والفنادق العتماد برنامج اإلرشاد السیاح..  
  .تقوم األقسام العلمیة بالكلیات بأداء وظیفتها فى التدریس على مستوى الجامعة.تقوم األقسام العلمیة بالكلیات بأداء وظیفتها فى التدریس على مستوى الجامعة  

  بعض الكلیات.بعض الكلیات.ومقرراته فى ومقرراته فى   ييیوجد اتساق بین مصفوفة نواتج التعلم لكل برنامج تعلیمیوجد اتساق بین مصفوفة نواتج التعلم لكل برنامج تعلیم  
    ::الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

  .عدم تطبیق نظام الساعات المعتمدة فى العدید من الكلیات.عدم تطبیق نظام الساعات المعتمدة فى العدید من الكلیات  

   لى التطویر والتحدیث لكى تتسق لى التطویر والتحدیث لكى تتسق إإافتقار العدید من البرامج التعلیمیة فى معظم الكلیات افتقار العدید من البرامج التعلیمیة فى معظم الكلیات
  مع المعاییر األكادیمیة ورسالة وأهداف الكلیة.مع المعاییر األكادیمیة ورسالة وأهداف الكلیة.

  التعلیمیة فى بعض الكلیات.التعلیمیة فى بعض الكلیات.  عدم مراعاة المعاییر األكادیمیة عند تصمیم البرامجعدم مراعاة المعاییر األكادیمیة عند تصمیم البرامج  

   عدم وجود توافق بین المعاییر األكادیمیة التى تتبناها بعض الكلیات مع رسالتها وأهدافها عدم وجود توافق بین المعاییر األكادیمیة التى تتبناها بعض الكلیات مع رسالتها وأهدافها
  االستراتیجیة.االستراتیجیة.

   بعض الكلیات بتطبیق المعاییر األكادیمیة عند التخطیط للمخرجات التعلیمیة بعض الكلیات بتطبیق المعاییر األكادیمیة عند التخطیط للمخرجات التعلیمیة عدم التزام عدم التزام
  المستهدفة للبرامج والمقررات.المستهدفة للبرامج والمقررات.

  ض أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم بالمعاییر األكادیمیة ض أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم بالمعاییر األكادیمیة الطالب وبعالطالب وبع  ييانخفاض وعانخفاض وع
  ..IILLOO''ssوالمخرجات التعلیمیة المستهدفة والمخرجات التعلیمیة المستهدفة 
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  .ضعف توصیف بعض البرامج والمقررات الدراسیة.ضعف توصیف بعض البرامج والمقررات الدراسیة  

  .ضعف آلیات تحقیق المخرجات التعلیمیة المستهدفة والمقررات الدراسیة.ضعف آلیات تحقیق المخرجات التعلیمیة المستهدفة والمقررات الدراسیة  

  لتقویم فى العدید من لتقویم فى العدید من ضعف االلتزام بالتوصیف المعلن للمقررات الدراسیة فى التدریس واضعف االلتزام بالتوصیف المعلن للمقررات الدراسیة فى التدریس وا
  الكلیات.الكلیات.

   ال یتم مراجعة البرامج التعلیمیة وتطویرها بصورة دوریة بمشاركة المستهدفین ال یتم مراجعة البرامج التعلیمیة وتطویرها بصورة دوریة بمشاركة المستهدفین
  (المستفیدین) فى العدید من الكلیات.(المستفیدین) فى العدید من الكلیات.

   بعض البرامج التعلیمیة المقدمة فى بعض الكلیات ال تساعد على توفر خریجین بعض البرامج التعلیمیة المقدمة فى بعض الكلیات ال تساعد على توفر خریجین
  ..ومتطلبات سوق العملومتطلبات سوق العمل  تتوافق تتوافق بمواصفات بمواصفات 

  لمراجعین الخارجین للبرامج التعلیمیة فى بعض الكلیات لالستفادة من لمراجعین الخارجین للبرامج التعلیمیة فى بعض الكلیات لالستفادة من بابا  قلة االستعانةقلة االستعانة
  خبراتهم.خبراتهم.

   من التقاریر السنویة للبرامج والمقررات الدراسیة فى تحدیث وتطویر البرامج من التقاریر السنویة للبرامج والمقررات الدراسیة فى تحدیث وتطویر البرامج اإلفادة اإلفادة عدم عدم
  والمقررات فى بعض الكلیات.والمقررات فى بعض الكلیات.

   علمیة فى علمیة فى من آراء الطالب فى تحسین وتطویر المقررات الدراسیة بصورة من آراء الطالب فى تحسین وتطویر المقررات الدراسیة بصورة اإلفادة  اإلفادة  ال تتم ال تتم
  بعض الكلیات.بعض الكلیات.

   من مؤشرات الفاعلیة التعلیمیة فى تطویر البرامج التعلیمیة.من مؤشرات الفاعلیة التعلیمیة فى تطویر البرامج التعلیمیة.اإلفادة  اإلفادة  عدم عدم  

  .عدم وجود آلیة لقیاس رضا المستفیدین من خریجى الجامعة فى البرامج المختلفة.عدم وجود آلیة لقیاس رضا المستفیدین من خریجى الجامعة فى البرامج المختلفة  

   اقتصار طرق التقویم على قیاس مهارات المعرفة والفهم على حساب المهارات العملیة اقتصار طرق التقویم على قیاس مهارات المعرفة والفهم على حساب المهارات العملیة
  البرامج التعلیمیة.البرامج التعلیمیة.  والمهنیة فى بعضوالمهنیة فى بعض

  ضعف التسویق واإلعالن عن البرامج الدراسیة لجذب الطالب الوافدین من دول عربیةضعف التسویق واإلعالن عن البرامج الدراسیة لجذب الطالب الوافدین من دول عربیة..  
   فى العدید من الكلیات.فى العدید من الكلیات.للطالب للطالب اإلرشاد األكادیمى اإلرشاد األكادیمى ضعف ضعف  

  یق بالجامعات كمعیار وحید (فى أغلب األحوال) للقبول یق بالجامعات كمعیار وحید (فى أغلب األحوال) للقبول سسعدم مالئمة نظام القبول والتنعدم مالئمة نظام القبول والتن
  بالجامعات.بالجامعات.

  ا فال یتالءم مستوى كثاال یتالءم مستوى كثا ا ففة الطالب المقبولین مع الموارد المتاحة حالیً   بعض الكلیات.بعض الكلیات.  ىىفة الطالب المقبولین مع الموارد المتاحة حالیً

   عةعةالجامالجام  فىفىقلة عدد الطالب الوافدین قلة عدد الطالب الوافدین..  
  .تكدس الكلیات النظریة بأعداد كبیرة من الطالب.تكدس الكلیات النظریة بأعداد كبیرة من الطالب  

   تدریس فى بعض الكلیات.تدریس فى بعض الكلیات.الالاختالل نسبة عدد الطالب لكل عضو هیئة اختالل نسبة عدد الطالب لكل عضو هیئة  

  .وجود خلل فى أعداد الطالب بالنسبة للطالبات.وجود خلل فى أعداد الطالب بالنسبة للطالبات  
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  وى مشاركة الطالب فى اجتماعات المجالس األكادیمیة واللجان المنبثقة وى مشاركة الطالب فى اجتماعات المجالس األكادیمیة واللجان المنبثقة انخفاض مستانخفاض مست
  والمؤتمرات العلمیة.والمؤتمرات العلمیة.

   ضعف فاعلیة الساعات المكتبیة التى یخصصها أعضاء هیئة التدریس لمساعدة الطالب ضعف فاعلیة الساعات المكتبیة التى یخصصها أعضاء هیئة التدریس لمساعدة الطالب
  فى معظم الكلیات.فى معظم الكلیات.

  فى الكلیات المطبقة فى الكلیات المطبقة   ييعدم وجود قواعد معلنة وموثقة الختیار وتعیین المرشد األكادیمعدم وجود قواعد معلنة وموثقة الختیار وتعیین المرشد األكادیم
  هذا النظام.هذا النظام.لل

  
  

   عدم تفعیل نظام الریادة العلمیة، وعدم تحدید القواعد التى یتم على أساسها اختیار الرائد عدم تفعیل نظام الریادة العلمیة، وعدم تحدید القواعد التى یتم على أساسها اختیار الرائد
  ..ييالعلمالعلم

   وفًقا لمخرجات التعلیم المستهدفة.وفًقا لمخرجات التعلیم المستهدفة.  ييالدقة فى توصیف برامج التدریب المیدانالدقة فى توصیف برامج التدریب المیدان  ييعدم تحر عدم تحر  

  .وجود العدید من السلبیات فى نظام التعلیم المفتوح.وجود العدید من السلبیات فى نظام التعلیم المفتوح  

  الحدیثة فى تنفیذ البرامج التعلیمیة فى بعض الكلیات.الحدیثة فى تنفیذ البرامج التعلیمیة فى بعض الكلیات.  قلة استخدام التقنیاتقلة استخدام التقنیات  

  .قلة عدد المقررات االلكترونیة داخل البرامج التعلیمیة بالجامعة.قلة عدد المقررات االلكترونیة داخل البرامج التعلیمیة بالجامعة  
  ::مصادر التعلیم والتعلممصادر التعلیم والتعلم  ..٢٢//٣٣//٣٣
  ::ييالكتاب اجلامعالكتاب اجلامعـ ـ 
  القوة:القوة:  نقاطنقاطـ ـ 

  الكلیاتالكلیاتبب  الجامعىالجامعى  الكتابالكتاب  لتوزیعلتوزیع  مراكزمراكز  وجودوجود..    
  ا  ييالجامعالجامع  ببالكتاالكتا  ومواصفاتومواصفات  سعرسعر  لتحدیدلتحدید  ضوابطضوابط  وجودوجود اتبعً   وعددوعدد  المقررالمقرر  ساعاتساعات  لعددلعدد  تبعً

  ..ببالطالالطال
  العملیةالعملیة  خاصةخاصة  الكلیاتالكلیات  بعضبعض  فىفى  ساسیةساسیةاألاأل  للمراجعللمراجع  ييالجماعالجماع  للتألیفللتألیف  تتمحاوالمحاوال  وجودوجود..    

  .توافر أعداد كافیة من المراجع فى بعض الكلیات.توافر أعداد كافیة من المراجع فى بعض الكلیات  
  الضعف:الضعف:  نقاطنقاطـ ـ 

  الكلیاتالكلیات  بأغلببأغلب  ئمئمالمالالمال  الوقتالوقت  فىفى  ببللطالللطال  ييالجامعالجامع  الكتابالكتاب  توفیرتوفیر  تأخرتأخر..    
  مباشرة بعیًدا عن مركز توزیع الكتاب مباشرة بعیًدا عن مركز توزیع الكتاب للطالب للطالب   ييلى بیع الكتاب الجامعلى بیع الكتاب الجامعإإعض عض لجوء البلجوء الب

ُ   اابالكلیات ممبالكلیات مم  ييالجامعالجامع ُ ی   الكتابالكتاب  وتوزیعوتوزیع  یریروتسعوتسع  صدارصدارإلإل  المعتمدةالمعتمدة  الضوابطالضوابط  تطبیقتطبیق  صعبصعبی

  ..والكلیاتوالكلیات  قسامقساماألاأل  بعضبعض  فىفى  العلميالعلمي  القسمالقسم  منمن  واعتمادهواعتماده  ييالجامعالجامع

   المرجعیةالمرجعیة  الكتبالكتب  ولیسولیس  ،،ييامعامعالجالج  والكتابوالكتاب  المذكراتالمذكرات  علىعلى  الدراسیةالدراسیة  المقرراتالمقررات  بعضبعضتعتمد تعتمد  

  ..العالمیةالعالمیة
  نوعیةنوعیة  واستخدامواستخدام  الواضحةالواضحة  التوضیحیةالتوضیحیة  والرسوماتوالرسومات  الجیدةالجیدة  للطباعةللطباعة  ييالجامعالجامع  الكتابالكتاب  افتقارافتقار  
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  ..والكلیاتوالكلیات  قسامقساماألاأل  بعضبعض  فىفى  ردیئةردیئة  ورقورق

  حل مشكالته.حل مشكالته.في في   يياخفاق سیاسة دعم الكتاب الجامعاخفاق سیاسة دعم الكتاب الجامع  

  
  
  

  ::املكتباتاملكتباتـ ـ 
  القوة:القوة:  نقاطنقاطـ ـ 

  سفارة المعرفة (سفارة المعرفة یة یة اتفاقیة مع مكتبة االسكندر اتفاقیة مع مكتبة االسكندر   وجودوجود)EEmmbbaassssyy  ooff  KKnnoowwlleeddggee(( إلتاحة إلتاحة
    ..البحث من داخل الجامعةالبحث من داخل الجامعة

  اإللكترونیةاإللكترونیة  للمكتباتللمكتبات  الموحدالموحد  الفهرسالفهرس  مشروعمشروع""  المكتباتالمكتبات  لتطویرلتطویر  مشروعاتمشروعات  وجودوجود  

  ..""الجامعیةالجامعیة

  ضمنضمن  علمیةعلمیة  ورسائلورسائل  متخصصةمتخصصة  ودوریاتودوریات  حدیثةحدیثة  مراجعمراجع  منمن  تحتاجهتحتاجه  بمابما  المكتباتالمكتبات  دعمدعم  

  ..العلمیةالعلمیة  الرسائلالرسائل  ومستودعومستودع  الرقمیةالرقمیة  المكتباتالمكتبات  مشروعاتمشروعات

  ا  العلمیةالعلمیة  والدوریاتوالدوریات  المتخصصةالمتخصصة  والمجالتوالمجالت  الحدیثةالحدیثة  بالمراجعبالمراجع  المكتباتالمكتبات  دعمدعم اورقیً ا  ورقیً لكترونیً اوإ لكترونیً   وإ

  القومیةالقومیة  بالشبكةبالشبكة  المكتباتالمكتبات  جمیعجمیع  وربطوربط  بالبرمجیات،بالبرمجیات،  وكذلكوكذلك  الرقمیة،الرقمیة،  المكتباتالمكتبات  مشروعمشروع  ضمنضمن
  ا  الدوریاتالدوریات  لمواقعلمواقع  المتصفحینالمتصفحین  بالجامعةبالجامعة  ومعاونیهمومعاونیهم  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  عددعدد  زیادةزیادة اشهریً   ..شهریً

   .وجود المكتبة الرقمیة والمكتبات الممیكنة في جمیع الكلیات. وجود المكتبة الرقمیة والمكتبات الممیكنة في جمیع الكلیات  
  ::الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

   علنة إلعادة هیكلة المكتبة المر علنة إلعادة هیكلة المكتبة المر ال توجد خطة واضحة ومُ كزیة، وتأثیثها لعصر كزیة، وتأثیثها لعصر ال توجد خطة واضحة ومُ
  . . إمكاناتهاإمكاناتهاالمعلوماتیة، وعدم استغالل المعلوماتیة، وعدم استغالل 

  ببللطالللطال  احةاحةوالمتوالمت  بالمكتباتبالمكتبات  ستذكارستذكاراالاال  وقاعاتوقاعات  نترنتنترنتباالباال  المتصلةالمتصلة  المعاملالمعامل  عددعدد  قلةقلة..    
  المكتبیة في بعض الكلیات.المكتبیة في بعض الكلیات.  خدماتخدماتالال  منمن  المستفیدینالمستفیدین  رضارضا  مستوىمستوى  قیاسقیاس  یتمیتم  الال    
  محدودة.محدودة.  الورقیةالورقیة  والدوریاتوالدوریات  والمراجعوالمراجع  التخصصیةالتخصصیة  الكتبالكتب  

  .افتقار العاملین بالمكتبات لمهارات العمل، والتعامل مع الطالب.افتقار العاملین بالمكتبات لمهارات العمل، والتعامل مع الطالب  

   الكلیات بالنسبة ألعداد الطالب.الكلیات بالنسبة ألعداد الطالب.فى أغلب فى أغلب ضیق مساحة المكتبات ضیق مساحة المكتبات  

   المكتبة أبوابها للطالب.المكتبة أبوابها للطالب.فیها فیها ساعات العمل التى تفتح ساعات العمل التى تفتح قلة قلة  

  وعدم االلتزام بالجرد االلكترونىوعدم االلتزام بالجرد االلكترونى  استهالك وقت طویل فى أعمال الجرداستهالك وقت طویل فى أعمال الجرد..  
  .ال یوجد تدریب للطالب الكتساب مهارات وأخالقیات استخدام المكتبات.ال یوجد تدریب للطالب الكتساب مهارات وأخالقیات استخدام المكتبات  

  وال یسمح للطالب بالتعرفوال یسمح للطالب بالتعرففى مكتبات الكلیات فى مكتبات الكلیات   نظام المیكنة االلكترونیةنظام المیكنة االلكترونیة  عدم تفعیلعدم تفعیل  
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  على محتویات المكتبة.على محتویات المكتبة.
  
  .عدم وجود دورات میاه بالمكتبات.عدم وجود دورات میاه بالمكتبات  

   المكتبات وعدم وجود برامج لتدریبهم.المكتبات وعدم وجود برامج لتدریبهم.بب  اإلدارياإلداريللجهاز للجهاز ضعف مستوى األداء ضعف مستوى األداء  
  قاعات الدراسة واملعامل:قاعات الدراسة واملعامل:ـ ـ 
  ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 

  المختلفةالمختلفة  التخصصاتالتخصصات  تخدمتخدم  التىالتى  المتنوعةالمتنوعة  المعاملالمعامل  منمن  العدیدالعدید  وجودوجود..    
  المعداتالمعدات  بأحدثبأحدث  مجهزةمجهزة  جنبیةجنبیةاألاأل  للغاتللغات  معاملمعامل  وجودوجود..    
  ا  الكلیاتالكلیات  بأغلببأغلب  المعاملالمعامل  وتطویروتطویر  تحدیثتحدیث  یتمیتم ادوریً     ..دوریً
  المتشابهةالمتشابهة  والتجهیزاتوالتجهیزات  جهزةجهزةاألاأل  تضمتضم  مركزیةمركزیة  معاملمعامل  واستخدامواستخدام  إنشاءإنشاء  فىفى  البدءالبدء..    

  .وجود معمل مركزي بالجامعة.وجود معمل مركزي بالجامعة  

   معمل المیكاترونیك المعتمد بكلیة الهندسة. معمل المیكاترونیك المعتمد بكلیة الهندسة. وجود وجود  
  ::الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

  ا.  افتقار قاعات الدرس فى بعض الكلیاتافتقار قاعات الدرس فى بعض الكلیات ا.للوسائل المعینة الكترونیً   للوسائل المعینة الكترونیً

  تدریبتدریب  فىفى  المستخدمةالمستخدمة  المعاملالمعامل  منمن  كبیركبیر  عددعدد  فىفى  والحدیثةوالحدیثة  المطورةالمطورة  العلمیةالعلمیة  جهزةجهزةاألاأل  نقصنقص  

  ..الكلیاتالكلیات  فىفى  ببالطالالطال

  .معاناة بعض الكلیات من قلة قاعات للتدریس.معاناة بعض الكلیات من قلة قاعات للتدریس  

  الكبیرةالكبیرة  عدادعداداألاأل  كلیاتكلیات  فىفى  وخاصةوخاصة  ب،ب،طالطالالال  أعدادأعداد  معمع  الدراسیةالدراسیة  المعاملالمعامل  تناسبتناسب  عدمعدم..    

   على استخدام وصیانة األجهزةعلى استخدام وصیانة األجهزة  امج لتدریب أمناء المعاملامج لتدریب أمناء المعاملعدم وجود بر عدم وجود بر..  
  للمحاكاةللمحاكاة  معاملمعامل  وجودوجود  عدمعدم..    
  وصیانة أجهزتها.وصیانة أجهزتها.  المعاملالمعامل  دارةدارةإلإل  المدربینالمدربین  الفنیینالفنیین  قلةقلة  
  وتحدیثهاوتحدیثها  المعاملالمعامل  لتجهیزلتجهیز  المخصصةالمخصصة  المیزانیةالمیزانیة  ضعفضعف..    

  .غیاب الصیانة الدوریة للمعامل واألجهزة.غیاب الصیانة الدوریة للمعامل واألجهزة  

  لمعملیة بالجامعة.لمعملیة بالجامعة.االفتقار لوجود دلیل للمعامل واألجهزة ااالفتقار لوجود دلیل للمعامل واألجهزة ا  
  التدریب:التدریب:ـ ـ 
    ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 

   مهمته التنسیق بین مراكز التدریب ، مهمته التنسیق بین مراكز التدریب أعلى للتدریب على مستوى الجامعةأعلى للتدریب على مستوى الجامعة  مجلسمجلسوجود وجود ،
  والمتابعة.والمتابعة.

  .وجود وحدات للتدریب ذات طابع خاص فى بعض الكلیات.وجود وحدات للتدریب ذات طابع خاص فى بعض الكلیات  
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  .قیام أعضاء هیئة التدریس باإلشراف على التدریب فى بعض الكلیات.قیام أعضاء هیئة التدریس باإلشراف على التدریب فى بعض الكلیات  

  معنیة فى تقییم التدریس فى بعض أماكن التدریب.معنیة فى تقییم التدریس فى بعض أماكن التدریب.مشاركة األطراف المشاركة األطراف ال  

   مشاركة العدید من المؤسسات مع الجامعة فى تنفیذ العدید من البرامج التدریبیة (منظمة مشاركة العدید من المؤسسات مع الجامعة فى تنفیذ العدید من البرامج التدریبیة (منظمة
  العمل الدولیة، منظمة الیومتیرو، مؤسسة مصر الخیر، المعهد البریطانى....الخ).العمل الدولیة، منظمة الیومتیرو، مؤسسة مصر الخیر، المعهد البریطانى....الخ).

  ا.مدعومة مدعومة   ببوجود دورات تدریب على تكنولوجیا المعلومات للطالوجود دورات تدریب على تكنولوجیا المعلومات للطال ا.مالیً   مالیً

  ) وجود مشروع الطرق المؤدیة إلى التعلیم العالي (وجود مشروع الطرق المؤدیة إلى التعلیم العاليPPaatthhwwaayyss .( .(  
    ::الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

  م المستهدفة فى م المستهدفة فى دریب، بما یتوافق مع نواتج التعلدریب، بما یتوافق مع نواتج التعلضعف أسالیب تقویم الطالب فى التضعف أسالیب تقویم الطالب فى الت
  بعض الكلیات.بعض الكلیات.

  .ال تتوافر آلیات وموارد لتنفیذ البرامج التدریبیة للطالب فى بعض الكلیات.ال تتوافر آلیات وموارد لتنفیذ البرامج التدریبیة للطالب فى بعض الكلیات  

  ریب للطالب مصممة وموصفة وفًقا لنواتج التعلم المستهدفة فى بعض ریب للطالب مصممة وموصفة وفًقا لنواتج التعلم المستهدفة فى بعض ال توجد برامج تدال توجد برامج تد
  الكلیات.الكلیات.

  .ضعف فاعلیة تقویم البرامج التدریبیة فى بعض الكلیات.ضعف فاعلیة تقویم البرامج التدریبیة فى بعض الكلیات  

  م المستهدفة.م المستهدفة.ض أسالیب التدریس مع نواتج التعلض أسالیب التدریس مع نواتج التعلال تتالءم بعال تتالءم بع  

  یاته یاته عدم استخدام نتائج تقییم البرامج التدریبیة والتغذیة الراجعة فى تطویر التدریب وآلعدم استخدام نتائج تقییم البرامج التدریبیة والتغذیة الراجعة فى تطویر التدریب وآل
  وأدواته فى بعض الكلیات.وأدواته فى بعض الكلیات.

  الطالب فى برامج تدریبهم، وأسالیب تنفیذها، وأسالیب التقویم.الطالب فى برامج تدریبهم، وأسالیب تنفیذها، وأسالیب التقویم.  ييال توجد آلیة لمعرفة رأال توجد آلیة لمعرفة رأ  

  .وجود فجوة بین برامج التدریب فى الكلیات، ومتطلبات سوق العمل.وجود فجوة بین برامج التدریب فى الكلیات، ومتطلبات سوق العمل  

  جازة الصیفیة فى توجیه الطالب نحو مواقع العمل جازة الصیفیة فى توجیه الطالب نحو مواقع العمل ال تفید أغلب الكلیات بجزء من األال تفید أغلب الكلیات بجزء من األ
علنة تضمن   للتدریبللتدریب ا لخطة مُ علنة تضمن وفقً ا لخطة مُ   كسابهم مهارات سوق العمل فى تخصصاتهم.كسابهم مهارات سوق العمل فى تخصصاتهم.إإوفقً

  ::الطالب واخلرجيونالطالب واخلرجيون  ..٤٤//٣٣
  شئون التعلیم والقبول والتحویل:شئون التعلیم والقبول والتحویل:  ..١١//٤٤//٣٣
    ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 

  مختلفةمختلفة  بوسائلبوسائل  معلنةمعلنة  والتحویلوالتحویل  القبولالقبول  سیاساتسیاسات..    

  الفرصالفرص  وتكافؤوتكافؤ  بالشفافیةبالشفافیة  تتسمتتسم  التعلیمیةالتعلیمیة  بالبرامجبالبرامج  القبولالقبول  إجراءاتإجراءات..    
  
  لى  منمن  للتحویلللتحویل  محددةمحددة  بةبةنسنس  تحدیدتحدید لىوإ     ..الكلیاتالكلیات  وإ
  للمتفوقینللمتفوقین  وتحفیزوتحفیز  دعمدعم  وجودوجود..    
  .وجود آلیة واضحة للتعامل مع تظلمات الطالب من النتائج.وجود آلیة واضحة للتعامل مع تظلمات الطالب من النتائج  
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  كلیةكلیة  بكلبكل  ااسنویً سنویً   تحدیثهتحدیثه  یتمیتم  للطالبللطالب  دلیلدلیل  وجودوجود..    
  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  نظامنظامالتى تطبق التى تطبق   الكلیاتالكلیات  فىفى  ييكادیمكادیماألاأل  رشادرشادلإللإل  نظامنظام  وجودوجود..  
  واللیسانسواللیسانس  البكالوریوسالبكالوریوس  مرحلةمرحلة  ببلطاللطال  بالنسبةبالنسبة  یةیةالدراسالدراس  المنحالمنح  نظامنظام  وجودوجود..    

  .نسبة أعضاء هیئة التدریس إلى الطالب مقبولة فى معظم الكلیات.نسبة أعضاء هیئة التدریس إلى الطالب مقبولة فى معظم الكلیات  

  للطالب.للطالب.  ييوجود سیاسات واضحة للدعم المالوجود سیاسات واضحة للدعم المال  

  .وجود عیادات للرعایة الطبیة بكل كلیة واإلدارة المركزیة الطبیة بالجامعة.وجود عیادات للرعایة الطبیة بكل كلیة واإلدارة المركزیة الطبیة بالجامعة  

   ت الخاصة من الطالب.ت الخاصة من الطالب.االحتیاجااالحتیاجا  ييتقدیم إعانات مادیة وعینیة لذو تقدیم إعانات مادیة وعینیة لذو  

  .دارة األعمال دارة األعمال.وجود برامج تدریبیة للطالب لتنمیة مهارات التفكیر وإ   وجود برامج تدریبیة للطالب لتنمیة مهارات التفكیر وإ

  .وجود منشآت ریاضیة ومراكز وقاعات ثقافیة لممارسة األنشطة.وجود منشآت ریاضیة ومراكز وقاعات ثقافیة لممارسة األنشطة  

   حرم الجامعيحرم الجامعيداخل الداخل الوجود معظم الكلیات وجود معظم الكلیات  ))CCaammppuuss.(.(  

   إنشاء مدن جامعیة الستیعاب الطالب والطالبات.إنشاء مدن جامعیة الستیعاب الطالب والطالبات.التوسع فى التوسع فى  

  ات على مشاریع التطویر.ات على مشاریع التطویر.حصول معظم الكلیحصول معظم الكلی  
    ::الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

  .عدم وجود استراتیجیات التعلیم والتعلم موثقة ومعلنة فى العدید من الكلیات.عدم وجود استراتیجیات التعلیم والتعلم موثقة ومعلنة فى العدید من الكلیات  

   عدم مشاركة األطراف المعنیة (المستفیدین) فى إعداد وصیاغة استراتیجیات التعلیم عدم مشاركة األطراف المعنیة (المستفیدین) فى إعداد وصیاغة استراتیجیات التعلیم
  والتعلم فى العدید من الكلیات.والتعلم فى العدید من الكلیات.

  یم والتعلم فى ضوء نتائج االمتحانات ونتائج یم والتعلم فى ضوء نتائج االمتحانات ونتائج عدم وجود مراجعة دوریة الستراتیجیات التعلعدم وجود مراجعة دوریة الستراتیجیات التعل
  استقصاء الطالب وأعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم.استقصاء الطالب وأعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم.

   من نتائج مراجعة استراتیجیات التعلیم والتعلم.من نتائج مراجعة استراتیجیات التعلیم والتعلم.اإلفادة اإلفادة عدم عدم  

   ال تتسق استراتیجیات التعلیم والتعلم فى بعض الكلیات مع المعاییر األكادیمیة المرجعیة ال تتسق استراتیجیات التعلیم والتعلم فى بعض الكلیات مع المعاییر األكادیمیة المرجعیة
  الكلیات.الكلیات.  وال تساهم فى تحقیق رسالة هذهوال تساهم فى تحقیق رسالة هذه

  .عد ُ عد.عدم وجود نظام للتعلیم عن ب ُ   عدم وجود نظام للتعلیم عن ب

   فى بعض الكلیات.فى بعض الكلیات.  ييم الذاتم الذاتللتعلللتعل  استراتیجیةاستراتیجیةعدم وجود عدم وجود  

  ة (السمعیة والبصریة) ألعداد الطالب.ة (السمعیة والبصریة) ألعداد الطالب.ننییعدم كفایة الوسائل المععدم كفایة الوسائل المع  

   صعوبة استخدام أسالیب التدریب الحدیثة فى ظل األعداد الكبیرة من الطالب فى بعض صعوبة استخدام أسالیب التدریب الحدیثة فى ظل األعداد الكبیرة من الطالب فى بعض
  الكلیات.الكلیات.

  ب مع أعداد أعضاء هیئة التدریس في بعض الكلیات، مثل: ب مع أعداد أعضاء هیئة التدریس في بعض الكلیات، مثل: ال تتناسب أعداد الطالال تتناسب أعداد الطال
  اآلداب، ودار العلوم. اآلداب، ودار العلوم. 
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  للطالب.للطالب.  ييضعف برامج التدریب المیدانضعف برامج التدریب المیدان  
  ::الطالبالطالبدعم دعم ..٢٢//٤٤//٣٣
    ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 

  ييجتماعجتماعاالاال  التكافلالتكافل  صندوقصندوق  للخالخال  منمن  ببالالللطللط  ييالمالالمال  للدعمللدعم  واضحةواضحة  سیاساتسیاسات  وجودوجود..    

  للطالب والطالبات.للطالب والطالبات.  ييالجامعالجامع  الحرمالحرم  وخارجوخارج  داخلداخل  جامعیةجامعیة  مدینةمدینة  وجودوجود    
  وغیروغیر  المقیمینالمقیمین  ببللطالللطال  بالجامعةبالجامعة  المطعمالمطعم  داخلداخل  الساخنةالساخنة  الوجباتالوجبات  لتقدیملتقدیم  خدماتخدمات  وجودوجود  

  ..المقیمینالمقیمین
  المحتاجینالمحتاجین  ببالطالالطال  لمساعدةلمساعدة  الخیریةالخیریة  المعارضالمعارض  منمن  العدیدالعدید  إقامةإقامة..    
  الخاصةالخاصة  حتیاجاتحتیاجاتاالاال  ذوىذوى  ببطالطاللللل  وعینیةوعینیة  مادیةمادیة  إعاناتإعانات  تقدیمتقدیم..  
  مشروعمشروع((  ببالطالالطال  لدىلدى  وریادة األعمالوریادة األعمال  تفكیرتفكیرالال  مهاراتمهارات  لتنمیةلتنمیة  یةیةتدریبتدریب  برامجبرامج  وجودوجود  

PPaatthhwwaayyss((..  
  .وجود المركز الوطنى لالبتكار، وریادة األعمال.وجود المركز الوطنى لالبتكار، وریادة األعمال  

  .مشروع نقل التكنولوجیا.مشروع نقل التكنولوجیا  

   الهندسةالهندسةوجود مطعم بكلیة وجود مطعم بكلیة..  
  الضعف:الضعف:  نقاطنقاطـ ـ 

  .تزاید عدد الطالب المستحقین للتكافل االجتماعي عن المبالغ المقررة لذلك.تزاید عدد الطالب المستحقین للتكافل االجتماعي عن المبالغ المقررة لذلك  

  تاحة محدودة.الجامعیةالجامعیة  بالمدینةبالمدینة  امتهنامتهنإقإقالمطلوب المطلوب   طالباتطالباتالال  عددعدد  زیادةزیادة تاحة محدودة.، واألماكن المُ   ، واألماكن المُ

  الطوارئالطوارئ  تتلحااللحاال  مجهزةمجهزة  غیرغیر  الجامعیةالجامعیة  بالمدنبالمدن  الطبیةالطبیة  العیاداتالعیادات..  

  ا  المتعثرینالمتعثرین  لرعایةلرعایة  موثقةموثقة  برامجبرامج  وجودوجود  عدمعدم ادراسیً     ..دراسیً
  الخاصةالخاصة  حتیاجاتحتیاجاتاالاال  ييلذو لذو   الدعمالدعم  خدماتخدمات  لتقدیملتقدیم  البرامجالبرامج  عددعدد  قلةقلة..    
  دین.دین.عدم وجود برامج متمیزة لجذب الطالب الوافعدم وجود برامج متمیزة لجذب الطالب الواف  

   العاملین بالمدن الجامعیة.العاملین بالمدن الجامعیة.بعض بعض ضعف أداء ضعف أداء  

  بدعین ورعایتهم.الالبرامج برامج الال  غیابغیاب بدعین ورعایتهم.موثقة الكتشاف المُ   موثقة الكتشاف المُ
  

  ::النشاط الطالىبالنشاط الطالىب. . ٣٣//٤٤//٣٣
  ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 

  ا  ومعلنةومعلنة  معتمدةمعتمدة  بیةبیةالطالالطال  نشطةنشطةلأللأل  خطةخطة  وجودوجود اسنویً     ..سنویً
  ذهذهلهله  ختامختام  حفلحفل  إقامةإقامة  معمع  بیة،بیة،الطالالطال  نشطةنشطةاألاأل  فىفى  بالمشتركینبالمشتركین  خاصةخاصة  للمكافآتللمكافآت  نظامنظام  وجودوجود  

  ..على مستوى الكلیات والجامعةعلى مستوى الكلیات والجامعة  لتكریمهملتكریمهم  نشطةنشطةاألاأل
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  وتحكیم ، وتحكیم بیةبیةالطالالطال  نشطةنشطةاألاأل  علىعلى  شرافشرافاإلاإل  فىفى  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  منمن  عددعدد  مشاركةمشاركة ،
  المسابقات.المسابقات.

  مركزمركز  ::مثلمثل  بیةبیةالطالالطال  نشطةنشطةاألاأل  لممارسةلممارسة  وثقافیةوثقافیة  فنیةفنیة  وقاعاتوقاعات  ومراكزومراكز  ریاضیةریاضیة  منشآتمنشآت  وجودوجود  

  ..وغیرهاوغیرها  ..........ستاد الریاضى،ستاد الریاضى،االاال  ،،المغطاةالمغطاة  الصالةالصالة  السباحة،السباحة،  حمامحمام  والفنون،والفنون،  اآلداباآلداب

  .قیام الطالب بإعداد وتنفیذ المشروعات الطالبیة وزیادة إقبالهم للمشاركة.قیام الطالب بإعداد وتنفیذ المشروعات الطالبیة وزیادة إقبالهم للمشاركة  

  .وجود مسئول للتواصل الطالبي داخل كل كلیة.وجود مسئول للتواصل الطالبي داخل كل كلیة  
    ::الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

  نشطةنشطةاألاأل  فىفى  المشاركةالمشاركة  فىفى  الطالباتالطالبات  اشتراكاشتراك  ضعفضعف..    
  نشطةنشطةاألاأل  فىفى    العملیةالعملیة  الكلیاتالكلیات  ببطالطال  مشاركة مشاركة   ضعفضعف..    
  الترویحیةالترویحیة  نشطةنشطةاألاأل  فىفى  المشاركةالمشاركة  وقلةوقلة  التنافسیةالتنافسیة  المسابقاتالمسابقات  علىعلى  بيبيالطالالطال  النشاطالنشاط  اقتصاراقتصار..    
  نشطةنشطةاألاأل  فىفى  مشاركتهممشاركتهملل  ببالطالالطال  تشجیعتشجیعفي في   التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  مشاركةمشاركة  ضعفضعف  

  ..بیةبیةالطالالطال

  .عدم وجود سیاسات لتشجیع الطالب على ممارسة األنشطة.عدم وجود سیاسات لتشجیع الطالب على ممارسة األنشطة  

   الطالبیة.الطالبیة.  الخاصة باألنشطةالخاصة باألنشطةلبیانات لبیانات كفایة قاعدة اكفایة قاعدة اعدم عدم  

  دم كفایة الموارد المالیة المخصصة لألنشطة الطالبیة.دم كفایة الموارد المالیة المخصصة لألنشطة الطالبیة.عع  

  .ال یوجد وقت مخصص لممارسة األنشطة فى الجداول الدراسیة.ال یوجد وقت مخصص لممارسة األنشطة فى الجداول الدراسیة  
  ::اخلرجيوناخلرجيون  ..٤٤//٤٤//٣٣
  القوة:القوة:  نقاطنقاطـ ـ 

  كلیةكلیة  بكلبكل  الخریجینالخریجین  لشئونلشئون  وحدةوحدة  وجودوجود..    
    الضعف:الضعف:  نقاطنقاطـ ـ 

  الجامعةالجامعة  كلیاتكلیات  ييلخریجلخریج  رابطةرابطة  وجودوجود  عدمعدم..    
  للخریجینللخریجین  ييالوظیفالوظیف  للتوجیهللتوجیه  مقیاسمقیاس  وجودوجود  عدمعدم..    

  
  للخریجینللخریجین  ييدور دور   ملتقىملتقى  تنظیمتنظیم  عدمعدم..    
  للخریجینللخریجین  التحویليالتحویليتدریب تدریب لللل  برامجبرامج  وجودوجود  عدمعدم..    

  عالمي  ييعدم وجود تواصل الكترونعدم وجود تواصل الكترون عالميوإ   بین الجامعة والخریجین.بین الجامعة والخریجین.  وإ
  بالكلیاتبالكلیات  للخریجینللخریجین  بیاناتبیانات  قاعدةقاعدة  توجدتوجد  الال..    
  على متطلبات سوق العمل المتجددةعلى متطلبات سوق العمل المتجددة  الخریجینالخریجین  لتدریبلتدریب  برامجبرامج  توجدتوجد  الال..  

  س رضا الطالب:س رضا الطالب:قیاقیا. . ٥٥//٤٤//٣٣  
  القوة:القوة:  نقاطنقاطـ ـ 
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  وفى بعض المقررات، وفى بعض المقرراتالكلیاتالكلیات  بعضبعض  مستوىمستوى  علىعلى  الطالبالطالب  رضارضا  قیاسقیاس  یتمیتم ،..    

  .یتم قیاس رضا الطالب عن برامج إعدادهم.یتم قیاس رضا الطالب عن برامج إعدادهم  

  موثقةموثقة  بصورةبصورة  ييببالطالالطال  النشاطالنشاط  عنعن  ببالطالالطال  رضارضا  قیاسقیاس  یتمیتم..    
  موثقةموثقة  بصورةبصورة  تقدمهاتقدمها  التىالتى  والوجباتوالوجبات  الجامعیةالجامعیة  المدنالمدن  عنعن  ببالطالالطال  رضارضا  قیاسقیاس  یتمیتم..    
  الضعف:الضعف:  قاطقاطننـ ـ 

  ييالمالالمال  والدعموالدعم  والتحویلوالتحویل  القبولالقبول  سیاساتسیاسات  عنعن  ببالطالالطال  بعضبعض  رضارضا  قیاسقیاس  یتمیتم  الال..    
  موثقةموثقة  بصورةبصورة  الدراسیةالدراسیة  البرامجالبرامج  تنفیذتنفیذ  آلیةآلیة  عنعن  ببالطالالطالبعض بعض   رضارضا  قیاسقیاس  یتمیتم  الال..    
   الطالب فى نظم التقویم واالمتحانات.الطالب فى نظم التقویم واالمتحانات.بعض بعض ال یتم قیاس رضا ال یتم قیاس رضا  
  نظام تقومي الطالب:نظام تقومي الطالب:. . ٦٦//٤٤//٣٣
  القوة:القوة:  نقاطنقاطـ ـ 

  منمن  الجامعةالجامعة  داخلداخل  ببالطالالطال  تقویمتقویم  نظمنظم  لتطویرلتطویر  مركزمركز  إنشاءإنشاء  مشروعمشروع  علىعلى  معةمعةالجاالجا  حصولحصول  

  ..عتمادعتمادلاللال  والتأهیلوالتأهیل  المستمرالمستمر  التطویرالتطویر  برنامجبرنامج

  تدریبیةتدریبیة  ومشاریعومشاریع  وعملیةوعملیة  شفهیةشفهیةو و   تحریریةتحریریة  بینبین  ماما  التقویمالتقویم  نظمنظم  تنوعتنوع..    
  الكلیاتالكلیات  بعضبعض  فىفى  ببالطالالطال  تقویمتقویم  نتائجنتائج  وتحلیلوتحلیل  مراجعةمراجعة..    
  الكلیاتالكلیات  بعضبعض  فىفى  الخارجیینالخارجیین  الممتحنینالممتحنین  لجانلجان  نظامنظام  تطبیقتطبیق..    
  عال  الرصدالرصد  أعمالأعمال  تتمتتم عالوإ     ..الكلیاتالكلیات  كلكل  فىفى  الكترونیاالكترونیا  النتائجالنتائج  ننوإ

  .توجد مواصفات معتمدة للورقة االمتحانیة فى العدید من الكلیات.توجد مواصفات معتمدة للورقة االمتحانیة فى العدید من الكلیات  

  .توجد ضوابط موثقة للعمل بالكنتروالت تضمن عدالة التصحیح، ودقة رصد الدرجات.توجد ضوابط موثقة للعمل بالكنتروالت تضمن عدالة التصحیح، ودقة رصد الدرجات  

  .توجد معاییر الختیار لجان الممتحنین.توجد معاییر الختیار لجان الممتحنین  

  
  

  عف:عف:الضالض  نقاطنقاطـ ـ 

  المستهدفةالمستهدفة  التعلیمیةالتعلیمیة  المخرجاتالمخرجات  تقیستقیس  الال  متحاناتمتحاناتاالاال  معظممعظم..    
  فىفى  ونتائج الفصول الدراسیةونتائج الفصول الدراسیة  الدوریةالدوریة  التقویمالتقویم  نتائجنتائج  عنعن  ببللطالللطال  راجعةراجعة  تغذیةتغذیة  وجودوجود  عدمعدم  

    ..الكلیاتالكلیات  أغلبأغلب
  وتصحیحهاوتصحیحها  متحاناتمتحاناتاالاال  لوضعلوضع  معلنةمعلنة  معاییرمعاییر  وجودوجود  عدمعدم..    
  لكترونیةلكترونیةاإلاإل  واالمتحاناتواالمتحانات  نىنىلكترو لكترو اإلاإل  التصحیحالتصحیح  مثلمثل  متحاناتمتحاناتاالاال  فىفى  حدیثةحدیثة  نظمنظم  تطبیقتطبیق  قلةقلة  

  ..الجامعةالجامعة  كلیاتكلیات  معظممعظم  فىفى

  والعملیةوالعملیة  الشفهیةالشفهیة  متحاناتمتحاناتلاللال  ييموضوعموضوع  نظامنظام  وجودوجود  عدمعدم..    
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   من تحلیل نتائج تقویم الطالب فى البرامج التعلیمیة، واستراتیجیات التعلیم من تحلیل نتائج تقویم الطالب فى البرامج التعلیمیة، واستراتیجیات التعلیم اإلفادة  اإلفادة  ضعف ضعف
  والتعلم.والتعلم.

  مستمرمستمر  تقویمتقویم  وجودوجود  عدمعدم..    

   ا للو عدم االلتزام بالنموذج عدم االلتزام بالنموذج ا للو الموثق علمیً   ..رقة االمتحانیةرقة االمتحانیةالموثق علمیً
شئون أعضاء هیئة التدریس، شئون أعضاء هیئة التدریس، وو، ، الدراسات العلیاالدراسات العلیا  ..٥٥//٣٣

  ي:ي:والبحث العلموالبحث العلم
  الدراسات العلیا:الدراسات العلیا:. . ١١//٥٥//٣٣
  نقاط القوة:نقاط القوة:ـ ـ 

  علنة ل  سیاسةسیاسة  توحیدتوحید علنة لمُ     ))..  التسجیلالتسجیل  القید،القید،((  العلیاالعلیا  بالدراساتبالدراسات  لقبوللقبولمُ

  ققیتوافیتواف  بمابما  العلمیةالعلمیة  التخصصاتالتخصصات  بعضبعض  فىفى  العلیاالعلیا  الدراساتالدراسات  ومقرراتومقررات  برامجبرامج  وتحدیثوتحدیث  تطویرتطویر  
  ..ييوالعالموالعالم  ييإلقلیمإلقلیماا  المستوىالمستوى  علىعلى  الجودةالجودة  متطلباتمتطلبات  معمع
   العلیاالعلیا  للدراساتللدراسات  للتسجیلللتسجیل  الخارجالخارج  ومنومن  مصرمصر  جامعاتجامعات  مختلفمختلف  منمن  للخریجینللخریجین  فرصفرص  فرفرتو تو  

  ..الجامعةالجامعة  كلیاتكلیات  بأغلببأغلب
  المختلفةالمختلفة  قسامقسامباألباأل  ييالعلمالعلم  شرافشرافلإللإل  متابعةمتابعة  نظامنظام  وضعوضع..    

   العلمیة العلمیة   الدرجاتالدرجات  لمنحلمنح  ظمةظمةالمنالمن  القواعدالقواعد  تشملتشمل  العلیاالعلیا  للدراساتللدراسات  بالجامعةبالجامعة  معتمدةمعتمدة  ئحةئحةالال  فرفرتو تو
  وجوائز الجامعة.وجوائز الجامعة.

  والدكتوراهوالدكتوراه  الماجستیرالماجستیر  لدراسةلدراسة  منحمنح  توفیرتوفیر..    

  مع جامعات أخرى ومراكز بحثیة مع جامعات أخرى ومراكز بحثیة   والدوليوالدولي  ييوجود عدد كبیر من اتفاقیات التعاون القوموجود عدد كبیر من اتفاقیات التعاون القوم
  إقلیمیة ودولیة.إقلیمیة ودولیة.

  عقد مؤتمرات علمیة محلیة ودولیةعقد مؤتمرات علمیة محلیة ودولیة..  
  
  .تزاید عدد البعثات الخارجیة المتاحة بالجامعة.تزاید عدد البعثات الخارجیة المتاحة بالجامعة  

   اك الجامعة فى الشبكة القومیة.اك الجامعة فى الشبكة القومیة.اشتر اشتر  

  .وجود نظام اإلشراف المشترك.وجود نظام اإلشراف المشترك  

  جنبیةجنبیةاألاأل  الجامعاتالجامعات  وبعضوبعض  الجامعةالجامعة  بینبین  ثنائیةثنائیة  ثقافیةثقافیة  اتفاقیاتاتفاقیات  وجودوجود..    

  المحلیة،المحلیة،  بالمؤتمراتبالمؤتمرات  الخاصةالخاصة  والندواتوالندوات  العلمیة،العلمیة،  الجلساتالجلسات  دارةدارةإلإل  مجهزةمجهزة  قاعاتقاعات  وجودوجود  

  ..كلیاتكلیاتوبالوبال  ))لىلىاآلاآل  الحاسبالحاسب  قاعاتقاعات  ––  الفنونالفنون  قاعةقاعة((  بالجامعةبالجامعة  والدولیةوالدولیة
  ضعف:ضعف:الال  نقاطنقاطـ ـ 

   ا.  والفائقینوالفائقینعدم وجود آلیة الكتشاف ورعایة ومتابعة الطالب المتمیزین عدم وجود آلیة الكتشاف ورعایة ومتابعة الطالب المتمیزین ا.علمیً   علمیً

  .المؤتمرات العلمیة على مستوى األقسام شكلیة فى أغلب الكلیات.المؤتمرات العلمیة على مستوى األقسام شكلیة فى أغلب الكلیات  
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  .قلة االهتمام بتفعیل توصیات المؤتمرات العلمیة على مستوى الكلیات.قلة االهتمام بتفعیل توصیات المؤتمرات العلمیة على مستوى الكلیات  

   لیات واألقسام وكلیات وأقسام الجامعات لیات واألقسام وكلیات وأقسام الجامعات الخبرات مع الكالخبرات مع الك  الجهود الالزمة لتبادلالجهود الالزمة لتبادلقلة قلة
  األخرى على المستوى القومى والعربى والعالمى.األخرى على المستوى القومى والعربى والعالمى.

  فى مجاالت الزارعة، الصناعة، الصحة، فى مجاالت الزارعة، الصناعة، الصحة،   ييضعف الصلة بین مؤسسات المجتمع المحلضعف الصلة بین مؤسسات المجتمع المحل
  البیئة، التعلیم، .... والكلیات.البیئة، التعلیم، .... والكلیات.

   برامج الدراسات العلیا فى بعض كلیات الجامعة.برامج الدراسات العلیا فى بعض كلیات الجامعة.قلة الكوادر البحثیة في قلة الكوادر البحثیة في  

  لالتجاهات العالمیة لالتجاهات العالمیة   تطویر بعض اللوائح الخاصة ببرامج الدراسات العلیاتطویر بعض اللوائح الخاصة ببرامج الدراسات العلیاواكبة واكبة عدم معدم م
  ..الحدیثةالحدیثة

  مقررات الكترونیة فى برامج الدراسات العلیا.مقررات الكترونیة فى برامج الدراسات العلیا.الال  قلةقلة  

  .اتباع طرق تقلیدیة فى التدریس والتقییم لمقررات الدراسات العلیا.اتباع طرق تقلیدیة فى التدریس والتقییم لمقررات الدراسات العلیا  

  قاشیة البحثیة قاشیة البحثیة الحلقات النالحلقات الن  تدریس بعض المقررات الدراسیة وقلةتدریس بعض المقررات الدراسیة وقلةفى فى   ييالتناول السطحالتناول السطح
  ..ييبالشكل الكافبالشكل الكاف

  لمكتبة المركزیة.لمكتبة المركزیة.عدم وجود خطة استراتیجیة لعدم وجود خطة استراتیجیة ل  

  .ال یشارك طالب الدراسات العلیا فى تقییم البرامج والمقررات.ال یشارك طالب الدراسات العلیا فى تقییم البرامج والمقررات  

  .عدم وجود قاعدة بیانات للدراسات العلیا.عدم وجود قاعدة بیانات للدراسات العلیا  

  .ضعف مستوى اللغة اإلنجلیزیة لدى الهیئة المعاونة، وطالب الدراسات العلیا.ضعف مستوى اللغة اإلنجلیزیة لدى الهیئة المعاونة، وطالب الدراسات العلیا  

  ح لتوفیر منح داخلیة ومنح اإلشراف المشترك للحصول على درجتى ح لتوفیر منح داخلیة ومنح اإلشراف المشترك للحصول على درجتى قلة التمویل المتاقلة التمویل المتا
  الماجستیر والدكتوراه.الماجستیر والدكتوراه.

  اآللياآلليالحاسب الحاسب التعامل مع التعامل مع بعض طالب الدراسات العلیا مهارات بعض طالب الدراسات العلیا مهارات   ال تتوافر لدىال تتوافر لدى..  
  ::التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  شئونشئون. . ٢٢//٥٥//٣٣
  نقاط القوة:نقاط القوة:ـ ـ 

  عالیةعالیة  كفاءةكفاءة  ييذو ذو   الجامعةالجامعة  كلیاتكلیات  بمعظمبمعظم  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  منمن  متمیزةمتمیزة  عناصرعناصر  وجودوجود  

  ..والمهنیةوالمهنیة  العلمیةالعلمیة  الناحیتینالناحیتین  منمن

  العلمیةالعلمیة  التخصصاتالتخصصات  كلكل  فىفى  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  وفرةوفرة..    

  مساعدینمساعدین  ومدرسینومدرسین  مقیمینمقیمین  وأطباءوأطباء  معیدینمعیدین  تكلیفتكلیف//لتعیینلتعیین  خمسیة معلنةخمسیة معلنة  خططخطط  وجودوجود  

ا  قسامقسامباألباأل اطبقً   ..الفعلیةالفعلیة  حتیاجاتحتیاجاتلاللال  طبقً

  د.د.التزام بعض أعضاء هیئة التدریس بمعاییر الجودة واالعتماالتزام بعض أعضاء هیئة التدریس بمعاییر الجودة واالعتما  

   مشاركة بعض أعضاء هیئة التدریس فى إعداد وثیقة المعاییر القومیة للتعلیم فى مصر مشاركة بعض أعضاء هیئة التدریس فى إعداد وثیقة المعاییر القومیة للتعلیم فى مصر
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  ) وفى إعداد المعاییر التخصصیة.) وفى إعداد المعاییر التخصصیة.٢٠١٤٢٠١٤، ، ٢٠١٠٢٠١٠، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣((

  من خالل من خالل   يياشتراك عدد من المجالت العلمیة لكلیات الجامعة بمحور النشر االلكتروناشتراك عدد من المجالت العلمیة لكلیات الجامعة بمحور النشر االلكترون
  المجلس األعلى للجامعات.المجلس األعلى للجامعات.

  جراءات  قواعدقواعد  وجودوجود جراءاتوإ ا  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  عیینعیینلتلت  معلنةمعلنة  وإ اطبقً   ..الفعلیةالفعلیة  حتیاجاتحتیاجاتلاللال  طبقً

  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  منمن  وخبراءوخبراء  استشارییناستشاریین  وجودوجود   ُ ُ ی   التعلیمیةالتعلیمیة  القطاعاتالقطاعات  فىفى  بهمبهم  ستعانستعانی
  ..ييقلیمقلیمواإلواإل  ييالمحلالمحل  المستوىالمستوى  علىعلى  والخدمیةوالخدمیة  نتاجیةنتاجیةواإلواإل

  ددعتماعتماواالواال  جودة التعلیمجودة التعلیم  لضمانلضمان  القومیةالقومیة  الهیئةالهیئة  فىفى  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  منمن  خبراءخبراء  وجودوجود..  
  .وجود خبراء من أعضاء هیئة التدریس في لجان القطاع المتخصصة.وجود خبراء من أعضاء هیئة التدریس في لجان القطاع المتخصصة  

  التشجیعیةالتشجیعیة  الدولةالدولة  جوائزجوائز  وعلىوعلى  اختراعاختراع  براءاتبراءات  علىعلى  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  منمن  عددعدد  حصولحصول  

  ..والتفوقوالتفوق  والتقدیریةوالتقدیریة

  وتقدیریةوتقدیریة  تشجیعیةتشجیعیة  جوائزجوائز  بتقدیمبتقدیم  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  منمن  للمتمیزینللمتمیزین  الجامعةالجامعة  مساندةمساندة  
ا  المثالىالمثالى  ستاذستاذلأللأل  جوائزجوائز  وكذلكوكذلك  سنویة،سنویة، اسنویً   ..لكل كلیة، وعلى مستوى الجامعةلكل كلیة، وعلى مستوى الجامعة  سنویً

  ا  جوائزجوائز  ااسنویً سنویً   الجامعةالجامعة  تقدمتقدم اللبحوث المنشورة دولیً   والطبیة،والطبیة،  ساسیة،ساسیة،األاأل  العلومالعلوم  فىفى  المقدمةالمقدمة  للبحوث المنشورة دولیً
  ..والتربویةوالتربویة  جتماعیة،جتماعیة،واالواال  نسانیة،نسانیة،واإلواإل  والهندسیة،والهندسیة،  والزراعیة،والزراعیة،

  عتمادعتمادلاللال  لتأهیللتأهیلواوا  المستمرالمستمر  التطویرالتطویر  برنامجبرنامج  فىفى  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  منمن  خبراءخبراء  وجودوجود..  
  
  

   یة الدائمة للترقیة على مستوى یة الدائمة للترقیة على مستوى ممللعضاء هیئة التدریس فى اللجان الععضاء هیئة التدریس فى اللجان الععدد كبیر من أعدد كبیر من أوجود وجود
  مصر، والوطن العربى.مصر، والوطن العربى.

  ييمشاركة العدید من أعضاء هیئة التدریس فى أنشطة البحث العلممشاركة العدید من أعضاء هیئة التدریس فى أنشطة البحث العلم..  
  .زیادة المنح الدراسیة للخارج.زیادة المنح الدراسیة للخارج  

   المشترك.المشترك.  اإلشرافاإلشرافتطبیق نظام تطبیق نظام  

   یس والهیئة المعاونة للسفر للخارج.یس والهیئة المعاونة للسفر للخارج.طموح أعضاء هیئة التدر طموح أعضاء هیئة التدر  

   من العلماء المصریین المقیمین بالخارج.من العلماء المصریین المقیمین بالخارج.اإلفادة اإلفادة  

   بكلیات الجامعة.بكلیات الجامعة.  حلقات البحثحلقات البحثمن من اإلفادة اإلفادة  

   من بعض البرامج الخاصة بالجامعة.من بعض البرامج الخاصة بالجامعة.اإلفادة اإلفادة  

   من االتفاقیات الثقافیة مع الدول األجنبیة.من االتفاقیات الثقافیة مع الدول األجنبیة.اإلفادة اإلفادة  

  عالمیةعالمیة  تتالالمجمج  فىفى  ومحكمینومحكمین  كمحررینكمحررین  الجامعةالجامعة  أساتذةأساتذة  بعضبعض  مشاركةمشاركة..    
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   مشاركة العدید من أعضاء هیئة التدریس فى مجالس إدارات الجمعیات العلمیة مشاركة العدید من أعضاء هیئة التدریس فى مجالس إدارات الجمعیات العلمیة
  المتخصصة.المتخصصة.

  نقاط الضعف:نقاط الضعف:ـ ـ 

  .هجرة بعض العقول العلمیة المتمیزة الى الجامعات الخاصة.هجرة بعض العقول العلمیة المتمیزة الى الجامعات الخاصة  

  .االعارات الممتدة لبعض أعضاء هیئة التدریس خارج الوطن.االعارات الممتدة لبعض أعضاء هیئة التدریس خارج الوطن  

  ض فى أعضاء هیئة التدریسض فى أعضاء هیئة التدریسال توجد خطة واضحة للتعامل مع العجز أو الفائال توجد خطة واضحة للتعامل مع العجز أو الفائ..  
   ندرة أعضاء هیئة التدریس فى بعض التخصصات بالكلیات وبأغلب التخصصات ندرة أعضاء هیئة التدریس فى بعض التخصصات بالكلیات وبأغلب التخصصات

  ..بكلیات أخرى مثل (األلسن، الحاسبات والمعلومات، التمریض، والتربیة النوعیة)بكلیات أخرى مثل (األلسن، الحاسبات والمعلومات، التمریض، والتربیة النوعیة)
   .ا ا. عدم تواجد بعض أعضاء هیئة التدریس أربعة أیام أسبوعیً   عدم تواجد بعض أعضاء هیئة التدریس أربعة أیام أسبوعیً

  ت والمعاهد العلیا بدون الحصول على ت والمعاهد العلیا بدون الحصول على انتداب بعض أعضاء هیئة التدریس للجامعاانتداب بعض أعضاء هیئة التدریس للجامعا
  موافقة األقسام أو إبالغهم.موافقة األقسام أو إبالغهم.

  یم أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة.یم أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة.عدم وجود آلیة لتطبیق معاییر تقیعدم وجود آلیة لتطبیق معاییر تقی  

   ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیهمألعضاء هیئة التدریس ومعاونیهمال یتم تقییم مستوى الرضا الوظیفى ال یتم تقییم مستوى الرضا الوظیفى..  
   أعضاء هیئة التدریس فى تنمیة البیئة وخدمة المجتمع.أعضاء هیئة التدریس فى تنمیة البیئة وخدمة المجتمع.مشاركة مشاركة ضعف ضعف  

  نقل نقل   ييعدم استثمار طاقات وخبرات ومهارات األساتذة فى تنمیة البیئة وخدمة المجتمع وفعدم استثمار طاقات وخبرات ومهارات األساتذة فى تنمیة البیئة وخدمة المجتمع وف
  هم.هم.اب من أعضاء هیئة التدریس ومعاونیاب من أعضاء هیئة التدریس ومعاونیخبراتهم (من خالل العمل كفریق) للشبخبراتهم (من خالل العمل كفریق) للشب

  
  ::ييالعلمالعلم  البحثالبحث  ..٣٣//٥٥//٣٣

  نقاط القوة:نقاط القوة:ـ ـ 

  بحوثبحوث  فىفى  بهابها  لتزاملتزاماالاال  ویتمویتم  الجامعةالجامعة  كلیاتكلیات  ببعضببعض  قسامقساماألاأل  لمعظملمعظم  بحثیةبحثیة  خططخطط  وجودوجود  

  ..والدارسین بالخارجوالدارسین بالخارج  المنحالمنح  ببوطالوطال  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  ييلمعاونلمعاون  والدكتوراهوالدكتوراه  الماجستیرالماجستیر
  یجاد  التطبیقیةالتطبیقیة  البحوثالبحوث  نحونحو  البحثیةالبحثیة  الخططالخطط  معظممعظم  توجهتوجه یجادوإ   ..والمجتمعوالمجتمع  البیئةالبیئة  لمشاكللمشاكل  حلولحلول  وإ
  ا  الجامعةالجامعة  دعمدعم امادیً     ..العالمیةالعالمیة  العلمیةالعلمیة  الدوریاتالدوریات  فىفى  للباحثینللباحثین  العلمیةالعلمیة  بحاثبحاثاألاأل  لنشرلنشر  مادیً

  كل سنتین كل سنتین و و   سنوات،سنوات،  ثثثالثال  كلكل  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  لعضولعضو  ييخارجخارج  مؤتمرمؤتمر  تكالیفتكالیف  عةعةالجامالجام  تتحملتتحمل
  ..كاملةكاملة  الداخلیةالداخلیة  المؤتمراتالمؤتمرات  فىفى  الشتراكالشتراكاا  رسومرسوم  تتحملتتحملللكلیات المعتمدة، و للكلیات المعتمدة، و 

  المتمیزةالمتمیزة  العالمیةالعالمیة  الدوریاتالدوریات  بعضبعض  فىفى  بالنشربالنشر  والباحثینوالباحثین  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  بعضبعض  قیامقیام..  
  مصرمصر  جامعاتجامعات  منمن  الباحثینالباحثین  ستقطبستقطبتت  الجامعةالجامعة  بكلیاتبكلیات  سنویةسنویة  ربعربع  علمیةعلمیة  تتمجالمجال  وجودوجود  

  ..العربیةالعربیة  والدولوالدول
  نقاط الضعف:نقاط الضعف:ـ ـ 
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  .عدم وجود خطة بحثیة معتمدة للجامعة.عدم وجود خطة بحثیة معتمدة للجامعة  

  .عدم وجود خطط بحثیة معتمدة لبعض الكلیات.عدم وجود خطط بحثیة معتمدة لبعض الكلیات  

  عدم وجود كوادر بحثیة كافیة لبرامج الدراسات العلیا فى بعض كلیات الجامعةعدم وجود كوادر بحثیة كافیة لبرامج الدراسات العلیا فى بعض كلیات الجامعة  

   التى تعالج مشاكل المجتمعالتى تعالج مشاكل المجتمعقلة األبحاث التطبیقیة قلة األبحاث التطبیقیة  

   ييالتمویل المتاح لتوفیر منح داخلیة ومنح اإلشراف المشترك للحصول على درجتالتمویل المتاح لتوفیر منح داخلیة ومنح اإلشراف المشترك للحصول على درجتقلة قلة  
  الماجستیر والدكتوراهالماجستیر والدكتوراه

  .ضعف بند تمویل شراء الخامات الخاصة بإجراء البحاث العلمیة.ضعف بند تمویل شراء الخامات الخاصة بإجراء البحاث العلمیة  

  فر متخصصین فى صیانة أجهزة فر متخصصین فى صیانة أجهزة العلمیة والبحثیة وعدم تو العلمیة والبحثیة وعدم تو   ضعف تمویل شراء األجهزةضعف تمویل شراء األجهزة
  المعامل البحثیة.المعامل البحثیة.

  ویق البحث العلمى.ویق البحث العلمى.عدم وجود آلیة لتسعدم وجود آلیة لتس  

   ًااا، ودولیً ا، ودولیً عدم وجود قاعدة بیانات للمشاریع البحثیة محلیً عدم وجود قاعدة بیانات للمشاریع البحثیة محلی..  
  

  
  
  
  ::تنمیة البیئةتنمیة البیئةوو  خدمة اتمعخدمة اتمع  ..٦٦//٣٣
  ::القوةالقوة  نقاطنقاطـ ـ 

  ا  بالكلیاتبالكلیات  الخاصالخاص  الطابعالطابع  ذاتذات  الوحداتالوحدات  منمن  عددعدد  وجودوجود اومركزیً   إدارةإدارة  ووجودووجود  بالجامعة،بالجامعة،  ومركزیً

  ..الوحداتالوحدات  هذههذه  أداءأداء  لتقییملتقییم  متابعةمتابعة
  دار   مالیةمالیة  الئحةالئحة  وجودوجود دار وإ     ..العامةالعامة  الخدمةالخدمة  ومراكزومراكز  الخاصالخاص  الطابعالطابع  ذاتذات  للوحداتللوحدات  معتمدةمعتمدة  یةیةوإ

  محومحو  مثلمثل  الساعةالساعة  بموضوعاتبموضوعات  والتوعیةوالتوعیة  المجتمعالمجتمع  قضایاقضایا  بمناقشةبمناقشة  الخاصةالخاصة  الندواتالندوات  إقامةإقامة  

المخلفات المخلفات   تدویرتدویر  اإلدمان،اإلدمان،  ضدضد  الشبابالشباب  توعیةتوعیة  الخنازیر،الخنازیر،  أنفلونزاأنفلونزا  الطیور،الطیور،  أنفلونزاأنفلونزا  األمیة،األمیة،
  ..الزراعیةالزراعیة

  الشبابالشباب  قدراتقدرات  تنمیةتنمیة  مراكزمراكز  للخالخال  منمن  للشبابللشباب  الحرالحر  العملالعمل  فكرفكر  تعمیقتعمیق  برنامجبرنامج  وجودوجود..    
  بكلیةبكلیة  التصالالتصالاا  ومهاراتومهارات  الوظیفىالوظیفى  والتأهیلوالتأهیل  العملالعمل  سوقسوق  بمهاراتبمهارات  الشبابالشباب  لتأهیللتأهیل  مركزمركز  وجودوجود  

  ..الزراعةالزراعة
  الزراعةالزراعة  بكلیةبكلیة  والبیئيوالبیئي  ،،ييالزراعالزراع  القطاعالقطاع  بقضایابقضایا  والتوعیةوالتوعیة  رشادرشادلإللإل  مركزمركز  وجودوجود..    

   تقدم تقدم   ييالتابعة لمركز سمالوط والتالتابعة لمركز سمالوط والتبقریة شوشة بقریة شوشة   واسعة المساحةواسعة المساحةتمتلك الجامعة مزرعة تمتلك الجامعة مزرعة
  ، وتزوید المجتمع بمنتجاتها المتمیزة.، وتزوید المجتمع بمنتجاتها المتمیزة.الزراعيالزراعي  باإلرشادباإلرشادالجامعة من خاللها خدمات تتعلق الجامعة من خاللها خدمات تتعلق 
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  فىفى  البحثیةالبحثیة  مشروعاتهامشروعاتها  بتسویقبتسویق  الخاصالخاص  الطابعالطابع  ذاتذات  الوحداتالوحدات  اللاللخخ  منمن  الجامعةالجامعة  قیامقیام  بدءبدء  

  ..المختلفةالمختلفة  تتالمجاالالمجاال  بعضبعض
  الملحة من خالل بوابة الملحة من خالل بوابة   والفنیةوالفنیة  والعلمیةوالعلمیة  فیةفیةالثقاالثقا  المجتمعالمجتمع  قضایاقضایا  بعضبعض  معمع  الجامعةالجامعة  تفاعلتفاعل

  الجامعة.الجامعة.
  وجود بروتوكول للتعاون بین الجامعة، وهیئة محو األمیةوجود بروتوكول للتعاون بین الجامعة، وهیئة محو األمیة..  
   المزمنةالمزمنة  الخطیرةالخطیرة  مراضمراضاألاأل  ضدضدالمواطنین المواطنین   توعیةتوعیةبب  الطبیةالطبیة  القوافلالقوافلتقوم تقوم  ..    

   الجلدالجلدو و   الماشیة،الماشیة،  فىفى  عیةعیةالقالالقال  الحمىالحمى  ضدضدالمواطنین المواطنین   توعیةتوعیةبب  البیطریةالبیطریة  الطبیةالطبیة  القوافلالقوافلتقوم تقوم  

  ..الخنازیرالخنازیر  أنفلونزاأنفلونزاو و   الطیور،الطیور،  أنفلونزاأنفلونزاو و   المتصدع،المتصدع،  الواديالوادي  حمىحمىو و   ،،ييعقدعقدالال

   مشاركة الجامعة فى تدریب المعلمین أثناء الخدمة بالتعاون مع أكادیمیة تدریب مشاركة الجامعة فى تدریب المعلمین أثناء الخدمة بالتعاون مع أكادیمیة تدریب
  المعلمین.المعلمین.

  المجتمعیةالمجتمعیة  والمجالسوالمجالس  اللجاناللجان  بعضبعض  فىفى  التدریسالتدریس  هیئةهیئة  أعضاءأعضاء  مشاركةمشاركة..    
   الجامعةالجامعة  تقدمهاتقدمها  لتىلتىاا  المجتمعیةالمجتمعیة  بالخدماتبالخدماتالمواطنین المواطنین   لتوعیةلتوعیة  جهودجهودوجود وجود..  

  
  العامةالعامة  والصحةوالصحة  البیئةالبیئة  تتمشكالمشكال  عنعن  خرىخرىواألواأل  القومیةالقومیة  الصحفالصحف  فىفى  النشرالنشر..    
  ::الضعفالضعف  نقاطنقاطـ ـ 

  البیئةالبیئة  وتنمیةوتنمیة  المجتمعالمجتمع  لخدمةلخدمة  معلنة ومعتمدةمعلنة ومعتمدة  خطةخطة  وجودوجود  عدمعدم..    

  الخاصالخاص  الطابعالطابع  ذاتذات  الوحداتالوحدات  بعضبعضلل  ييالمادالماد  العائدالعائد  ضعفضعف..    

  ومشاكلهومشاكله  المجتمعالمجتمع  ععمم  الخدمةالخدمة  ومراكزومراكز  الخاصالخاص  الطابعالطابع  ذاتذات  الوحداتالوحدات  تعاونتعاون  ضعفضعف..    
  الجامعةالجامعة  كلیاتكلیات  بأغلببأغلب  الخاصالخاص  الطابعالطابع  ذاتذات  للوحداتللوحدات  بیاناتبیانات  قاعدةقاعدة  وجودوجود  عدمعدم..    
  ومؤسساتومؤسسات  الجامعةالجامعة  بینبین  عملعمل  ورشورش  مؤتمراتمؤتمرات  ندوات،ندوات،  وتنظیموتنظیم  للتنسیقللتنسیق  آلیةآلیة  وجودوجود  عدمعدم  

    ي.ي.المجتمع المدنالمجتمع المدن

  .ضعف جودة أداء الخدمات بالمستشفیات الجامعیة.ضعف جودة أداء الخدمات بالمستشفیات الجامعیة  

  جیها فى بعض الكلیات.جیها فى بعض الكلیات.ضعف قنوات االتصال بین الجامعة وخریضعف قنوات االتصال بین الجامعة وخری  

  .ضعف وسائل اإلعالن عن الخدمات التى تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع.ضعف وسائل اإلعالن عن الخدمات التى تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع  

   ضعف التنسیق مع الخبراء بمؤسسات المجتمع المدنى لالستفادة من خبراتهم فى ضعف التنسیق مع الخبراء بمؤسسات المجتمع المدنى لالستفادة من خبراتهم فى
  التدریب.التدریب.

  تطویر وصیانة البنیة األساسیة للجامعة:تطویر وصیانة البنیة األساسیة للجامعة:  ..١١//٦٦//٣٣
  نقاط القوة:نقاط القوة:ـ ـ 

  والمنشآتوالمنشآت  ييللمبانللمبان  متمیزمتمیز  استخداماستخدام    ..جامعیةجامعیةالال
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  الملحةالملحة  للمشروعاتللمشروعات  المتاحالمتاح  التمویلالتمویل  وتوجیهوتوجیه  المتاحةالمتاحة  ستثماریةستثماریةاالاال  المواردالموارد  استخداماستخدام  حسنحسن  

  ..التعلیمیةالتعلیمیة  العملیةالعملیة  علىعلى  المتمیزالمتمیز  المردودالمردود  وذاتوذات

  المعاملالمعامل  وأغلبوأغلب  الكبیرةالكبیرة  التعلیمیةالتعلیمیة  والمنشآتوالمنشآت  المدرجاتالمدرجات  استخداماستخدام  مركزیةمركزیة..  

  بعض أعمال الصیانة.بعض أعمال الصیانة.  إلنهاءإلنهاء  الخاصالخاص  القطاعالقطاع  التعاقد معالتعاقد مع  

  بكل كلیة بالجامعةبكل كلیة بالجامعة  للصیانةللصیانة  ةةإدار إدار   وجودوجود..  

   إسناد بعض العملیات اإلنشائیة بالجامعة لجهاز الخدمة الوطنیة والهیئة الهندسیة للقوات إسناد بعض العملیات اإلنشائیة بالجامعة لجهاز الخدمة الوطنیة والهیئة الهندسیة للقوات
  المسلحة. المسلحة. 

  نقاط الضعف:نقاط الضعف:ـ ـ 

  مركز للتأهیل والتدریب لتوفیر الكوادر الالزمة لصیانة البنیة األساسیة مركز للتأهیل والتدریب لتوفیر الكوادر الالزمة لصیانة البنیة األساسیة   عدم وجودعدم وجود
  للجامعة.للجامعة.

  
  

  لإلحالل والتجدید والصیانة الدوریة لمنشآت لإلحالل والتجدید والصیانة الدوریة لمنشآت ة ة ومعتمدومعتمدخطة واضحة ومعلنة خطة واضحة ومعلنة   عدم وجودعدم وجود
  الجامعة.الجامعة.

  المتاحةالمتاحة  ستثماریةستثماریةاالاال  الموازنةالموازنة  قلةقلة..  

  وجیا المعلومات فى إدارة الجامعة، والكلیات.وجیا المعلومات فى إدارة الجامعة، والكلیات.تكنولتكنول  تفعیلتفعیل  ضعفضعف  

  تطویر موقع الجامعة االلكترونى لیصبح أكثر قدرة على تحقیق الغایة من وجودهتطویر موقع الجامعة االلكترونى لیصبح أكثر قدرة على تحقیق الغایة من وجوده  ضرورةضرورة  

  االحتیاجات االحتیاجات   ييذو ذو ظروف ظروف ة، بحیث یتم مراعاة ة، بحیث یتم مراعاة البنیة األساسیة للجامعالبنیة األساسیة للجامع  ضرورة تطویرضرورة تطویر
  الجدیدة.الجدیدة.  ييالخاصة، ویراعى ذلك فى المبانالخاصة، ویراعى ذلك فى المبان

  البیئة اخلارجیة:البیئة اخلارجیة:  --بب
  الفرص املتاحة:الفرص املتاحة:  ..٧٧//٣٣

  الجامعةالجامعة  ومجلسومجلس  الكلیاتالكلیات  مجالسمجالس  فىفى  ييالمحلالمحل  والمجتمعوالمجتمع  المنیاالمنیا  محافظةمحافظة  بعض قیاداتبعض قیادات  تمثیلتمثیل  

..ييالمدنالمدن  والمجتمعوالمجتمع  الجامعة،الجامعة،  بینبین  التواصلالتواصل  لتحقیقلتحقیق
  اإلسكاناإلسكان  مشاكلمشاكل  وحلوحل  وأنشطتها،وأنشطتها،  المنیاالمنیا  جامعةجامعة  امتدادامتداد  فىفى  یساعدیساعد  الجدیدةالجدیدة  یایاالمنالمن  مدینةمدینة  وجودوجود  

..واستقرارهمواستقرارهم  التدریس،التدریس،  هیئةهیئة  ألعضاءألعضاء

  والنقل،والنقل،  والزراعیة،والزراعیة،  السمكیة،السمكیة،  الثروةالثروة  تحسینتحسین  فىفى  همهمیسیس  المنیاالمنیا  محافظةمحافظة  بطولبطول  النیلالنیل  نهرنهر  وجودوجود  

..الخریجینالخریجین  لشبابلشباب  عملعمل  فرصفرص  یوفریوفر  ممامما  وترفیهیةوترفیهیة  سیاحیة،سیاحیة،  أماكنأماكن  وخلقوخلق

  ثلثثلث  المنیاالمنیا  محافظةمحافظة  تملكتملك  حیثحیث((  المنیاالمنیا  محافظةمحافظة  فىفى  جاذبةجاذبة  وأثریةوأثریة  سیاحیة،سیاحیة،  مناطقمناطق  وجودوجود  

  وقسموقسم  والفنادق والفنونوالفنادق والفنون  السیاحةالسیاحة  كلیاتكلیات  ييلخریجلخریج  عملعمل  سوقسوق  یشكلیشكل  وهذاوهذا  ))مصرمصر  فىفى  اآلثاراآلثار
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..اآلثاراآلثار

   ا والذى یتطلب ا والذى یتطلب التوسع المقترح لحدود محافظة المنیا والذى یمتد شرقًا وغربً نشاء كلیة نشاء كلیة إإالتوسع المقترح لحدود محافظة المنیا والذى یمتد شرقًا وغربً
الصحراء.الصحراء.  لتعمیرلتعمیرزمة زمة جدیدة إلعداد الكوادر الالجدیدة إلعداد الكوادر الال

   ٢٠١٤٢٠١٤زیادة موازنة التعلیم العالى والبحث العلمى (طبًقا لدستور زیادة موازنة التعلیم العالى والبحث العلمى (طبًقا لدستور.(.(
  بالمحافظةبالمحافظة  الدولة لبعض المشروعات االقتصادیة الكبرىالدولة لبعض المشروعات االقتصادیة الكبرى  ييتبنتبن..
  وااللتحاق بالجامعاتوااللتحاق بالجامعات  ييعلى التعلیم العالعلى التعلیم العال  ييوجود طلب متناموجود طلب متنام

  فرًصافرًصا  یمثلیمثل  بمابما  المحافظةالمحافظة  مساحةمساحة  منمن  %%٨٢٨٢  الریفالریف  یمثلیمثل  حیثحیث  كبیرةكبیرة  زراعیةزراعیة  مساحةمساحة  وجودوجود  

..الزراعةالزراعة  كلیةكلیة  ييلخریجلخریج  عملعمل  وفرصوفرص  البحوثالبحوث  إلجراءإلجراء


  الصیدلةالصیدلة  كلیةكلیة  ييخریجخریج  لتشغیللتشغیل  وعطریةوعطریة  طبیة،طبیة،  نباتاتنباتات  إلنتاجإلنتاج  والمناخوالمناخ  األرض،األرض،  صالحیةصالحیة  

جراء جراءوإ   ..البحوثالبحوث  وإ

  إنتاج محاصیل زراعیة معینة مثل العنب، والبصل، والثوم، إنتاج محاصیل زراعیة معینة مثل العنب، والبصل، والثوم، تتمیز محافظة المنیا بتتمیز محافظة المنیا ب
  والكمون، والكزبرة.والكمون، والكزبرة.

  وكلیاتوكلیات  والفنادقوالفنادق  السیاحةالسیاحة  كلیةكلیة  ييلخریجلخریج  عملعمل  فرصفرص  تتیحتتیح  المستویاتالمستویات  عددةعددةمتمت  فنادقفنادق  وجودوجود  

..أخرىأخرى

  من العدید من العدید ، ، والثقافيوالثقافي، ، والتعلیميوالتعلیمي، ، والصحيوالصحي، ، والبیئيوالبیئي، ، والزراعيوالزراعي، ، ييمعاناة القطاع الصناعمعاناة القطاع الصناع
من المشكالت التى تتطلب قیام الجامعة بدورها فى معالجتها.من المشكالت التى تتطلب قیام الجامعة بدورها فى معالجتها.

  یحتم یحتم   ، مما، مماالسیاسیة المحلیة الشابةالسیاسیة المحلیة الشابةبین الشباب، وندرة القیادات بین الشباب، وندرة القیادات   وفكريوفكري  ييوجود فراغ ثقافوجود فراغ ثقاف
قیام الجامعة بدورها فى بناء الشباب بما یمكنهم من ترجمة االنتماء للوطن الى قیام الجامعة بدورها فى بناء الشباب بما یمكنهم من ترجمة االنتماء للوطن الى 

سلوكیات.سلوكیات.

   جامعة. جامعة. الالإنشاء كلیة للبنات تابعة لجامعة األزهر بالمنیا الجدیدة كنواة إلنشاء إنشاء كلیة للبنات تابعة لجامعة األزهر بالمنیا الجدیدة كنواة إلنشاء

  واأللسن.، واأللسن.واآلدابواآلداب  التربیةالتربیة  كلیاتكلیات  ييلخریجلخریج  عملعمل  فرصفرص  تتیحتتیح  ولغاتولغات  خاصةخاصة  مدارسمدارس  جودجود ،

   توجه الحكومة الى إعادة ترسیم حدود محافظات الصعید یتیح الفرصة للجامعة الى قیادة توجه الحكومة الى إعادة ترسیم حدود محافظات الصعید یتیح الفرصة للجامعة الى قیادة
عجلة التنمیة فى المناطق الجدیدة.عجلة التنمیة فى المناطق الجدیدة.

   وجود الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد وما تصدر من مطبوعات وتقدمه من وجود الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد وما تصدر من مطبوعات وتقدمه من
دعم فنى وتدریب.دعم فنى وتدریب.

  االستثمار ىف حمافظة املنیا:االستثمار ىف حمافظة املنیا:  فرصفرص  ..١١//٧٧//٣٣
تاحة للخریجین    یجدوا من خاللها لتُشكل مجاالت االستثمار فى محافظة المنیا فرًصا مُ



 

 

 

- ٥٢ -

، ولتسویق يمؤهالتهم الدراسیة، كما تُشكل مواقع میدانیة للبحث العلمو  تتناسبللعمل،  افرًص 
  :ياألبحاث، ومن أمثلة هذه المجاالت ما یل

 :ياالستثمار الصناعـ 

) للصناعات الثقیلة ٣٢ة (قطالمن صناعیة هى: ) مناطق٤تمتلك المحافظة عدد ( .١
ریة، والمنطقة بالسری مزار، والمنطقة الصناعیة يوالملوثة للبیئة بالشیخ فضل بمركز بن

 الصناعیة بالمطاهرة شرق النیل، والمنطقة الصناعیة بالمنیا الجدیدة.

یة الصناعیة ثالث مناطق صناعیة بالتنسیق مع الهیئة العامة للتنم هناك اقتراح بإقامة .٢
 :يالدولة موزعة كاآلت يلتخطیط استخدامات أراض يوالمركز الوطن

  يأمام قریة تونة الجبل بمركز ملو  الغربي يالمنطقة الصناعیة بالطریق الصحراو 
 ومخصصة للصناعات الزراعیة.

  منطقة صناعیة،  يأمام مركز ملو  الشرقي يالمنطقة الصناعیة بالطریق الصحراو)
 رفیة).ومنطقة صناعات ح

 فدان مخصصة ٣٠٠( صناعیة بالشیخ فضل: وهى على مساحةالمنطقة ال (
أسوة بمنطقة شق  يوتقطیع الرخام وطحن الحجر الجیر  يللصناعات التعدینیة وجل

  رأس غارب). –(الشیخ فضل  الشرقي يالثعبان الصناعیة على الطریق الصحراو 
 :ياالستثمار الزراعـ 

الصحراویة القابلة لالستصالح، حیث  يدنة من األراضمحافظة المنیا آالف األفب توجد .١
ي فر میاه الر بمعرفة هیئة الطاقة النوویة، تو  إعدادهاأكدت الخرائط المائیة التى تم 

 ،غرب وشرق النیل يعلى أبعاد متفاوتة بهذه المناطق، وتنتشر هذه األراض ياالرتواز 
 يیة الغربیة للطریق الصحراو الواقعة غرب النیل على الناح يمساحات األراضجد كما تو 
ا، أما أراضى االستصالح  بطول المحافظة من مغاغة شماالً  الغربي حتى دیرمواس جنوبً

 یة والمنخفضات الطبیعیة.دو منتشرة داخل مجموعة من األ يل فهالواقعة شرق النی

دة بمحافظة المنیا غرب وشرق النیل حوالى و جالمو االستصالح  يمساحة أراض إجمالي .٢
الصحراویة قابلة للزیادة فى حالة  يهذه المساحة من األراضوتعد  ،فدان ٨٥٩٠٠٠
 الطرفة. بواديا والتوسع شرقً  الغربي الصحراويالطریق من خالل ا التوسع غربً 

 :ياالستثمار السیاحـ 

تشمل جمیع  يتتمتع محافظة المنیا بالعدید من المقومات الطبیعیة والسیاحیة األثریة الت  
د من هذه المواقع له شهرة ) وأن العدیواإلسالمي، القبطي، الفرعوني( يالمصر  عصور التاریخ

ثریة أعالمیة، وقد بلغت شهرتها السیاحیة مكانة عظیمة، ویؤكد ذلك المزارات السیاحیة ومناطق 
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  تجمع خمسة عصور.
 إسطبلحسن،  ي: منطقة تونا الجبل، منطقة تل العمارنة، منطقة بنالفرعونیة اآلثار  

  فتتمثل فى منطقة البهنسا، دیر السیدة العذراء، منطقة الدینیة واآلثار، مقبرة ازادورا، عنتر
  
فمنطقة األشمونین،  الرومانیة واآلثارالشیخ عبادة، زاویة األموات، مساجد أثریة، وأدیرة أثریة،  

  منطقة هیرموبولیس، مقبرة بیتوسریس، تونة الجبل، مقابر بنى حسن، مقبرة ماهو.
منطقة  يوالمغامرات وه يتتوفر فى محافظة المنیا سیاحة السفار : يالسفار  سیاحة  

النیل، وتحیط بها مناطق صحراویة شاسعة، كما  يكم) على جانب١٦٠شاسعة ممتدة بطول (
  یوجد بالقرب منها مواقع الجذب األثریة من مختلف عصور التاریخ.

 حمفزات االستثمار:ـ 

صر فى عصر اخناتون التى شهدت نشأة مدرسة الواقعیة منطقة تل العمارنة عاصمة م -أوال
ثر القدیم، وُع  يالفنیة (مدرسة العمارنة)، كما شهدت أشهر دعوة للتوحید فى التاریخ المصر 

  أحد أشهر قطع اآلثار المصریة فى المتاحف العالمیة. يفیها على تمثال نفرتیت
  رجع لعصر الدولة الفرعونیة الوسطى.مهد الریاضة وت تعدحسن األثریة التى  يمنطقة بن -ثانیا
منطقة تونا الجبل التى شهدت امتزاج الحضارة المصریة القدیمة بالحضارة الیونانیة  - ثالثا

  والرومانیة
  العدید من اآلثار الفرعونیة والیونانیة يتحو  يمنطقة األشمونین الت -رابعا

، وتعتبر يلقرن الرابع المیالددیر السیدة العذراء من ا يمنطقة جبل الطیر التى تحو  - خامسا
  هذه المنطقة أحد مسارات العائلة المقدسة.

لمصر، ویوجد بها أضرحة للعدید  اإلسالميمنطقة البهنسا مدینة الشهداء عند الفتح  -اسادًس 
من صحابة رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) الذین شهدوا معركة بدر الكبرى، كما أنها 

  المقدسة.أیضا أحد مسارات العائلة 
 هإعداد يأسوان الجار  –القاهرة  يأهم محطات الخط المالح إحدىمحافظة المنیا هى  - اسابعً 

  .لفترة طویلة هلتسییره بعد توقف
تطل على النیل وبها مجموعة  يتتمتع المنیا بمقومات سیاحیة طبیعیة أخرى عدیدة، فه -اثامنً 

ة یمكن توظیفها لخدمة صناعة بمثابة محمیات طبیعی يمن الجزر النیلیة الكبیرة وه
یمكن  والشرقي يا بوجود الظهیرین الصحراویین الغربالسیاحة بالمحافظة كما تتمتع أیًض 

  والمعسكرات. السفاريوسیاحة  ياستغاللهما فى عمل سباقات الرال
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ة تتجه المنیا الى تعزیز مقوماتها السیاحیة، وذلك بربطها بمواقع الجذب السیاحیة الهام - اتاسعً 
  .رأس غارب) –فى محافظة البحر األحمر عن طریق (الشیخ فضل 

ا تضم محافظة المنیا العدید من الفنادق السیاحیة متعددة الدرجات المطلة كلها على  -عاشرً
النیل، كما خصصت المحافظة عدة مواقع متمیزة على النیل إلنشاء المزید من الفنادق 

  السیاحیة.
على شكل هرم على النیل  اآلتونيل التشطیبات للمتحف اإلعداد ألعما يجار  عشر: حادي

ثار والتحف سیاحیة بالمنیا وسوف یضم جمیع اآلضافة كبیرة للمقومات الإوالذى یعتبر 
أعمال  ي، كما أنه جار يعصر الملك اخناتون وزوجته الشهیرة نفرتیت إلىترجع  يالفنیة الت

  نة السیاحیة.بمنطقة تل العمار  يالتشطیبات لمركز الزوار السیاح
، ومتحف كلیة الفنون الجمیلة، وكذلك متحف الفنان يإعادة ترمیم متحف ملو  يجار  عشر: ثاني

  .حسن الشرق بقریة زاویة سلطان
 :االستثمار الطيبـ 

اإلنسان أهم وأعظم مقومات التنمیة واالستثمار، ولذلك فإن صحة الفرد تحتل موقعا  یعد  
الصحیة أهمیة كبرى للنهوض بمستوى الخدمة  يیعط يیا الذا ضمن أولویات محافظة المنمتقدمً 

 يالعالج على كافة مستویاتها، ولقد شهدت المحافظة نهضة صحیة الستكمال خدمات الطب
  لكل مواطن. والوقائي
نجازات الصحیة الهامة (المستشفیات العامة والمركزیة بالمراكز والمستشفى من اإل  

ومعهد األورام ومستشفى  يوالنفسیة ومراكز الغسیل الكلو الجامعى والحمیات والصدر والرمد 
، ومراكز الطفولة واألمومة والمراكز يجراحات الیوم الواحد، وبنك الدم ومستشفى التأمین الصح

لى أكثر من عشرین مستشفى خاص وصیدلیات إالطبیة والمجموعات الصحیة بالقرى، باإلضافة 
  .اإلسعافة الى وحدات الخدمة اللیلیة بجمیع المراكز، باإلضاف

 :ياالستثمار البیئـ 

االستثمار فى مجال إدارة المخلفات الصلبة فى مجاالت الجمع والنقل والتخلص النهائى   
ثروة هائلة تهدر سنویا یمكن  ت الزراعیة، وهىواسترجاع الخامات وصناعات التدویر، والمخلفا

ذلك فرص االستثمار فى مجال انتاج منها فى صناعات األسمدة والبناء وغیرها، وكاإلفادة  
  الطاقة الجدیدة والمتجددة، حیث تزخر المنیا بمصادر الطاقة الشمسیة والریاح.
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 :يواحملجر التعدیيناالستثمار ـ 

  تعدد نوعیات المواد المحجریة مما یتیح للمستثمر فرص اختیار المادة المحجریة التى
 یرغب االستثمار فیها.

 یات كبیرة تضمن للمستثمر استمراریة المشروع الذى یقیمه علیها.هذه المواد بكم وجود 

 الجودة والزلط والرمال  يعال لمواد المحجریة وخاصة الحجر الطبشورىالجودة العالیة ل
 البیضاء والبازلت والرخام.

  العاملة الماهرة وبأجور مناسبة مما یقلل من تكلفة االستخراج. األیديفر تو 

  القاهرة  الشرقي الصحراويالطریق  يالمواد المحجریة على جانبوقوع معظم مواقع هذه)
رأس  –أسیوط) وطریق (الشیخ فضل  –(القاهرة  الغربي يأسیوط) والطریق الصحراو  –

طریق  يالبحر األحمر، وأیضا على جانب ئنغارب) الذى یربط بین محافظة المنیا وموا
النیل مما یساعد على سهولة نقل  عبر نهر النهريالنقل  إمكانیةا الجیش الجدید وأیًض 
 هذه المواد المحجریة.

  ا المشورة الفنیة جراءات الترخیص وأیًض إقدمت المحافظة كافة التسهیالت إلنهاء
لى توافر المساحات الالزمة إلقامة مصانع الستغالل هذه المواد بالمناطق إباإلضافة 
بالمجان  يص فیها األراضتخص يشرق النیل بمحافظة المنیا والت الموجودةالصناعیة 

  شاملة المرافق.
  التهدیدات:التهدیدات:..٨٨//٣٣
  الخریج.یملكها  يالمهارات التاتساع الفجوة بین متطلبات سوق العمل و 

 موظفین مواطنیها أغلب ویعمل الدخل، مستوى فى المحافظات أفقر من المنیا محافظة تعد 

 .الحكومى القطاع فى

 المنیا محافظة فى البطالة معدالت زیادة.  

 الصحراوى الظهیر استغالل وعدم ،يالواد حول ضیق شریط فى السكان كثافة زترك.  

 الجامعة يخریج عمل فرص یضعف مما بالمحافظة اإلنتاجیة شركاتالو  مصانعال ندرة. 

 والیدویة الحرفیة والصناعات الصناعیة المشاریع فى االستثمار نقص.  

 ظةبالمحاف الطبیعیة للثروات األمثل االستغالل ضعف.  

 الزراعیة الحاصالت بعض نقل أو االنتقال فى المنیا مطار استغالل عدم 
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 الحضر لىإ الریف من النزوح. 

 المنیا بمحافظة األمیة نسبة ارتفاع.  

 سویف بنى - أسیوط مثل للمنیا قریبة أخرى جامعات فى مناظرة كلیات وجود.  

  المنیابمحافظة  )٢٠١٥( فتحت أبوابها هذا العامجامعة خاصة وجود. 

 ثقافة الفهلوة، والالمباالة، وضعف الثقة. انتشار 

  مما یعوق انطالق الجامعة نحو تحقیق  المیزانیة المخصصة للجامعةعدم كفایة
 ، والتعلم، وخدمة المجتمع.يطموحاتها فى البحث العلم

 يللمقبولین من التعلیم ما قبل الجامع يضعف المستوى العلم. 

 عات الخاصة.وجود برامج جدیدة فى الجام 

 .قلة عقود الشراكة بین القطاع الخاص والجامعة 

  ً أمام تطبیق مبدأ الثواب،  االتهاون فى تطبیق قوانین العاملین بالدولة مما یشكل عائق
 والعقاب.

 .جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هیئة التدریس المتمیزین 

 عالجة مشكالتها.على م الجامعیة ضعف ثقة المؤسسات االستثماریة فى قدرة األبحاث 

  ا على الموارد البشریة بالجامعة.الذي الجمود فى القوانین واللوائح  قد یؤثر سلبً

  تسرب الكفاءات من العمالة المؤقتة والمتعاقدة للعمل خارج الجامعة بعد تدریبها وصقل
 مواهبها.

 تعدد الجهات الرقابیة وتداخل اختصاصاتها. 

  مما یقید استقالل المحافظات والتمكن من  يم المحلدارة، والحكاستمرار المركزیة فى اإل
  .خاصةاالنطالق نحو التنمیة بصفة عامة وتنمیة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بصفة 

  
  
  
  
  
  

ة،  الرسالة، القیم، والغایات ة،  الرسالة، القیم، والغایات .الرؤی.الرؤی٤٤
  سرتاتیجیةسرتاتیجیةاالاال
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  الرؤیة:الرؤیة:  ..١١//٤٤
حیث تقدم  ،اا ودولیً أن تكون لها مكانتها العلمیة المتمیزة محلیً إلى  المنیا جامعة تسعى

ا عال ُ  يأفضل الفرص إلنتاج بحث علمبباحثیها تمد الجودة، و  يتعلیمً امكّ ی ، ن من التنافس دولیً
وجذب رجال وتعمیر الظهیر الصحراوي، ، والمناطق العشوائیة يكما تسعى لتنمیة الریف المصر 

ا، األعمال، والصناعة لیتخذوا من الجامعة شریًكا یمكنهم من تحقیق المنا ا، فسة محلیً وعربیً
ا.   ودولیً

  الرسالة:الرسالة:. . ٢٢//٤٤
متطلبات العصر، یواكب تلتزم جامعة المنیا بتحقیق رؤیتها، من خالل تقدیم تعلیم فعال 

ا، فى وذلك  ا، وعالمیً ا، وعربیً إلعداد أجیال متمیزة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل محلیً
 ي، والتكنولوجیا، وتنفیذ المشاریع البحثیة التيعلممجاالت محددة، كما تلتزم بالتفوق فى البحث ال

  تواجه محافظة المنیا، وصعید مصر. يهم فى مواجهة التحدیات التتس
  القیم:القیم:  ..٣٣//٤٤

 المهني.االلتزام  -

 .الحریة األكادیمیة -

 .التمیز وعدم التمییز -

 واإلتقان.الجودة  -

 .المصداقیة والشفافیة -

  ..المحاسبیة  --
 ألهداف املنبثقة منها:وااالسرتاتیجیة غایات . ال٤/٤

 ـ الغایة األوىل:

  المراكز والوحدات.داري كفء یدعم الكلیات ومستشفیات الجامعة وغیرها من إجهاز   
 األهداف:

  میكنة الخدمات اإلداریة، وتفعیل اإلدارة االلكترونیة بالجامعة. - ١
ا لمعاییر تنافسیة.اإلعداد لموارد بشریة ذات كفاءة إداریة متمیزة لتولي المناصب القیادی - ٢   ة وفقً
  جمیع أنشطة الجامعة. فيبناء هیكل تنظیمي محدث لالرتقاء بمستوى األداء  - ٣
  برنامج شامل للتدریب، والترقي بالمشاركة مع الجهاز المركزي للتنظیم واإلدارة. - ٤

 ـ الغایة الثانیة:

  خریج متمیز قادر على المنافسة، وتنمیة البیئة وخدمة المجتمع.  
 داف:األه

  تقدیم برامج أكادیمیة جدیدة یحتاجها سوق العمل. - ١
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ضافة تخصصات حدیثة. - ٢   سیاسات لتحدیث البرامج الحالیة، وإ
  توصیف البرامج التعلیمیة للكلیات على ضوء المعاییر األكادیمیة. - ٣
  .والتعلم استراتیجیات حدیثة للتعلیم تباعا - ٤
  تیجیات التعلم المحدثة.تعوق تحقیق استرا التيمواجهة المشاكل  - ٥
  برامج فاعلة للتدریب المیداني للطالب (التدریب بالمحاكاة المهنیة). - ٦
دارة االمتحانات. - ٧   تحقیق نظام موضوعي لتقویم الطالب، وإ
بناء شخصیة الطالب التي تتجسد فیها قیم المواطنة،  خطة لألنشطة الطالبیة تكفلإعداد  - ٨

فریق، وحب العمل  فيمهارات القیادة، والحوار، والعمل واالنتماء، واألخالق، ویملك 
  التطوعي.

  .تطویر مصادر التعلیم والتعلم - ٩
  توثیق الصلة بالخریجین. -١٠

 ـ الغایة الثالثة:

  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة. في اإلسهام  
 األهداف:

  یة.مجال محو األم فيشامل لقطاع خدمة المجتمع بالجامعة  يوضع نظام معلومات - ١
ا للمعاییر القومیة - ٢   .تطویر وتحسین الخدمة طبقً
لمحافظة المنیا لمواجهة  بین الجامعة ومؤسسات المجتمع المدنيعالقات الشراكة  تفعیل - ٣

  مشاكل البیئة.
 .خدمة المجتمع وتنمیة البیئةتنمیة الموارد المالیة لقطاع  - ٤
 
 
  

 ـ الغایة الرابعة:

  ین القطاعات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني.تكوین عالقات شراكة ب         
 األهداف:

  إجراء أبحاث علمیة مع قطاع الصناعة. - ١
  تنمیة البیئة وخدمة المجتمع. فيالطالب، واألساتذة  إسهامتعزیز  - ٢
  دعم الوحدات ذات الطابع الخاص لتقدیم خدمات مجتمعیة متمیزة. - ٣
  ریس، والطالب، والعاملین بالجامعة.أعضاء هیئة التد بیننشر ثقافة التطوع  - ٤
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مجالس الكلیات لتنمیة البیئة وخدمة  فيتفعیل ممثلي المؤسسات، والهیئات الحكومیة  - ٥
  المجتمع.

 ـ الغایة اخلامسة:

مهارات التدریس، والتقویم، وقادر على إنتاج بحث ل المكتسبعضو هیئة التدریس،   
  هم فى تنمیة البیئة وخدمة المجتمع.یة، ویسضافة إلى المعرفة اإلنسانعلمي عالمي یمثل إ

 األهداف:
ر متطلبات اإلنتاجیة البحثیة عالمیة المستوى من خالل اتفاقات الشراكة مع الجامعات یتوف - ١

  العالمیة.
  تقوم كل كلیة ببناء خطة بحثیة تخدم خصوصیة محافظة المنیا، وصعید مصر. - ٢
  تشجیع الباحثین على النشر الدولي. - ٣
  سویق اإلنتاجیة البحثیة.ت - ٤
  هم.قدرات أعضاء هیئة التدریس ومعاونیتنمیة مهارات و  فياالستمرار  - ٥
  تطویر برامج الدراسات العلیا. - ٦
  توفیر العدد الالزم من أعضاء هیئة التدریس لتحقیق المخرجات المستهدفة. - ٧

 ـ الغایة السادسة:

  مراكز، والوحدات على االعتماد.الجامعة، وبعض المعامل، والوبرامج حصول كلیات   
 األهداف:

  إعادة هیكلة مركز ضمان الجودة واالعتماد على مستوى الجامعة، وعلى مستوى الكلیات. - ١
  التغلب على مقاومة التغییر للحصول على االعتماد. - ٢
  
للكلیات، والمعامل، والوحدات، والمراكز، والمستشفیات لبناء خطة  الفنيتقدیم الدعم  - ٣

  تكفل الحصول على االعتماد. راتیجیةإست
تشكیل لجان مراجعة من الخبراء بالجامعة، والجامعات المصریة لتقدیم الدعم الفني الالزم  - ٤

  لحصول الكلیات وغیرها من الوحدات على االعتماد.
إنشاء جمعیة صداقة تجمع الكلیات، والوحدات التي حصلت على االعتماد على مستوى  - ٥

  ت العربیة، والعالمیة.مصر، والجامعا
 ـ الغایة السابعة:

  تحقیق مكانة دولیة للجامعة.  
 األهداف:

دعم القدرة المؤسسیة للجامعة على  - ١  التدویل.
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  یة التعلیمیة لتدویل الجامعة.اعلدعم الف - ٢
  تحدید المعاییر التي تكفل تحقیق مكانة دولیة للجامعة. - ٣
سرتاتیجیة اللجامعة باالسرتاتیجیة . ربط اخلطة ٤٤/٥

 - ٢٠١٥احلكومة لتطویر منظومة التعلیم العايل يف مصر 
٢٠٢٠  . 

بــراء قامــت وزارة التعلــیم العــالي بمشــاركة الكثیــر مــن المعنیــین بهــذا القطــاع مــن أســاتذة وخ
داریـــین وطــالب، بإعـــداد ا فـــي مصـــر  ســـتراتیجیة لتطــویر التعلـــیم العــاليفــي الجامعـــات المصــریة وإ

)، والتـي جـاءت لتتنـاغم مـع ٢٠٣٠-٢٠١٥تطویر التعلیم العالي فـي مصـر ستراتیجیة الحكومة ل(ا
لجامعــة المنیــا االســتراتیجیة )،  كــذلك تــأتي الخطــة ٢٠٣٠خطــة الدولــة للتنمیــة المســتدامة (مصــر 

اإلشـارة،  ةلتتسق مع إستراتیجیة الحكومـة لتطـویر التعلـیم العـالي سـالف ٠١٩/٢٠٢٠-٠١٥/٢٠١٦
  وذلك من حیث:

: السیاق   ستراتیجیة: العام للخطة اال أوًال
عــالي سـتراتیجیة الحكومــة لتطـویر التعلـیم اللجامعــة المنیـا مـع ااالسـتراتیجیة اتسـقت الخطـة   

ستراتیجیة؛ حیث اشتملتا علـى محـور للتحلیـل البیئـي، ثـم الخـروج منـه في اإلطار العام لمكونات اال
ئـة الخارجیـة (الفـرص والتحـدیات)، ومـن ثـم بأبعاد البیئة الداخلیة (نقاط القوة والضـعف)، وأبعـاد البی

ء بوضـع سـتراتیجیة، ثـم االنتهـاة، والقـیم، والغایـات واألهـداف االاالنتقال إلـى تحدیـد الرؤیـة، والرسـال
ســـتراتیجیة، كمـــا اختتمتـــا بملحقـــین؛ األول تضـــمن أســـماء فریـــق عمـــل الخطـــة التنفیذیـــة للخطـــة اال

عمـــل، وعلیـــه فثمــة اتفـــاق ملحــوظ حـــول الســـیاق اإلســتراتیجیة، واآلخـــر اشــتمل علـــى صــور ورش ال
  للجامعة. االستراتیجیة العام لكل من إستراتیجیة وزارة التعلیم العالي والخطة 

ا: الرؤیة، والرسالة، والقیم:   ثانیً
  ؛ حیث التأكید على بعد التنافسیة على المستوى المحلي، واإلقلیمي، والدولي.الرؤیةـ 
  ى ضرورة تقدیم تعلیم فعال، یتناسب وطبیعة تغیرات العصر.التأكید علتم ؛ حیث الرسالةـ 
للجامعـــة فـــي بعـــض القـــیم، وهـــي: االســـتراتیجیة ســـتراتیجیة الـــوزارة مـــع الخطـــة ؛ وقـــد التقـــت االقـــیمــــ 

  المسئولیة والمحاسبیة، المصداقیة والشفافیة، التمیز، والعدالة.
ســـتراتیجیة الـــوزارة، لـــدى كـــٍل مـــن االمـــح التوجـــه االســـتراتیجي األمـــر الـــذي یؤكـــد االتفـــاق حـــول م 

  للجامعة.االستراتیجیة والخطة 
ا: المسارات الرئیسة:   ثالًث
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ســـتراتیجیة، ومنهـــا: اإلتاحـــة، أعضـــاء هیئـــة التـــدریس ة اتفـــاق حـــول المســـارات الرئیســـة لالثمـــ      
  وكمة.والقیادات الجامعیة، اإلداریون والقیادات اإلداریة، الطالب، البحث العلمي، القیادة والح

ا: الغایات واألهداف اال   ستراتیجیة: رابعً
ســـتراتجیة تطــــویر التعلــــیم المتضـــمنة فــــي ااالســــتراتیجیة بـــالرجوع إلــــى الغایـــات واألهــــداف 

االسـتراتیجیة للخطـة االسـتراتیجیة العالي سالف اإلشارة إلیها، وكذلك بالنظر في الغایات واألهداف 
ُالحظ ثمة اتفاق ملحوظ بی   نهما، ویتأكد ذلك من خالل التالي:لجامعة المنیا، ی

  لجامعة المنیااالستراتیجیة الخطة   ستراتیجیة وزارة التعلیم العاليا  م

فـي " عضــو االسـتراتیجیة تمثلـت الغایـة الخامسـة للخطــة  -  دعم وتطویر قدرات هیئة التدریس والقیادات. -  ١
مهــارات التــدریس، والتقــویم، وقــادر ل هیئــة التــدریس، مكتســب

ضــافة إلــى المعرفــة تــاج بحــث علمــي عــالمي یمثــل إعلــى إن
هم فـــى تنمیـــة البیئــة وخدمـــة المجتمـــع"، وقـــد اإلنســانیة، ویســـ

  ستراتیجیة.اانبثق من هذه الغایة سبعة أهداف 

تنمیــــة مهــــارات المــــوارد البشــــریة لإلداریــــین والقیـــــادات  -  ٢
  اإلداریة. 

الغایة األولى " جهاز إداري كـفء .."، وقـد ترجمـت إلـى  -
دد من األهداف اإلستراتیجیة، والتي منهـا: اإلعـداد لمـوارد ع

بشـــریة ذات كفـــاءة إداریـــة متمیـــزة لتـــولي المناصـــب القیادیـــة 
ا لمعاییر تنافسیة.    وفقً

ـــــــز قـــــــادر   الغایة الثانیة، والتي تمثلت في "  -  ـ تعزیز الروابط بین الطالب وجهات التوظف المختلفة.  ٣ خـــــــریج متمی
ة البیئــة وخدمــة المجتمــع"، وقــد انبثــق علــى المنافســة، وتنمیــ

  .توثیق الصلة بالخریجین.منها عدة أهداف، من بینها 

تشــجیع البــاحثین علــى النشــر الــدولي، وتســویق اإلنتاجیــة  -  حفز البحث العلمي التطبیقي والنشر الدولي. -  ٤
  البحثیة.
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  لجامعة المنیااالستراتیجیة الخطة   ستراتیجیة وزارة التعلیم العاليا  م

األكادیمیــــة لضــــمان  جتعزیــــز اســــتمراریة جــــودة البــــرام -  ٥
  االعتماد.

حصـــــــــــول كلیـــــــــــات الجامعـــــــــــة،   غایة السادسة، حیث " ال -
  وبعض المعامل، والمراكز، والوحدات على االعتماد". 

تحقیــق مكانــة   الغایة السابعة، والتي جاءت لتتمثل في "  -  التدویل. -  ٦
  دولیة للجامعة".

ـــــة لهیاكـــــل لمؤسســـــات التعلـــــیم   ٧ تطـــــویر الهیاكـــــل التنظیمی
  العالي.

لالرتقــاء بمســتوى األداء فــي بنــاء هیكــل تنظیمــي محــدث  -
  جمیع أنشطة الجامعة.

  

  

  

  

  ::اسرتاتیجیات عبورهااسرتاتیجیات عبورهادید الفجوة، ودید الفجوة، وحتحت..٥٥
  االحتیاجات:االحتیاجات:ووحتدید الفجوة، حتدید الفجوة،   ..١١//٥٥
  ::ي، یمكن تحدید االحتیاجات كما یليعلى ضوء التحلیل البیئ  
  ::االسرتاتیجياالسرتاتیجي  ، والتخطیط، والتخطیطاملؤسسیةاملؤسسیة  اإلدارةاإلدارةحتیاجات حتیاجات اا. . ١١//١١//٥٥

لوائح، القوانین، و الن توصیف دقیق للتخصصات االداریة، و عمل قاعدة بیانات تتضم - ١١
لتدریبیة والقرارات الخاصة باالنضباط فى العمل، وأسالیب المتابعة، والرقابة، والحاجات ا

، ونتائج هذه الدورات ولوحة شرف للمتمیزین فى كل مجال، وكل ما الخاصة بكل فئة إداریة
حصائیاتیخص ادارة الجامعة من معلومات    .وإ

 ي، وفاإلدارةفى  يللجامعة على ضوء تطبیق النظام االلكترون اإلداريإعادة هیكلة النظام  - ٢
  الكلیات والقضاء على البطالة المقنعة، واستثمار طاقات أوائل الخریجین المعینین بالجامعة.

ا لمعای يوفتح باب تول ة، ومؤهلةتدریب قیادات شاب - ٣ یر یتم المناصب القیادیة فى االدارة وفقً
ا،  ا، واداریً التنافس على ضوئها على أال تشكل األقدمیة عائًقا أمام انطالق المؤهلین أكادیمیً
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ا. ا، ومیدانیً   وثقافیً
لیس لهم عمل  ممنداریین تدریب الكثیر من اإل إلعادة ؛يتحویلالتدریب للبرامج توفیر  - ٤

  د.صى جهقأیبذلوا فیها  أنیمكنهم  التيالمواقع  إلى وتوجیههم ي،حقیق
  على مستوى إدارة الجامعة والكلیات. يتفعیل االتصال االلكترون - ٥
داریة مثل (سكرتاریة العمداء، والوكالء، واألقسام عینة من الوحدات اإللزیارة استقدام خبراء - ٦

داراتمین عام الجامعة، واألمناء المساعدین، أالعلمیة، وسكرتاریة  الطالب،   شئون وإ
ارة دإعلى مستوى الكلیات، وعلى مستوى ، ووحدات الصیانة) رشیفواأللیا، والدراسات الع

دارة االلكترونیة لعدد األمثل لكل مكتب على ضوء اإللتحدد ا ؛.الجامعة، والمكتبات وغیرها..
  للجامعة.

عد األخالق - ٧٧ ُ   فى شخصیة الطالب. يبناء الب
االت الحیاة السیاسیة، لمجتمع فى مجل االحاجة إلعداد الطالب لیكونوا قادة وروادً  - ٨

  واالجتماعیة، والمهنیة.
  دعم الروابط مع الخریجین وسوق العمل. - ٩
  

ا للمعاییر الحاكمة، وتشجیع  -١٠ التحدیث المستمر للبرامج الدراسیة، وتوفیر برامج جدیدة وفقً
 الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.

 ا لطبیعة كل كلیة.توفیر نماذج محاكاة للمهن المختلفة فى السوق وفقً  -١١

، والنابغین، الفائقینمع جامعات العالم (وخاصة الطالب  يوجود برامج للتبادل الطالب -١٢
 والمبدعین).

فى اللغات برامج دراسیة ، وتوفیر ومهارات التنافس اكساب الطالب مهارات الحاسب -١٤
ل (الصین، مث الحاليالوقت  يف يتسیطر على االقتصاد العالم ياألجنبیة للدول الت
 الیابان،... وغیرها).

تنمیة مهارات وقدرات العاملین بمكاتب رعایة الشباب بالجامعة، والكلیات حتى یتمكن  -١٥
  الطالب من اإلقبال على األنشطة الطالبیة.

عد. -١٦ ُ  توفیر برامج فعالة للتعلیم عن ب

فة الصحیة الالزمة لى غرس الثقاإتطویر الخدمة الطبیة للطالب بحیث یتجاوز العالج،  -١٧
  للطالب.

على مستوى  يلتحلیل مهام الجهاز اإلدار  قیام الجامعة باإلجراءات الالزمة  -١٨
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دون عمل كبیر من اإلداریین على مكاتبهم  حتى ال یبقى عدد ؛ وذلكإدارة الجامعة والكلیات
  .ICTPخاصة بعد حصول جمیع العاملین على دورات  حقیقي

  ::والتدریبوالتدریبوالتعلم، والتعلم،   التعلیم،التعلیم،احتیاجات احتیاجات   ..٢٢//١١//٥٥
ا للنظم، والتوجهات العالمیة الحدیثة. هیكلةإعادة  - ١١   المكتبة المركزیة وفقً
  .إمكانیة تطویره ومن ثمعلى السلبیات واإلیجابیات  للوقوفتقییم برنامج التعلیم المفتوح  - ٢
  للمراجع األساسیة. يالتألیف الجماع - ٣
  الساعات المكتبیة فى الكلیات.، ونظام يتفعیل نظام اإلرشاد األكادیم - ٤
  أن تكون نسبة أعضاء هیئة التدریس الى الطالب مقبولة فى بعض الكلیات. - ٥
رسالتها فى  يلى إعادة هیكلة وتأثیث، بحیث تواكب العصر، وتؤدإحاجة المكتبة المركزیة  - ٦٦

  وخدمة المجتمع. يالتعلیم، والبحث العلم
  .ظم الكلیاتفى مع تطبیق نظام الساعات المعتمدة - ٧
ا للمعاییر الحاكمة، وتشجیع  - ٨٨ التحدیث المستمر للبرامج الدراسیة، وتوفیر برامج جدیدة وفقً

 الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.

تنمیة مهارات وقدرات العاملین بمكاتب رعایة الشباب بالجامعة، والكلیات حتى یتمكن  - ٩
  الطالب من اإلقبال على األنشطة الطالبیة.

عد. -١٠ ُ  توفیر برامج فعالة للتعلیم عن ب

  تتسق مع المعاییر األكادیمیة.وذلك ل ؛البرامج التعلیمیة فى معظم الكلیات تطویر وتحدیث -١١
  لمعاییر األكادیمیة.لبعض الكلیات  يتبن -١٢
 االحتیاجات اخلاصة بالطالب:. ٥/١/٣
عد األخالق - ١ ُ   فى شخصیة الطالب. يبناء الب
مجتمع فى مجاالت الحیاة السیاسیة، واالجتماعیة، للا یكونوا قادة وروادإعداد الطالب ل - ٢

  والمهنیة.
 دعم الروابط مع الخریجین وسوق العمل. - ٣

  من مصادر المعرفة االلكترونیة التى توفرها الجامعة. فادةتوجیه الطالب لإل - ٤
أعضاء هیئة أداء تقویم لمشاركة فى لطالب إلتاحة الفرصة للتهیئة المناخ المالئم بالكلیات  - ٥

  التدریس.
ا لطبیعة كل كلیة. - ٦  توفیر نماذج محاكاة للمهن المختلفة فى السوق وفقً

، والنابغین، الفائقینمع جامعات العالم (وخاصة الطالب  يوجود برامج للتبادل الطالب - ٧
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 والمبدعین).

تسیطر على االقتصاد  اللغات األجنبیة للدول التى وتعلمكساب الطالب مهارات الحاسب، إ - ٨
مثل (الصین، الیابان،... وغیرها) ودورات اللغات األجنبیة،  يفى الوقت الحال يالعالم

 تمكنه من التنافس. يوالمهارات الت

تطویر الخدمة الطبیة للطالب بحیث یتجاوز العالج، الى غرس الثقافة الصحیة الالزمة  - ٩
  للطالب.

 :يالبحث العلماحتیاجات  .٥/١/٤
  المستوى. عالمي يبحث منتج - ١
 یمكن تسویقه. تطبیقي يبحث علم - ٢

 االلتزام بحقوق الملكیة الفكریة. - ٣

 والصناعة، وبقیة مجاالت اإلنتاج والخدمات. بین الجامعة ةشراكه فعال - ٤

 توفیر األجهزة واألدوات التكنولوجیة الحدیثة. - ٥

 االلتزام بمعاییر النشر العالمیة. - ٦

 یة فیما یخص الرسائل العلمیة واألبحاث.االلتزام بالقواعد واُألسس العالم - ٧

 هم لتنمیة مهاراتهم.ستمر ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیالتدریب الم - ٨

المشروعات البحثیة العالمیة والمؤتمرات ئة التدریس فى مزید من مشاركة أعضاء هی - ٩
 .الدولیة

 تبادل األساتذة واستقدام األساتذة العالمیین، والمصریین منهم بصفة خاصة. -١٠

  .، وتفعیل االتفاقیات الحالیةقد اتفاقیات شراكة مع الجامعات ذات السمعة الدولیةع -١١
 :أعضاء هیئة التدریسحتیاجات ا. ٥/١/٥

ا لما جاءتفعیل آلیة المحاسب - ١  فى قانون تنظیم الجامعات. ة وفقً

لحصول لاالستمرار فى غرس ثقافة االنتماء للجامعة والكلیات كوسیلة لحث الكلیات  - ٢
 ماد.على االعت

 تفعیل معیار ترقیة أعضاء هیئة التدریس فیما یخص تنمیة البیئة، وخدمة المجتمع. - ٣

استثمار طاقات وخبرات أعضاء هیئة التدریس فى تنمیة وخدمة المجتمع، ونقل خبراتهم  - ٤
 لى شباب أعضاء هیئة التدریس.إ

الحدیثة، وأسالیب التدریس  اء هیئة التدریس على استراتیجیاتاالستمرار فى تدریب أعض - ٥
وتحدیث دورات التدریب التى یقدمها مركز تنمیة القدرات بالجامعة، لتواكب االتجاهات 
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 العالمیة الحدیثة.

فقط إعداد الطالب لمهنة محددة أو  يمهنة التدریس بالجامعة ال تعن على أنتأكید ال - ٦
ا صالًحا،  يتخصص معین، بل تعن یه لدأیًضا أنها رسالة لبناء الطالب لیكون مواطنً

أكبر قدر من االنتماء للوطن، مستغلین فى ذلك المواقف السلوكیة التى یكتسب من 
 كمواطن صالح. لها الطالب خبرات تكون شخصیتهخال

 :الدراسات العلیا احتیاجات .٥/١/٦
فصل مستنًدا على أدلة ومؤشرات تدل على تفعیل توصیات  - ١ قیام الكلیات بتقدیم تقریر مُ

 المؤتمرات العلمیة.

، الفائقیناللیسانس) للطالب  –مقررات مستوى خاص (فى مرحلة البكالوریوس  وجود - ٢
 تشجیع الطالب على دراستها.ب النابغین و والطال

تفوقهم بدعین، والنابغین، وتنمیة ورعایة وجود آلیة فى كل كلیة الكتشاف الطالب الم - ٣
 باعتبارهم علماء المستقبل.

، ي، القطاع العلميجامعة (القطاع الطبفى كل قطاع من قطاعات ال يعقد مؤتمر عالم - ٤
ُ  ؛)الثقافي االجتماعي، القطاع التربويالقطاع  دعى فیه بهدف تطویر الدراسات العلیا وی

 العلماء المصریین فى الخارج وقرناؤهم.

 للتمیز بالجامعة. انشاء مركز للدراسات البینیة، والدراسات المتعددة لیكون مركزً إ - ٥

لتمكین الطالب من  ؛األجنبیة من الدعم فى مجال اللغاتقدیم مزید االستمرار فى ت - ٦
 التقدم للمنح الدراسیة للحصول على الدكتوراه بأبحاث فى الخارج التى تحتاج أجهزة،

 فرة فى مصر.وأدوات حدیثة نادرة، وغیر المتو 

نظام للتعاقد ونظام الستضافة األساتذة األجانب، والمصریین، فى التخصصات توفیر  - ٧
 .الدكتوراه، والتدریس، والتدریب شراف على طالبالحدیثة لإل

  هم لتنمیة مهاراتهم.ستمر ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیالتدریب الم - ٨
 :تنمیة البیئة وخدمة اتمعاحتیاجات  .٥/١/٧

ُسهم فیه جمیع الطالب واألساتذة للقیام بمحو اُألمیة، على أن  - ١ توفیر برنامج متكامل ی
  االلتحاق بهذه البرامج. تقف وراء العزوف عنبیات التى یتغلب البرنامج على السل

تتمكن الجامعة من  ي، والجمعیات األهلیة لكيالتنسیق مع مؤسسات المجتمع المدن - ٢
تقدیم الخدمات لُألمیین فى مجاالت الصحة، والمهنة، والتوعیة االجتماعیة، واُألسریة 

 والثقافیة والترفیهیة.
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، والمشاركة كافة المجاالت يریة، أو منطقة عشوائیة فتحدید االحتیاجات الخاصة بكل ق - ٣
 .فى برنامج محو األمیة

وخدمة البیئة، واكتساب مهارات  يبرامج ثقافیة للطالب لغرس ُحب العمل التطوع - ٤
 التواصل مع اُألمیین.

 يهم فى البرنامج التكاملتس يإعادة النظر فى برامج الوحدات ذات الطابع الخاص لك - ٥
 الذى یسمح لكافة التخصصات بالمشاركة فیها.لمحو اُألمیة، و 

عقد برامج أنشطة مسابقات مع اُألمیین كوسیلة للتواصل وجذبهم نحو برامج محو  - ٦
  اُألمیة.

 
 .اسرتاتیجیات عبور الفجوة:٥/٢
، والتخطیط املؤسسیة اإلدارةاسرتاتیجیات  .٥/٢/١

 :االسرتاتیجي
 األوىل:االسرتاتیجیة 

ویتولى  ،القیادات اإلداریة واألكادیمیة إعداد فيحجر الزاویة ه نعلى أالتدریب  النظر إلى
مركز تنمیة قدرات ومهارات أعضاء هیئة التدریس والقیادات المسئولیة كاملة بالتنسیق مع الجهاز 

  للتنظیم واإلدارة. يالمركز 
 الثانیة:االسرتاتیجیة 

األداء،  ية، وثقافة الجودة فااللكترونی اإلدارةلغرس ثقافة  ؛بناء برنامج للتدریب المستمر
  ة.النتماء للجامعة، وثقافة المحاسبوثقافة العمل كفریق، وثقافة ا

 الثالثة:االسرتاتیجیة 

على ان تتسم  االتفاق على آلیة واضحة المعاییر معلنة الختیار العاملین الجدد بالجامعة
  .الشفافیةبأعلى درجات هذه اآللیة 

 الرابعة:االسرتاتیجیة 

وفًقا ا، وتصنیفهم ا ومهنیً ا والكترونیً داریً إالكفاءات المتواضعة  ذويالعاملین تحدید   
عادةو الحتیاجاتهم التدریبیة    .للتأهیل الوظیفي إستراتیجیةتدریبهم من خالل  إ

 اخلامسة:االسرتاتیجیة 

نة القادرة على إدارة وصیاو  المؤهلةتحقیق أعلى كفاءة لإلدارة االلكترونیة، وتوفیر الكوادر   
 ُ الوقت  ين القیادات الجامعیة من اتخاذ القرار على أسس علمیة وفمكّ هذا النظام بحیث ی

  المناسب.
 السادسة:االسرتاتیجیة 

ا لإلدارة حتى ال یصبح معوقً  يبالجامعة إال من كان له عمل حقیق ایً إدار  اال یشغل موقعً   
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  ومعطًال لتحقیق مهامها.
 السابعة:االسرتاتیجیة 

للوحدات االستراتیجیة للجامعة تقوم على الخطط  يللتمویل الذات راتیجیةإستبناء خطة 
  ذات الطابع الخاص.

 الثامنة:االسرتاتیجیة 

برنامج لتسویق منتجات الجامعة المادیة والبحثیة والخدمیة باستخدام أسالیب  إعداد  
  التسویق التقلیدیة وااللكترونیة.

  
 التاسعة:االسرتاتیجیة 

ن، والعمال ن، والفنیی) اإلدارییReorganizingداعمة إلعادة تنظیم ( إستراتیجیةبناء   
  التدریب والتطویر والترقیة. فيبحیث تدعم فرصهم 

 العاشرة:االسرتاتیجیة 

خطط إلصالحها،  إعداد فيترغب الجامعة  يتقدیم المجاالت اإلداریة والتنظیمیة الت  
  وتطویر كفاءة العاملین بها.

  :اإلسرتاتیجیةاألنشطة 
للتدریب المستمر للقیادات وللعاملین بالجامعة من خالل ورش عمل  إستراتیجیةبناء خطة  - ١

ن یتم تصنیف برامج التدریب، لالحتیاجات على أاالستراتیجیة على مدار سنوات الخطة 
  .الفعلیة للمتدربین

ا عن قلة بعیدً المتابعة المیدانیة ألداء العاملین بالجامعة وتقییم أدائهم بواسطة لجان مست - ٢
، يالرئیس المباشر للعمل، وذلك على كل المستویات بدًءا من تقویم ومتابعة األداء الفرد

  جمیع األقسام اإلداریة واألكادیمیة ویمتد لیشمل
لى بیان إتهدف  –تقوم بها لجنة مستقلة من أعضاء هیئة التدریس  - إجراء دراسة علمیة  - ٣

  تقاریر األداء. موضوعیةمدى 
  للجامعة. اإلداریةبین جمیع الهیاكل  يتحقیق االتصال االلكترون في MISظیف نظام تو  - ٤
حتى تتمكن  ؛الرقابیة بالجامعة األجهزةالمتابعة والشئون القانونیة ودور  إدارةتفعیل دور  - ٥

الالزمة لتحدید األداء مؤشرات ال إلىمن القیام بدورها المنوط بها، وذلك استناًدا  اإلدارات
  مقارنة بالجامعات األخرى، واستخدام التغذیة الراجعة.د من تحقیق أفضل الممارسات تأكلل

ومقارنته  اإلدارة فينجاز یتضمن جمیع مهارات ومتطلبات الوظیفة لكل فرد إملف  إنشاء - ٦
  .MIS إمكانیاتوذلك بتوظیف  واإلقلیمیةنجاز العالمیة بملفات اإل

ا یتقدم للطالب، والعامل يالمعلوماتیة، والخدمات التدعم البنیة األساسیة  فياالستمرار  - ٧ ن وفقً



 

 

 

- ٦٩ -

  إلستراتیجیة الجامعة لتكنولوجیا المعلومات.
توظیف تكنولوجیا المعلومات حتى تصبح الجامعة  فيالجامعة  إستراتیجیة فيالنظر  إعادة - ٨

 ً   ي.ا لمعاییر االعتماد الدولمؤسسة بحثیة متمیزة طبق
وتوجیه ودعم الكلیات لتحقیق خطتها ومتابعة بمراقبة  يتیجقیام مركز التخطیط االسترا - ٩

  .للحصول على االعتماداالستراتیجیة 
  

ستیعاب وتطبیق أسس تكنولوجیا ریب المستمر لمجتمع الجامعة الدعم التعلیم والتد -١٠
  المعلومات.

 تقوم به من في ماتصمیم نظم فعالة إلدارة نظم المعلومات حتى تصبح أكثر فعالیة  -١١
ا بالفجوة من واقع ما تقوم به من أعمال، وما یجب أن تقدمه للكلیات، أعمال، وأكثر وعیً 

  .للحصول على االعتماد
 :التعلیم والتعُلم، والتدریبسرتاتیجیات ا .٥/٢/٢

 األوىل:االسرتاتیجیة 

اعتبار التدریب حجر الزاویة المكمل للعملیة التعلیمیة، حیث یتم من خالله توظیف   
  قسمین: إلىما یدرسه الطالب من مقررات، وینقسم التدریب وتطبیق 
  من البرامج الدراسیة المقررة على الطالب قبل التخرج. اجزًء التدریب بوصفه  األول:
ُ  يالتدریب المستمر بعد التخرج، والذ :الثاني لخریج من اكتساب المهارات الالزمة ان مكّ ی

  .سوق العمل فيللمنافسة، واالستمرار 
 الثانیة:تیجیة االسرتا

تمكنه  يتتجه غایة البرامج الدراسیة، وبرامج التدریب نحو بناء العقلیة البحثیة للطالب الت  
 متخرجومن ثم یكون لدینا  ،من الحصول على المعلومة من مصادرها المتعددة، وتحلیلها، ونقدها

نزالق فى دهالیز الالزمة لمواجهة المشكالت، والوقایة من اال يیملك مهارات التفكیر العلم
  االنحراف، وتجنب البطالة.

 الثالثة:االسرتاتیجیة 

یشكل االستخدام األمثل ألدوات تكنولوجیا التعلیم، ومصادر التعلم، واستثمار أدوات   
تكنولوجیا المعلومات، وتوظیف طرق التدریس، والتقویم الحدیثة، وتفعیل برامج التوجیه واإلرشاد 

ائل إكساب الطالب الخبرات التعلیمیة الالزمة لاللتحاق ببرامج أهم وس ي، والمهنياألكادیم
  التدریب بعد التخرج المؤهلة للمنافسة على االلتحاق بسوق العمل.

 :الرابعةاالسرتاتیجیة 
تشجعهم على االكتشاف  يالتللطالب  لبیئة التعلیمیة الداعمة توفیر ا  
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مع مؤسسات المجتمع،  وتشاركيمرن،  یميأكادوجود مجتمع  فيواالبتكار، واالختراع، والمتمثلة 
ومتحمس، ویقدم برامج تعلیمیة عالیة الجودة، ویتیح الفرص للتنافس من خالل مناهج تسمح 

  باالختیار، وطرق التدریس الحدیثة والتقویم المستمر.
  

 اخلامسة:االسرتاتیجیة 

ونظیف، ، ، وجمیالً اوجذابً  ا) آمنً Campus( يالحرص على أن یكون الحرم الجامع  
تتیح للطالب ممارسة األنشطة االجتماعیة والثقافیة والریاضیة والعلمیة  التيبالفرص  اوعامرً 

  تحقق االنتماء الالزم الرتباط الخریجین بجامعتهم ووطنهم بصفة عامة. والتيالممتعة للطالب، 
 ـ األنشطة اإلسرتاتیجیة: (اخلاصة بالتعلیم، والتعلم، والتدریب)

 يلیم، والتدریب المتنوعة لیلتحق الطالب بالبرامج التعلیمیة، والمهنیة التتنویع فرص التع - ١
  تمكنهم من التمیز.

 محورها االهتمام بالطالب.والتي تهیئة البیئة التعلیمیة عالیة الجودة  - ٢

ا. - ٣  تقدیم مناهج، وبرامج عالیة الجودة، ومراجعتها، وتقییمها دوریً

 طرق وأسالیب التدریس، والتعلیم، والتقویم. فيااللتزام بالتجدید، والتحدیث المستمر  - ٤

 Research Ledتقدیم نموذج التدریس القائم على البحث والتعلیم القائم على البحث  - ٥

Learning.واألنشطة على مستوى جمیع البرامج الدراسیة ،( 

  تمكنهم من التنافس. يتناول الموضوعات إلكساب الطالب الخبرات الت فيبالعمق  العنایة - ٦
 سرتاتیجیات الطالب، واخلرجيني:ا .٥/٢/٣
اتخاذ التدابیر اإلداریة، والمالیة إلنشاء بنك الطالب لدعم الطالب المحتاجین، وقرنائهم  - ١

 تشكل نواة للعمل بعد التخرج. التيأصحاب المشاریع الصغیرة 

هم من خاللها الطالب، واألساتذة، دعم سیاسة التكافل الطالبي التي یس فياالستمرار  - ٢
المالبس، والكتب،  فيملون، والقادرون من المجتمع المحلي بما لدیهم من فائض والعا

 والمراجع، واألدوات االلكترونیة وغیرها.

ا لتقوم بدور أكثر فعالیة لكي تحقق الغایة  فياالستمرار  - ٣ ا، وفنیً دعم األسر الطالبیة مادیً
 ، بحیث یحقق الطالب من خاللها ذواتهم.إنشائهامن 

للطالبات بصفة خاصة للتدریب الالزم إلعدادهن للمستقبل كزوجات، الفرص  إتاحة - ٤
 لبناء  المجتمع المتحضر. وكأمهات

تفعیل وحدة متابعة الخریجین بالكلیات حتى یمكن تقدیم برامج التدریب (فى التخصص،  - ٥
 والتدریب التحویلي) الالزمة بعد التخرج.
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فسي واالجتماعي الذي یمكن الطالب من واألكادیمي، والن يتقدیم التوجیه واإلرشاد المهن - ٦
 اكتشاف قدراتهم، ومیولهم، وااللتحاق بالبرامج التعلیمیة المالئمة لهم.

یجعل  يقاعات الدراسة مع التعلیم بالتجریب الذ فيتقدم  يربط الخبرات التعلیمیة الت - ٧
 .العمل كلیته، وبعالم سوق فيالطالب على اتصال بمجاالت البحث 

 .ادل الطالب المتمیزین مع الجامعات العالمیةشراكات لتب يتبن - ٨
اسرتاتیجیات البحث العلمي، وأعضاء هیئة  ٥/٢/٤

 .العلیا التدریس، والدراسات
 األوىل:االسرتاتیجیة 

المجالت  أرصن يتوفیر متطلبات اإلنتاجیة البحثیة عالمیة المستوى، والقابلة للنشر ف  
المعرفة اإلنسانیة، وذلك من خالل اتفاقیات  إلىاإلضافة  فيتُسهم  يالعلمیة العالمیة، والت

العلماء العالمیین، بصفة  رموزالشراكة مع الجامعات ذات المكانة الدولیة العالیة، واستضافة 
على رسائل  عامة، والعلماء المصرین المقیمین بالخارج بصفة خاصة، لإلشراف المشترك

ألبحاث الالزمة لتحقیق وتنتج ا، الباحثین راتخبین فرق بحثیة تتكامل من خاللها ، وتكو الدكتوراه
  مواجهة مشكالتها.محافظة المنیا و  فيالتنمیة 

 الثانیة:االسرتاتیجیة 

إجراء  في) المتخصص Center of Excellenceتتجه الجامعة إلنشاء مركز للتمیز (  
، وبحوث التخصصات المتعددة Interdisciplinary Researchیة البحوث البین

Multidisciplinary Research ویشترط أن تتجه هذه البحوث نحو استثمار خصوصیة ،
  محافظة المنیا لتحقیق التنمیة المجتمعیة المستدامة.

 الثالثة:االسرتاتیجیة 

للبحث العلمي من خالل آلیة تستند على أسس علمیة  ياالعتماد على التمویل الذات  
ا، وت ا، وعالمیً ا، وقومیً قدیم االستشارات العلمیة، ودعم الباحثین بإكسابهم لتسویق األبحاث محلیً

  مهارات التنافس على المنح العالمیة.
 ـ األنشطة اإلسرتاتیجیة:

تطویر وتحدیث برامج الدراسات العلیا بحیث تكون برامج رائدة ومتمیزة ومنسقة مع  - ١
  خصوصیة محافظة المنیا.

قنوات االتصال التقلیدیة، إعداد برنامج لتسویق منتجات الجامعة البحثیة باستثمار  - ٢
 وااللكترونیة.
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برامج اإلشراف المشترك من خالل استضافة أفضل األساتذة العالمیین،  فيالتوسع  - ٣
 جامعة المنیا. خریجيوالمصریین، وبصفة خاصة 

عن طریق مكافأة الباحثین المتمیزین، وتزوید الباحثین  يالبحث العلم فيدعم االمتیاز  - ٤
 الزمة إلنتاج أبحاث عالمیة المستوى.باألدوات، واألجهزة ال

الالزم إلجراء األبحاث عالمیة المستوى عن طریق توفیر مهمات  يتقدیم الدعم الفن - ٥
علمیة تمكن الباحثین من استخدام األجهزة واألدوات الحدیثة غیر المتوافرة فى مصر، 

ً اإلفادة  و  ا لمتطلبات من الفنیین القادرین على تصمیم التجارب، وتصمیم األجهزة وفق
 بحاث.بعض األ

 االلتزام بمعاییر تقویم األبحاث عالمیة المستوى. - ٦

 يیمكن أن تعط يیمكن أن تركز علیها الجامعة، والت التيتحدید األنشطة البحثیة  - ٧
 الجامعة سمعة عالمیة، وتُستثمر فیها خصوصیة محافظة المنیا.

تقدام خبراء عالمیین فى ث التطبیقیة، وأهمیة تسویقها واسالتأكید على أهمیة البحو  - ٨
 تسویق األبحاث لتحقیق أكبر عائد منها.

توفیر البیئة الداعمة لطالب الدراسات العلیا، واستخدام التغذیة الراجعة لتطویر بیئة  - ٩
 لألساتذة المشرفین. المهني، والتدریب، واالرتقاء بالمستوى العلميالبحث 

 .يعلملممارسات البحث ال يالحفاظ على أعلى مستوى أخالق -١٠

تقدمها المؤسسات  التيمن برامج المنح الدراسیة  فادةذ التدابیر والُسبل الالزمة لإلاتخا -١١
 والجامعات ومراكز البحوث العالمیة.

الجید الذي  يتدریب طالب الدراسات العلیا على تحقیق (تطبیق) مؤشرات األداء البحث -١٢
 یتمشى مع المستویات العالمیة لألبحاث المنشورة.

توفیر برامج التدریب المستمر (على أعلى مستوى) لألخصائیین، والفنیین القادرین على  -١٣
 الصیانة الدوریة لألجهزة، واألدوات العلمیة.

من وسائل تكنولوجیا المعلومات اإلفادة  تدریب الباحثین وطالب الدراسات العلیا على  -١٤
 توفرها الجامعة. يواالتصال الت

عل جامعة المنیا المكان المفضل للطالب الوافدین العرب اتخاذ التدابیر الالزمة لج -١٥
 األكادیميوغیرهم للدراسة، والتدریب من خالل توفیر البنیة األساسیة الممتازة، والدعم 

 الالزم إلشباع حاجاتهم األكادیمیة والمهنیة.
 :تنمیة البیئة وخدمة اتمع. اسرتاتیجیات ٥/٢/٥
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ن م عدةمعاناة مصر من  في الرئیسمیة تمثل السبب جامعة المنیا أن مشكلة األُ  تدرك  
هي لیس ذلك حسب، إنما التطرف واإلرهاب،  فيمشكالت تهدد أمنها، واستقرارها والمتمثلة 

كافة مجاالتها المتمثلة  فيتعوق تحقیق التنمیة  التيالغالبیة العظمى من المشكالت  فيالسبب 
  ماء، والفهلوة.البطالة، واإلدمان، واإلهمال، وضعف االنت في

 األوىل:االسرتاتیجیة 

یسعوا هم أنفسهم لإلقبال على برامج محو اُألمیة، من  يالعمل على جذب اُألمیین لك  
ثم یتم ومن  ،، واالجتماعي، والترفیةيخالل استثمار حاجاتهم للعالج، والتوجیه، واإلرشاد المهن

لحة.   محو ُأمیتهم كأحد عناصر إشباع حاجاتهم المُ
 الثانیة:تیجیة االسرتا

ا  –إشباع حاجات اُألمیین المذكورة     من خالل فریق من األساتذة المتخصصین كلٌ  –آنفً
(حیث نتج عن الجهود التقلیدیة لمحو األمیة عزوف اُألمیین عن اإلقبال على  في تخصصه

ضعت إلجبارهم على االلت التيالتحایل على الشروط  إلىبرامج محو اُألمیة ولجوء البعض  حاق وُ
ا لبرنامج مصمم على أسس علمیة  ببرامج محو اُألمیة، مما أدى الستمراریة المشكلة)، ووفقً

  اقتالع اُألمیة من جذورها. يیضمن الغایة األساسیة منه وه
 الثالثة:االسرتاتیجیة 

حث ت يوطني، والتزام أخالقي، بل هو دین ياالتفاق على أن محو اُألمیة واجب قوم  
  .علیه جمیع األدیان
 الرابعة:االسرتاتیجیة 

عدةتقدیم خدمة مجتمعیة متكاملة، وبشكل منظ   بإتقان من خالل فریق من األساتذة  م، ومُ
وجهود الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بدًال من قیام فرق منفردة من كل  ،المتخصصین

  كلیة قد ال تأتى بثمارها المرجوة، خاصة فى مجال محو اُألمیة.
 اخلامسة:تیجیة االسرتا

 يلدى الطالب من خالل نشاط إلزام ينحو حب العمل التطوع يبناء االتجاه االیجاب  
وفق تخصصه،  لجمیع طالب الجامعة، بحیث یتم توجیه الطالب لخدمة أفراد المجتمع كلٌ 

  من شروط التخرج. اشرطً  جعلهواعتبار هذا النشاط موزًعا على جمیع سنوات الدراسة، مع 
  
  

  السادسة:تیجیة االسرتا
 مستویات: ةیتم اقتالع اُألمیة التقلیدیة من جذورها على ثالث 

  المستوى األول:
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القراءة والكتابة، والحساب) ویدرس فیه األطفال  فيمحو اُألمیة للشباب (اُألمیة   
تقدمها هیئة محو اُألمیة  التيوالشباب حتى سن األربعون، وذلك من خالل البرامج  بونالمتسر 
  م الكبار.وتعلی

  :يالمستوى الثان
عبر أنشطة  يمحو األمیة للكبار (من هم فوق األربعین من العمر) وذلك من خالل التلق  

  مختلفة مثل (المحاضرة، الحوار، المناقشة، السینما، المسرح،...، ...)
  المستوى الثالث:

الكمبیوتریة، مثل األمیة  يهم التربو ئجانب محدد من جوانب بنا فيمحو ُأمیة المتعلمین   
 فيواُألمیة السیاسیة، واُألمیة الزواجیة/اُألسریة، اُألمیة الثقافیة، اُألمیة الصحیة، اُألمیة 

  العالقات اإلنسانیة.
 التحدیات واملخاطر: .٥/٣
 التحدیات: -

 .ا  عدم كفایة الموازنة العامة المخصصة للجامعة سنویً

   لشراء األجهزة العلمیة، وأدوات تكنولوجیا صعوبة توفیر الموارد المالیة الذاتیة الالزمة
 المعلومات.

 يرجال األعمال والصناعة فى تمویل البرامج البحثیة الت ضعف ثقافة المشاركة لدى 
  یمكن أن تطور صناعتهم ومشروعاتهم االنتاجیة وتمكنهم من حل مشكالتهم.

 املخاطر: -
  ً لزمة للكلیات للحصول على االعتماد وفق  ا لخطة تنفیذیة واضحة.عدم وجود آلیات مُ

  للحصول على االعتماد. يللتطویر، والسع مقاومةوجود 

  فر الموارد الذاتیةقلة تو. 

 .غیاب ثقافة المحاسبیة 

  تكنولوجیا  أسالیبمن تطبیق برامج تدریب العاملین بالجامعة على استخدام اإلفادة عدم
 .المعلومات

  تؤثر بالسلب على  خاصةوأنشطة ارتباط بعض أعضاء هیئة التدریس بمشاریع وأعمال
 ، وخدمة المجتمع.يدورة فى التعلیم، والبحث العلم

 عدم الحصول  لعواقبهم، واالداریین بعض أعضاء هیئة التدریس ومعاونی وعي عدم
 .على االعتماد
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 تیة للجامعة ومواعید التجدید معلن عن عناصر البنیة التح يعدم وجود نظام معلومات
 .الصیانة الدوریة، وكذلك مواعید واألدواتجهزة عن األلصیانة، و حالل واواإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- ٧٦ -

 
 
 
 
 
 

 للجامعةاالسرتاتیجیة . اخلطة التنفیذیة للخطة ٦
   

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

- ٨٠ -
                                                             

) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  

 األنشطة اهلدف الغایة

 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 فیذالتن

جهات 
 املتابعة

 التكلفة

١- 
فء

ى ك
دار

ز ا
جها

  

ة  -١ میكن
ة   دمات اإلداری الخ
ق اإلدارة  وتطبی
ة  االلكترونی

  بالجامعة

لكل  MISتفعیل مشروع  -١
الوحدات اإلداریة بالجامعة 

  والكلیات.

مارس 
٢٠١٦  

وجود خرائط لجمع   مستمر
البیانات لكل إدارات 
الجامعة، ووجود قواعد 

  بیانات

خدمة  عدم انتظام
  االنترنت

مركــــــــــز نظــــــــــم 
 MISالمعلومـــات 

(المــــــــــــــــــــــــــدیر 
  التنفیذى)

المــدیر التنفیـــذي 
لمركـــــــــز نظـــــــــم 

  المعلومات
)(  

تدریب العاملین بالوحدات  -٢
اإلداریة على نظام اإلدارة 

  االلكترونیة

مارس 
٢٠١٦  

رفع كفاءة العاملین  -  مستمر
  وتجهیز فریق مدرب

  تقاریر الكفاءة -

  حلقات التدریب موثقة -

تعطل الشبكات 
االلكترونیة بالجامعة 
لعیوب فى النظام 

  االلكترونى

المــدیر التنفیـــذي   إدارة التدریب
لمركـــــــــز نظـــــــــم 

  ٨,٠٠٠٠٠٠  المعلومات

تقییم استخدام نظام اإلدارة  -٣
االلكترونیة من حیث كفاءة أداء 

  الخدمة

مایو 
٢٠١٦  

زیادة كفاءة الجهاز  -  مستمر
اإلدارى وتحسین 

  مةالخدمات المقد

  نتائج التقییم -

ان تكـــون اداة التقیـــیم 
غیر مبنیة على أسس 

  علمیة

  إدارة التدریب -

التوجیـــــــــــــــــــه  -
  المالى واإلدارى

المــدیر التنفیـــذي 
لمركـــــــــز نظـــــــــم 

  ٨,٠٠٠٠٠  المعلومات

قیاس رضا المستفیدین من  -٤
  الخدمات اإلداریة

نوفمبر 
٢٠١٦  

نتائج استبانة قیاس   مستمر
  رضا المستفیدین

اداة القیــاس ان تكــون 
غیر مبنیة على أسس 

  علمیة

  إدارة التدریب -

ـــــالى  - التوجیـــــه الم
  واإلدارى

المــدیر التنفیـــذي 
لمركـــــــــز نظـــــــــم 

  المعلومات
٢,٠٠٠٠٠٠  



 

 

- ٨١ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 كلفةالت املتابعة

بع 
تا

١- 
فء

ى ك
دار

ز ا
جها

  

إعــــداد المــــوارد  -٢
بشـــریة ذات كفــــاءة 
إداریة متمیزة لتـولى 
ــــة  المناصــــب القیادی
ـــــــــــا لمعـــــــــــاییر  وفًق

  تنافسیة

تحدید الموارد البشریة داخل  - ١
دارات الجامعة طبقا  كلیات وإ

  للتوصیف الوظیفى

مارس 
٢٠١٦  

أبریل 
٢٠١٦  

ــــــالموارد البشــــــریة  ــــــان ب بی
  امعةبالكلیات وادارة الج

خروج عدد من العـاملین 
على المعاش مما یحدث 

  خلل فى التوزیع

ــــــــــــــــــــوارد  إدارة الم
 البشریة

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة

)(  

إعداد قاعدة بیانات بالموارد  - ٢
  البشریة الكترونیة

مارس 
٢٠١٦  

قاعـــــــدة البیانـــــــات معلنـــــــة   ٢٠١٦ مایو
  ومعتمدة

صــــــــعوبة الحصــــــــول  -
ــــ ــــات األولی ــــى البیان ة عل

مــــــن مصــــــادرها بــــــإدارة 
  الجامعة

ضــعف تعــاون بعــض  -
  الكلیات

  عدم دقة المعلومات -

ــــــــــــــــــــوارد  إدارة الم
  البشریة

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
١,٠٠٠٠٠  

تقییم كفاءة أداء إدارة الموارد  - ٣
  البشریة

فبرایر 
٢٠١٦  

نتـــــــــائج التقیـــــــــیم معلنـــــــــة   سنویاً   
  ومعتمدة

عـدم تحـرى الدقـة فــى  -
  فریق التقییم اختیار

عـــــدم األخـــــذ بنتـــــائج  -
  التقییم

ــــــــــــــــــه  إدارة التوجی
  المالى

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
(*)  

إعداد برنامج تدریب خاص  - ٤
بالمتمیزین من اإلداریین لتولى 
ا لمعاییر  المناصب القیادیة وفًق

  تنافسیة

برنــــامج التــــدریب معلــــن  -  مستمر  ٢٠١٦مایو 
  ومعتمد

  بالمتدربین بیان احصائى -
  بیان بتاریخ التدریب -

عـــــدم األخـــــذ بنتـــــائج  -
  التدریب

صعوبة توفیر المـوارد  -
  المالیة

مركـــــــز التخطـــــــیط   إدارة التدریب
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
٧,٥٠٠٠٠٠  

تسكین القیادات على ضوء  - ٥
نتائج التدریب وعلى ضوء المعاییر 

  التنافسیة

یولیو 
٢٠١٦  

عـــــــدم األخـــــــذ بنتــــــــائج   بةبیان بالقیادات المدر   مستمر
التــــــدریب فــــــي تســــــكین 

  القیادات

مركـــــــز التخطـــــــیط   أمین عام الجامعة
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
  

  

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  



 

 

- ٨٢ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

١- 
رى

 ادا
هاز

ج
 

فء
ك

  

بنــــــــاء هیكــــــــل  -٣
تنظیمــــــــى محــــــــدث 
لالرتقـــــاء بمســـــتوى 
ــــــع  ــــــى جمی األداء ف

  األنشطة بالجامعة

اجراء دراسة تحلیلیة لمفردات  - ١
الهیكل التنظیمى من حیث 
التوصیف الوظیفى والتدرج الوظیفى 

  فى كل ادارات الجامعة

مارس 
٢٠١٦  

دلیل للتوصیف الوظیفى   ٢٠١٦مایو 
والتدرج الوظیفى للهیكل 

  يالتنظیم

صــــــــــــدور تشــــــــــــریعات 
وقــوانین مــن قبــل الدولــة 
ــــــــة اإلدارات  تعیــــــــد هیكل

  والتوصیف الوظیفى

مركز التخطیط  أمین عام الجامعة
االستراتیجي 

  بالجامعة

٢٤٠,٠٠٠  

ا  - ٢ تحدیث الهیكل التنظیمى وفًق
  لمعاییر االعتماد

مارس 
٢٠١٦  

ا   ٢٠١٦مایو  هیكل تنظیمي محدث وفًق
  لمعاییر االعتماد

ر الكوادر صعوبة توفی -
  اإلداریة الالزمة 

ـــــــون التحدیـــــــد  - أن یك
  شكلى

مركـــــــز التخطـــــــیط   أمین عام الجامعة
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة

تبادل الخبرات مع الجامعات  - ٣
المصریة من خالل تفعیل الهیكل 

  التنظیمى من خالل رؤیة موحدة

دیسمبر 
٢٠١٦  

أكتوبر 
٢٠١٧  

  ورش العمل موثقة -
  نتائج ورش العمل -

ـــق عـــد - ـــار الفری م اختی
المدرب على ادارة ورشة 
العمــل، واتخــاذ الخطــوات 
الالزمـــــة قبـــــل، وأثنـــــاء، 

  وبعد عقد الورشة
ــة  - عــدم االهتمــام بكتاب

  نتائج الورشة

مركز التخطیط   أمین عام الجامعة
االستراتیجي 

  بالجامعة

عرض الهیكل التنظیمي على  - ٤
  مجلس الجامعة العتماده 

اكتوبر 
٢٠١٦  

دیسمبر 
٢٠١٦  

الهیكل التنظیمي معلن، 
  ومعتمد

أن یكون الهیكل المقترح 
  مجرد حبر على ورق

مركز التخطیط   مجلس الجامعة
  االستراتیجى

مخاطبة الجهاز المركزي للتنظیم واإلدارة  - ٥
ا  العتماده الهیكل التنظیمى وإعالنه ورقیً

  والكترونیا

مارس   ٢٠١٧ینایر 
٢٠١٧  

الهیكل التنظیمى معتمد من 
لجهاز المركزى للتنظیم ا

  واإلدارة

أن تأخذ الموافقة وقتا 
  طویال

مركز التخطیط   أمین عام الجامعة
  االستراتیجى

  



 

 

- ٨٣ -

  

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 املتابعة

 التكلفة

بع 
تا

١- 
از 

جه
فء

ى ك
دار

ا
  

برنـــامج شـــامل  -٤
للتــــــدریب والترقـــــــى 
ـــــــــع  بالمشـــــــــاركة م
الجهـــــــاز المركـــــــزى 

  للتنظیم واإلدارة

تحدید االحتیاجات التدریبیة  - ١
ا لمعاییر االعتماد  للعاملین وفًق

  المؤسسى

مارس 
٢٠١٦  

بیان باالحتیاجـات التدریبیـة   ٢٠١٦مایو 
  معلنة ومعتمدة

عــدم تحــرى الموضــوعیة 
 فــى اختیــار فریــق تحدیــد

  االحتیاجات

ــــــدیر عــــــام إدارة  م
 الموارد البشریة

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
٣٥٠,٠٠٠  

یولیو   وضع خطة للتدریب  - ٢
٢٠١٦  

أغسطس 
٢٠١٦  

خطــــــــة التــــــــدریب معلنــــــــة 
  ومعتمدة

عـــدم تحــــرى الدقـــة فــــى 
ــــادر  ــــق الق ــــار الفری اختی

ا على بناء الخطة   علمیً

مركـــــــز التخطـــــــیط   إدارة التدریب
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
٤٠٠٠٠٠  

سبتمبر   وضع خطة تنفیذیة للتدریب - ٣
٢٠١٦  

عــــــــدم قیــــــــاس رضــــــــى   رضا المستفیدین  مستمر
المســتفیدین علــى أســس 

  علمیة

مركـــــــز التخطـــــــیط   إدارة التدریب
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة

)(  

إعداد قاعدة بیانات الكترونیة  - ٤
  عن التدریب

مارس 
٢٠١٦  

یونیو 
٢٠١٧  

 قاعـــــــدة البیانـــــــات معلنـــــــة
  ومعتمدة

عــــــدم تــــــوفر البیانــــــات 
  والمعلومات الالزمة

مركـــــــز التخطـــــــیط   إدارة التدریب
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
١٥٠٠٠٠  

إجراء تقویم دوري لتحدید  - ٥
  فعالیة برامج التدریب

ــــــــة   مستمر  ٢٠١٧ینایر  ــــــــویم معلن ــــــــائج التق نت
  ومعتمدة

عـدم تحـرى الدقـة فــى  -
ــــادر  ــــق الق ــــار الفری اختی
ـــــــا علـــــــى إجـــــــراء  علمیً

  لتقویما
عـــــدم األخـــــذ بنتـــــائج  -

  التقویم

مركـــــــز التخطـــــــیط   إدارة التدریب
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
٢٥٠٠٠٠  

  

                                                             
) (  .تمول من المصادر التي تمتلكھا الجامعة  
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 املتابعة

 التكلفة

بع 
تا

١- 
فء

ى ك
دار

ز ا
جها

  

ظــام الكترونــى ن -٥
موثــــق لتقیـــــیم أداء 

  العاملین

تقییم المعاییر الحالیة  - ١
المستخدمة فى تقییم أداء العاملین 

  فى ضوء قانون العاملین بالجامعة

مارس 
٢٠١٦  

یونیو 
٢٠١٦  

نتائج التقییم معلنة، 
  ومعتمدة

تقیــــــد فــــــى التشــــــریعات 
والقوانین المنظمة لتقییم 

  أداء العالین بالجامعة

ون رئیس لجنة شـئ
 العاملین بالجامعة

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
٧٥٠٠٠  

دلیل محدث لقواعد  -  مستمر  ٢٠١٦مایو   تطبیق الخدمات االلكترونیة - ٢
  التقییم ألداء العاملین

  المعاییر معلنة، ومعتمدة -

ـــــــــــــــة  - عـــــــــــــــدم الجدی
والموضـوعیة فـى تطبیــق 

  المعاییر

ــــــــة  أمــــــــین الجامع
المســـاعد للشـــئون 

  اإلداریة

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة

)(  

وضع النظام االلكترونى لتقییم  - ٣
  أداء العاملین

یولیو 
٢٠١٦  

دلیل الكترونى معتمد لتقییم   مستمر
  أداء العاملین

ـــــد الكـــــافى  عـــــدم التمهی
  (ثقافیا) للتطبیق

ــــــــــــــــــــوارد  إدارة الم
  البشریة

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة

١٥٠٠٠  

لنظام االلكترونى تنفیذ ا - ٤
  واستخدامه فى تقییم أداء العاملین

سبتمبر 
٢٠١٦  

نتائج التقییم االلكترونى   مستمر
  معلنة، ومعتمدة

ـــــد الكـــــافى  عـــــدم التمهی
  (ثقافیا) للتطبیق

مركـــــــــــــز نظــــــــــــــم 
  المعلومات

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
قیاس كفاءة تطبیق النظام  - ٥

ا للتقییم   االلكترونى دوریً
مستمر   ٢٠١٧ایر ین

  دوریاً 
تحقیق كفاءة وعدالة  -

رضیة لتقییم أداء  مُ
  العاملین

نتائج األداة التى تقیس  -
  الكفاءة

عـــدم تحــــرى الدقـــة فــــى 
ــــادر  ــــق الق ــــار الفری اختی
ـــــــى قیـــــــاس  ـــــــا عل علمیً

  الكفاءة.
عـــــدم األخـــــذ بنتـــــائج  -

  القیاس

مركـــــــــــــز نظــــــــــــــم 
  المعلومات

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  



 

 

- ٨٥ -

  

 األنشطة اهلدف ةالغای

 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 املتابعة

 التكلفة

بع 
تا

١- 
فء

ى ك
دار

ز ا
جها

  

منظومة مطورة  -٦
لألمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  اإلدارىبالجامعة 

استخدام نظام أمنى الكترونى  - ١
لبوابات الجامعة واستخدام نظام 

مراقبة األمنیة من خالل شبكة ال
  الكامیرات المتطورة

مارس 
٢٠١٦  

نظام الكترونى لبوابات   مستمر
الجامعة ومنظومة كامیرات 

  للمراقبة

تنــوع النشــاط اإلرهــابي  -١
ــــي هــــي فــــي  ومخــــاطره الت

  جدید كل یوم 

وجود قلـة مندسـة مـن  -٢
الطالب والعاملین بالجامعة 
تحمل تیارات فكریة إرهابیـة 

  شاذة

ــــــــــة اإلد ارة العام
 لألمن

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة

٣٠٠٠٠٠٠  

تطبیق السیاسات الحدیثة فى  - ٢
  إدارة األزمات األمنیة 

مارس 
٢٠١٦  

خفض معدالت تفاقم   مستمر
األزمات والسیطرة علیها 

  %٦٠بنسبة 

عـــدم االســـتعداد الكـــافي  -
  للتطبیق

  عدم الجدیة فى التطبیق -

ــــــــــة  االدارة العام
  لألمن

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  بالجامعة
)(  

تعزیز كفاءة جهاز األمن  - ٣
اإلدارى كمیًا وكیفیًا بالتدریب 

  الدوري 

  حلقات التدریب موثقة -  مستمر  ٢٠١٦مایو 

بیان بنسب الزیادة  -
  السنویة

  نتائج رضا المستفیدین -

ــــــزام بخطــــــة  - عــــــدم االلت
  التدریب، وتوقیتها

أن یكـــــــــون التـــــــــدریب   -
  شكلي

عــدم تحــري الموضــوعیة  -
فـــــــي اختیــــــــار المــــــــدربین 

  والمتدربین

اإلدارة العامــة  -
  لألمن

مركــــز تنمیــــة  -
  القدرات

مركـــــــز التخطـــــــیط 
االســـــــــــــــــــــتراتیجي 

  ٢٠٠٠٠٠٠  بالجامعة

  

                                                             
) ( معة. ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجا  



 

 

- ٨٦ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

ات جه
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

١- 
فء 

ى ك
دار

ز ا
جها

 

تهیئـــة المنـــاخ  -٧
المالئــم لكــى یقــوم 
الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 
اإلدارىبـــــــدوره فـــــــى 
تحقیـــــــــق أهــــــــــداف 

 الجامعة

عقد ورش عمل على مستوى ادارة الجامعة،  -١
وعلى مستوى الكلیات، والمراكز، والوحدات 
للتوعیة بقیم الخطة االستراتیجیة للجامعة، التى 

 رؤیة الجامعة، وأھدافھا االستراتیجیة. تضمن تحقیق

مارس 
٢٠١٦  

 مستمر
 دوریًا

ورش عمل ُمعلنة،  -
  ومعتمدة.

 نتائج ورش العمل -

ار  - دم اختی ع
درب  ق الم الفری
ة  ى ادارة ورش عل
اذ  ل، واتخ العم
ة   وات الالزم الخط
د   قبل، وأثناء، وبع

  ورشة العمل
ام  - دم االھتم ع

ائج    ة نت بكتاب
 الورشة بدقة

طیط مركز التخ
 االستراتیجى

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

٤٠٠٠٠٠٠ 

تشكیل لجنة لتقییم مستوى الخدمات االجتماعیة  -٢
 والصحیة الُمقدمة للعاملین.

مایو  ٢٠١٦ أبریل
٢٠١٦  

نتائج الدراسة ُمعلنة  -
 ومعتمدة.

عدم تحرى  -
الدقة فى اختیار 

الفریق القادر 
علمًیا على إجراء 

  الدراسة
ذ   - دم األخ ع

 بنتائج الدراسة.

نائب رئیس 
الجامعة لتنمیة 
البیئة وخدمة 

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجي

)( 

عقد ورش عمل على مستوى ادارة الجامعة،  -٣
والمراكز، والوحدات لمناقشة نتائج  وإدارة الكلیات،

التقییم للتوصل الى وسائل االرتقاء بالخدمات 
 الصحیة واالجتماعیة.

 مارس ٢٠١٧ینایر 
٢٠١٧  

  ورش العمل موثقة -
 نتائج ورش العمل -

ار  - دم اختی ع
درب  ق الم الفری
ة  ى ادارة ورش عل
اذ  ل، واتخ العم
ة   وات الالزم الخط
د   قبل، وأثناء، وبع

  ورشة العمل
ام  - دم االھتم ع

ائج    ة نت بكتاب
 الورشة بدقة

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

١٦٠٠٠٠٠  

االرتقاء بالخدمات الصحیة أسالیب  عرض -٤
واالجتماعیة على مجلس الجامعة إلقرارھا، 

 واعتمادھا

مایو  ٢٠١٧بریل أ
٢٠١٧ 

ى  المستفیدین رضا - اس رض دم قی ع
ى   تفیدین عل المس

 أسس علمیة

مجلس إدارة 
نادى أعضاء 
 ھیئة التدریس

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

وى وضع آلیة للتعامل مع مقترحات وشكا -٥
 العاملین، وأعضاء ھیئة التدریس

مارس 
٢٠١٦ 

لیة التعامل معلنة، آ مستمر
 ومعتمدة

دم  النع  اإلع
ا  ا والكترونی ورقی
ات  ن المقترح ع

 والشكاوى

ادارة العالقات 
  بالجامعة العامة

 

٢٠٠٠٠٠  

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

١- 
فء 

ى ك
دار

ز ا
جها

 

إعــداد خطــط  -٨
وقائیـــــة لحمایــــــة 
ــــــــن  ــــــــة م الجامع
الحوادث والكوارث 

 وادارة األزمات

بناء خطط وقائیة لحمایة منشآت الجامعة من  -١
الحوادث، والكوارث بالشراكة مع الخبراء فى ھذا 

 المجال.

مارس 
٢٠١٦ 

أبریل 
٢٠١٦ 

ان یقوم بعمل  الخطة ُمعلنة، ومعتمدة -
الخطط فریق غیر 

 مؤھل علمًیا

ات  ادارة االزم
وارث  والك

 بالجامعة

یط   ز التخط مرك
 ٧٥٠٠٠ االستراتیجى

ة   -  مستمر ٢٠١٦مایو  عمل تدریب دورى لتنفیذ الخطط السابقة. -٢ دریب ُمعلن ائج الت نت
 ومعتمدة وموثقة

دریب   ون الت ان یك
  شكلى

ات ادارة  االزم
وارث  والك

 بالجامعة

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

تعدیل الخطط الوقائیة على ضوء التدریب  -٣  ١٥٠٠٠٠٠
 العملى.

أغسطس 
٢٠١٦ 

ة    - مستمر ة ُمعلن ة النھائی الخط
 ومعتمدة

تغرق  - أن یس
التعدیل وقتا أطول  

  من الالزم 
أن یقوم بالتعدیل  -

 فریق غیر مؤھل

ات  ادارة االزم
وارث  والك

 بالجامعة

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

أكتوبر  إعداد برنامج تدریبى إلدارة األزمات -٤
٢٠١٦ 

 رنوفمب
٢٠١٦  

داد   البرنامج ُمعلن، ومعتمد - وم بإع إال یق
خص   امج ش البرن

  غیر متخصص

ات  ادارة االزم
وارث  والك

 بالجامعة

یط   ز التخط مرك
  ٣٠٠٠٠ االستراتیجى

رى  التدریبات موثقة - مستمر ٢٠١٧ ینایر لبرنامج السابق.عمل تدریب دورى لتنفیذ ا -٥ دم تح ع
ى  وعیة ف الموض

 اختیار المدربین

ات  ادارة االزم
وارث  والك

 بالجامعة

یط   ز التخط مرك
  ٣٠٠٠٠٠٠ االستراتیجى

التطویر المستمر لبرنامج ادارة األزمات على  -٦
 ضوء نتائج التدریب الدورى

مارس 
٢٠١٧ 

امج التجریبى نتائج البرن - مستمر
 موثقة

ویر   ون التط أن یك
 شكلى

ات  ادارة االزم
وارث  والك

 بالجامعة

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

  

مارس  إعداد خرائط وأدلة لجمیع المنشآت واإلدارات -٧
٢٠١٦ 

رى  الخرائط معتمدة - مستمر دم تح ع
ى  وعیة ف الموض
ق   ار فری اختی

 اإلعداد 

ات  ادارة االزم
وارث  والك

 بالجامعة

یط  مر ز التخط ك
  ٨٠٠٠٠٠ االستراتیجى

تقییم اداء وحدة إدارة األزمات دورًیا، وإجراء  -٨
 التعدیالت الالزمة.

 أغسطس
٢٠١٧ 

مستمر كل 
 عام

نتائج التقییم معلنة، 
  ومعتمدة

ائل   اال تستخدم وس
ة   یم العلمی التقی

  المالئمة

ات  ادارة االزم
وارث  والك

 بالجامعة

یط   ز التخط مرك
  )( االستراتیجى

  

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

١- 
فء 

ى ك
دار

ز ا
جها

 

ترشــــــــــــــــــــید  -٩
واســتثمار المــوارد 

 البشریة

دارات  - ١ إعداد دراسة مسحیة إلدارات الجامعة، وإ
راكز، والوحدات بهدف الكشف عن الكلیات والم

البطالة المقنعة خاصة بعد تطبیق نظام اإلدارة 
 االلكترونى.

مارس 
٢٠١٦ 

مایو 
٢٠١٦ 

علنة،  - نتائج الدراسة مُ
 ومعتمدة.

أن یقوم بإعداد  -
الدراسة فریق غیر 

ا   مؤهل علمیً
أن یأخذ اإلعداد  -

وقتًا أكثر من 
 المحدد

نائـــــــــب رئـــــــــیس 
ــــة  ــــة لتنمی الجامع

خدمـــــــة البیئـــــــة و 
  المجتمع 

أمــــــــین عــــــــام  -
 الجامعة

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

١٥٠٠٠٠ 
إعادة هیكلة النظام االدارى على ضوء نتائج  - ٢

 الدراسة السابقة.

یونیو 
٢٠١٦ 

سبتمبر 
٢٠١٦ 

علن،  - الهیكل المقترح مُ
 ومعتمد

أن یكون الهیكل 
 ورقى

نائـــــــــب رئـــــــــیس 
ــــة  ــــة لتنمی الجامع
البیئـــــــة وخدمـــــــة 

  المجتمع 
عــــــــام  أمــــــــین -

 الجامعة

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

إعداد برنامج تدریبى تحویلى الستثمار طاقات  - ٣
 اإلداریین الذین لیس لهم عمل حقیقى

أكتوبر 
٢٠١٦ 

نوفمبر 
٢٠١٦  

علن ومعتمد - أن یكــــــــــــــــــــون  - البرنامج مُ
  البرنامج شكلى

ـــــــــــــــــــــــوم  - أن یق
بالتــــــدریب فریـــــــق 

ا  غیر قادر علمیً

ـــــب رئـــــیس  - نائ
ــــة لتن ــــة الجامع می

البیئـــــــة وخدمـــــــة 
  المجتمع 

أمــــــــین عــــــــام  -
 الجامعة

مركـــــــز التخطــــــــیط 
 االستراتیجى

٤٠٠٠٠٠٠  

عقد سلسلة من ورش العمل مع الوحدات  - ٤
اإلداریة، واألقسام، على مستوى ادارة الجامعة، 
والكلیات لنشر ثقافة االنتماء للمؤسسة والحرص 

 على تطویرها، وصیانتها.

دیسمبر 
٢٠١٦ 

  عمل موثقة.ورش ال -  مستمر
  نتائج ورش العمل -
نتــائج مقیــاس االنتمــاء  -

 للجامعة

ــــون بــــإدارة  - أن یك
ورش العمــــل فریــــق 

  غیر كفء
التعاون فى كتابـة  -

 تقریر الورشة

نائـــــــب رئـــــــیس  -
الجامعــــــة لتنمیــــــة 
البیئـــــــــة وخدمـــــــــة 

  المجتمع 
أمـــــــــین عــــــــــام  -

 الجامعة

مركـــــــز التخطــــــــیط 
 االستراتیجى

)( 

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  



 

 

- ٨٩ -

    

 األنشطة اهلدف الغایة

 ة العقدفرت

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

اجلهات 
املشرفة 
على 

 التنفیذ

 التكلفة

٢ - 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
 وت

سة
مناف

ى ال
 عل

ادر
ز ق

تمی
ج م

خری
  

تقدیم برامج  - ١
أكادیمیة جدیدة 
یحتاجها سوق 

  العمل

لقیم، تحدید المهارات، وا - ١
والمعارف المطلوبة من الخریجین 

  لمواكبة سوق العمل فى كل كلیة.

مارس 
٢٠١٦  

مایو  
٢٠١٦  

قائمة بالمهارات، والقیم، 
  والمعارف

عدم تحرى الدقة فى 
اختیار الفریق القادر 

علمیا على إجراء 
  الدراسة

مركز التخطیط   عمداء الكلیات
  االستراتیجى

٢٥٠٠٠٠  

عقد ورش عمل لمقابلة  - ٢
احتیاجات سوق العمل والمهارات، 
والقیم، والمعارف الالزمة لمقابلة 
هذه االحتیاجات فى البرامج 

  الدراسیة، وفى برامج التدریب

یونیو 
٢٠١٦  

  ورشة عمل موثقة -  مستمر

تقریر ورشة العمل عن  -
مدى مالئمة احتیاجات 
سوق العمل وما یتم 
علن،  تقدیمه بالكلیة مُ

  ومعتمد.

ـــار ال - ـــق عـــدم اختی فری
القـــــــادر علـــــــى اتبــــــــاع 
الخطـــوات الالزمـــة قبـــل، 

  وأثناء، وبعد الدراسة

عــــــدم كتابــــــة نتــــــائج  -
(تقریــر) الورشــة بالدقـــة 

  المطلوبة

مجالس األقسام 
  والخبراء

مركز التخطیط 
  االستراتیجى

اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلقرار  - ٣
البرامج التعلیمیة الجدیدة وتطبیقها 

  بالكلیات.

یولیو 
٢٠١٦  

بتمبر س
٢٠١٦  

ـــــة القطـــــاع  - موافقـــــة لجن
  المختص

موافقــة مجــالس األقســام  -
  والكلیات والجامعة

أن تأخـــــذ االجـــــراءات  -
  وقتا طویال

مركـــــــز التخطـــــــیط   مجالس الكلیات -
  االستراتیجى



 

 

- ٩٠ -

  

 األنشطة اهلدف الغایة

 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 خماطر التنفیذ التنفیذ

اجلهات 
لة املسئو
عن 

 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٢- 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
 وت

سة
مناف

ى ال
 عل

ادر
ز ق

تمی
ج م

خری
  

سیاســـــــــــــــــــــــات  -٢
لتحـــــــــدیث البـــــــــرامج 
ضـــــــافة  ـــــــة، وإ الحالی

  تخصصات حدیثة.

إجراء دراسة لكل كلیة  - ١
لتحدید البرامج التى تحتاج الى 
تحدیث لتواكب احتیاجات سوق 

  العمل.

علنـــة،  -  ٢٠١٦یو   ما  ٢٠١٦مارس  نتــائج الدراســـة مُ
  ومعتمدة.

قائمـــــــــــــة بــــــــــــــالبرامج  -
  المقترحة

عــدم الدقــة فــى اختیــار 
الفریــــق القــــادر علمیــــا 
علــــى اجـــــراء الدراســـــة 

  وكتابة نتائجها بدقة

مركــــــز التخطــــــیط   مجالس األقسام
  االستراتیجى

٨٠٠٠٠٠  

اتخاذ اإلجراءات الالزمة  - ٢
قرار  لتحقیق البرامج المحدثة وإ

  خصصات الحدیثة.الت

ـــة مجـــالس األقســـام   ٢٠١٦أكتوبر   ٢٠١٦یولیو    موافق
ــى التحــدیث، واعتمــاده  عل

  من مجلس الكلیة

عــــــدم االنتهــــــاء مــــــن 
ـــى الوقـــت  االجـــراءات ف

  المحدد

ــــات  مجــــالس الكلی
  ورؤساء األقسام

مركــــــز التخطــــــیط 
  االستراتیجى

إعداد دلیل عن البرامج  - ٣
ا. ا، والكترونیً   ونشرها ورقیً

نســـــــخة ورقیـــــــة مـــــــن  -  ٢٠١٧فبرایر   ٢٠١٧   ینایر
الــــــــــــــــدلیل، والموقــــــــــــــــع 

  االلكتروني

  زیادة اإلقبال  -

ـــإخراج  عـــدم االهتمـــام ب
  الدلیل وطباعته

وكــــــالء الكلیــــــات 
ــــــیم  لشــــــئون التعل

  والطالب

مركــــــز التخطــــــیط 
  االستراتیجي

وضع آلیة إلعداد برامج  -٤
مع الجامعات  دراسیة مشتركة

  األخرى

یة   -  ٢٠١٧ ینایر   ٢٠١٦دیسمبر  رامج دراس ود ب وج
  مطورة

تركة    - رامج مش ود ب وج
ریة أو   ة مص ن جامع م

  عربیة أو أجنبیة

ات  - ل الكلی دم تواص ع
  مع الكلیات المناظرة

ات  - ل الكلی دم تواص ع
ا    ع نظائرھ ة م بالجامع
ریة   ات المص بالجامع

  والعالمیة 

مان   دات ض وح
ات   ودة بالكلی الج

  ومجالس الكلیات

یط   ز التخط مرك
  اتیجياالستر

تطویر لوائح الكلیات على  -٥
  ضوء مقترحات تطویر البرامج

ة    ٢٠١٧أبریل   ٢٠١٧فبرایر   ورة معلن وائح المط الل
  ومعتمدة

  

ا  دیل وقًت ذ التع أن یأخ
ت    ن الوق ول م أط

  المحدد

مان   دات ض وح
ات   ودة بالكلی الج

  ومجالس الكلیات

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجي
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 األنشطة اهلدف الغایة
 ة العقدفرت

من                    
 اىل

مؤشرات 
 خماطر التنفیذ التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٢- 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
 وت

سة
مناف

ى ال
 عل

ادر
ز ق

تمی
ج م

خری
  

توصیف  - ٣
البرامج التعلیمیة 
للكلیات على 
ضوء المعاییر 

  األكادیمیة

ألعضاء ھیئة عقد ورش عمل  -١
التدریس ومعاونیھم، للتغلب على 
مشاكل توصیف المقررات ولموائمة 
التوصیفات لتتسق مع المعاییر 

  األكادیمیة

  ورشة عمل موثقة -  ٢٠١٦مایو      ٢٠١٦مارس 
د  - ن ومعتم ر معل تقری

یفات   اق التوص ن اتس ع
  مع المعاییر األكادیمیة

ق    - ار الفری دم اختی ع
ة  فء إلدارة ورش الك

ل اذ  العم واتخ
ة   راءات الالزم االج
د   اء، وبع ل، وأثن قب

  الورشة.
ائج     - ة النت دم كتاب ع

  بدقة

مان  دات ض وح
ات   ودة بالكلی الج

  ومجالس الكلیات

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

١٠٠٠٠٠٠  

% ٧٠مراجعة واستكمال  -٢
توصیف المقررات الخاصة لكل كلیة 
والمقررات الدراسیة لكل برنامج فى 

ألكادیمیة، وفى ضوء المعاییر ا
ضوء تقاریر الزیارات المیدانیة 

  لمركز ضمان الجودة.

م   -  ٢٠١٧مایو      ٢٠١٦یونیو   ا ت ل بم ر كام حص
  انجازه

  بقیة البرامجاستكمال  -

یف   ون التوص أن یك
  مجرد حبر على ورق

مان  دات ض وح
ات   ودة بالكلی الج

  ومجالس الكلیات

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

داخلیة، واستقدام  إجراء مراجعة -٣
  خبراء لمراجعة التوصیفات.

أغسطس    ٢٠١٧یونیو  
٢٠١٧  

ة    ان المراجع اریر لج تق
الداخلیة والخارجیة معلنة 

  ومعتمدة

رى   دم تح ع
الموضوعیة فى اختیار 

  الخبراء

مان  دات ض وح
ات   ودة بالكلی الج

  ومجالس الكلیات

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

إعداد التقاریر السنویة  -٤
لمقررات والبرامج الدراسیة لتحدید ل

  جوانب القصور.

ور     مستمر  ٢٠١٧سبتمبر   ھ القص ة بأوج قائم
  بناء على التقاریر

اریر    ون التق أن تك
  شكلیة

مان  دات ض وح
ات   ودة بالكلی الج

  ومجالس الكلیات

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

إعداد خطة لمواجھة جوانب  -٥
القصور بناء على تحلیل تقاریر 

  رامج، والمقترحات.الب

دة     ٢٠١٧   رنوفمب  ٢٠١٧أكتوبر   ة ومعتم ة معلن الخط
  بالتحسینات

ى    ة ف رى الدق دم تح ع
ادر    ق الق ار الفری اختی
داد    ى إع ا عل علمًی

  الخطة

مان  دات ض وح
ات   ودة بالكلی الج

  ومجالس الكلیات

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

على تطویر البرامج الدراسیة  -٦
القومیة لضمان  ضوء معاییر الھیئة

  الجودة

دیسمبر   
٢٠١٧  

وجود برامج دراسیة  -  ٢٠١٨  رفبرای
  مطورة

وجود برامج مشتركة  -
من جامعة مصریة أو 

  عربیة أو أجنبیة

اییر  دیث المع دم تح ع
ا   االكادیمیة للھیئة العلی
ودة   مان الج لض

  واالعتماد

مان  دات ض وح
ات   ودة بالكلی الج

  ومجالس الكلیات

یط   ز التخط مرك
  راتیجى االست

٣٠٠٠٠٠٠  

مواجهة  - ٤
المشاكل التى 

القیام بدراسة میدانیة لتحدید  - ١
مشكالت التعلیم  بالكلیات، وتحدید 

  كیفیة مواجھتھا.

علنة،   مستمر  ٢٠١٦مارس  نتائج الدراسة مُ
  ومعتمدة

ق   ار الفری دم اختی ع
ى   ا عل ادر علمًی الق

  ةإجراء الدراس

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

یط   ز التخط مرك
  ٥٠٠٠٠  االستراتیجى
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 األنشطة اهلدف الغایة
 ة العقدفرت

من                    
 اىل

مؤشرات 
 خماطر التنفیذ التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

تعوق تحقیق 
استراتیجیات 
حدثة   التعلیم المُ

تشكیل لجنة على مستوى كل  - ٢
كلیة لمواجهة المشكالت من خالل 

  المقترحات اآلتیة:

وضع خطة لتحویل المقررات  -أ
  الدراسیة الكترونیاً 

رى    تشكیل اللجنة معتمد  مستمر  ٢٠١٦مایو    دم تح ع
یار الموضوعیة فى اخت

  أعضاء اللجنة

یط    رؤساء األقسام  ز التخط مرك
  االستراتیجى

تقریر سنوي أو (فصلى)      
  عن المقررات االلكترونیة

ى    ة ف رى الدق دم تح ع
ادر    ق الق ار الفری اختی
داد    ى إع ا عل علمی

  الخطة

تعلم  ز ال مرك
ى  االلكترون

  بالجامعة 

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

)(  

نونیة تفعیل الضوابط القا - ب
  لحضور الطالب

علنة ومعتمدة ــــــــالء الكلیــــــــة   عدم أخذ رأى الطالب  الضوابط مُ وك
لشــــــئون التعلــــــیم 

  والطالب

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

تبنى سیاسات التعلم لمواجهة  -ج
مشكلة األعداد الكبیرة مثل: التعلیم 

عد.   عن بُ

علنــة  السیاسـة التعلیمیــة مُ
  ومعتمدة

عـــــــدم مالئمـــــــة هـــــــذه 
  سة للواقعالسیا

ــــــــالء الكلیــــــــة  وك
لشــــــئون التعلــــــیم 

  والطالب

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

استكمال الجهود لتوفیر قاعات  - د
مالئمة لالستذكار بالكلیات، والمدن 

  الجامعیة.

أن تأخـــــــذ االســـــــتكمال   قاعات مالئمة لالستذكار
وقتـــا أكثـــر مـــن الوقـــت 

  المحدد له

  قصور التمویل -

  عمداء الكلیات -

  

یط مرك  ز التخط
  االستراتیجي

استكمال الجهود إلعادة تأثیث  - هـ
وتحدیث مكتبة كل كلیة والمكتبة 

ا للتوجهات العالمیة.   المركزیة وفًق

حدثة أن تأخـــــــذ االســـــــتكمال   المكتبة مُ
وقتـــا أكثـــر مـــن الوقـــت 

  المحدد

ــــــــــیس  ــــــــــب رئ نائ
الجامعة للدراسات 
العلیـــــا والبحـــــوث 

  وعمداء الكلیات

یط   ز التخط مرك
  ستراتیجىاال

)(  

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
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 األنشطة اهلدف الغایة
 ة العقدفرت

من                    
 اىل

مؤشرات 
 خماطر التنفیذ التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

  

تفعیل دور المرشد األكادیمى،  - و
لتوفیر الدعم الالزم للطالب 

  المتفوقین والمتعثرین.

  رضا الطالب (مقیاس)-    

وجود آلیة موثقة  -
  ومعتمدة للتفعیل

عــــــدم اقتنــــــاع بعــــــض 
  األساتذة بأهمیة دورهم

ــــــات  وكــــــالء الكلی
لشــــــئون التعلــــــیم 

  والطالب

مركز التخطیط 
  االستراتیجى

(*)  

إعادة دور رائد الطالب لدعم  -ز
الطالب وتوجیههم لحل مشكالتهم 

  االجتماعیة، والصحیة، والنفسیة

ــــدریب الطــــالب   مقیاس رضا الطالب     عــــدم ت
  الرواد للقیام بدورهم

ــــــات  وكــــــالء الكلی
لشــــــئون التعلــــــیم 

  والطالب

مركز التخطیط 
  (*)  االستراتیجى

تخصیص یوم فى نهایة كل عام  -ح
تذة المتمیزین فى دعم لتكریم األسا

  الطالب من خالل الریادة واإلرشاد.

  یوم التكریم موثق -    

معاییر التكریم معلنة  -
  ومعتمدة

عدم تحرى الموضوعیة 
ــــار األســــاتذة  ــــى اختی ف

  المكرمین

مركز التخطیط   عمداء الكلیات
  االستراتیجى

(*)  
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٢- 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
 وت

سة
مناف

ى ال
 عل

ادر
ز ق

تمی
ج م

خری
  

برامج فاعلة  - ٥
للتدریب المیدانى 
للطالب (التدریب 
  بالمحاكاة المهنیة)

إجراء دراسة میدانیة لتحدید  -١
لمیدانى وتحدید واقع التدریب ا

أسالیب تحدیثھ لیتمشى مع متطلبات 
  سوق العمل.

مارس   
٢٠١٦  

مایو   
٢٠١٦  

نتائج الدراسة المیدانیة 
  معتمدة

ا   - أن تأخذ الدراسة وقت
  أكبر من الوقت المحدد

ة   - وم بالدراس أن یق
ؤھلین    ر م خاص غی أش

  علمیًا

مجالس األقسام 
  ووكالء الكلیات 

مركز التخطیط 
  االستراتیجي

)(  

في كل كلیة  إعداد قواعد بیانات -٢
تتضمن كل ما یخص التدریب 

  المیداني للطالب

مایو     
٢٠١٦  

ال   -  قاعدة بیانات معلنة  مستمر عوبة االتص ص
  بمواقع عمل الخریجین

ام   الس األقس مج
  ووكالء الكلیات

یط   ز التخط مرك
  ١٥٠٠٠٠٠  االستراتیجي

عقد ورشة عمل لمناقشة نتائج  -٣
المیدانیة واالتفاق على  الدراسة

  أسالیب تطویر برامج التدریب.

مایو     
٢٠١٦  

یونیو    
٢٠١٦  

  ورشة عمل موثقة -
  أسالیب التطویر معتمدة -

وات    - اع الخط دم اتب ع
اء،  ل، واثن ة قب العلمی

  وبعد الورشة
ة    - ى كتاب ة ف دم الدق ع

  الورشة تقریر

ام   الس األقس مج
  ووكالء الكلیات 

یط   ز التخط مرك
  راتیجياالست

اتخاذ اإلجراءات اإلداریة الالزمة  -٤  ٥٠٠٠٠
  لتطبیق برامج التدریب المطورة

یونیو    
٢٠١٦  

برامج التدریب المطورة   مستمر
  معلنة، ومعتمدة

ى    - باط ف دم االنض ع
  ادارة التدریب

  

ام   الس األقس مج
  ووكالء الكلیات 

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

فى  القیام بقیاس رأى الطالب -٥
برامج التدریب من حیث فاعلیتھ، 
مشاكلھ، أسالیب تطویره، اسالیب 

  تقویمھ.

یونیو    
٢٠١٦  

مستمر 
  دوریًا

نتائج المقیاس معلنة، 
  ومعتمدة

ت   - ار الوق دم اختی ع
ق    ى التطبی ب ف المناس
راف    ى اإلش ال ف واالھم

  على تطبیق المقیاس

مان حو دة ض
  الجودة

  

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

د ورشة عمل فى نھایة كل عق -٦
عام دراسى لتقییم برامج التدریب 
لدعم االیجابیات ومعالجة السلبیات 

  واقتراح أسالیب جدیدة للتدریب.

مایو    
٢٠١٧  

مستمر 
دوریًا كل 

  عام

نتائج التقییم معلنة، 
  ومعتمدة

  ورشة العمل موثقة -

ق    - ار الفری دم اختی ع
ة   ل إلدارة ورش المؤھ

  العمل
ى  - ال ف ة االھم كتاب

  تقریر الورشة

ات    الء الكلی وك
  ورؤساء األقسام

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

٥٠٠٠٠  

انشاء مركز للتعلیم والتدریب  -٧
وحدة ذات طابع خاص كالمستمر 

وفقًا لمستجدات  لتدریب الخریجین
  سوق العمل

  ینایر 
٢٠١٧  
  

  المركز معلن -  ٢٠١٧مایو 
  رضا المستفیدین -

رى   - دم تح ع
ار   الموضوعیة  ى اختی ف

  فریق التدریب 
اء  تغرق انش وان یس
ن    ر م ا أكث ز وقت المرك

  الوقت المحدد

ات   الء الكلی وك
ع    ة المجتم لخدم
ة   ة البیئ وتنمی

  ورؤساء األقسام

ة   ز تنمی مرك
ز   درات ومرك الق
یط   التخط

  ١٠٠٠٠٠٠  االستراتیجى

                                                             
) ( َّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة. ُتمو  
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تحقیق نظام  - ٦
موضوعي لتقویم 
دارة  الطالب، وإ

  االمتحانات

یقوم مركز التقویم بالجامعة - ١
بإعداد دراسة لتقییم الوضع 

ب تقویم الطالب، الحالي ألسالی
دارة االمتحانات واقتراح  وإ
وسائل التغلب على السلبیات 

  وأسالیب تقدیم الدعم للكلیات.

علنة،   ٢٠١٦مایو     ٢٠١٦مارس   نتائج الدراسة مُ
  ومعتمدة.

ــــت  - أن یســــتغرق وق
إجــــراء الدراســــة وقتــــا 
أكثـــــــر مــــــــن الوقــــــــت 

  المحدد
أن یكــــــــون فریــــــــق  -

إجــراء الدراســة مكلـــف 
ر من بأعمال أخرى أكب

  طاقته

ــــــــویم  مركــــــــز التق
  بالجامعة

مركــــــز التخطــــــیط 
  االستراتیجي

)(  

عقد ورشة عمل على  - ٢
مستوى قطاعات الجامعة 
(القطاع التربوي، والقطاع 
الصحي، والقطاع العلمي، 
والهندسي، والقطاع االجتماعي 
الثقافي) لمناقشة تقریر مركز 
التقویم واالتفاق على خطة 

نظام معلنة ومعتمدة إلنتاج 
  تقویم عصري.

  ورشة عمل موثقة -  ٢٠١٦یونیو     ٢٠١٦مایو    
  الخطة معلنة ومعتمدة -

قلة االهتمـام بإتبـاع  -
ـــــــــة  الخطـــــــــوات العلمی
الالزمــة لنجــاح ورشــة 

  العمل
ــر  - ــة التقری عــدم كتاب

  النهائي للورشة

  مركز التقویم-
وكــالء الكلیــات  -

لشــــــئون التعلــــــیم 
  والطالب

مركــــــز التخطــــــیط 
  االستراتیجي

٥٠٠٠٠٠  

وضع خطة لتطویر أسالیب  - ٣
دارة االمتحانات تقوم  التقویم وإ

  على األسس اآلتیة:

أغسطس     ٢٠١٦یولیو   
٢٠١٦  

خطة التطویر معلنة 
  ومعتمدة

أن یســـــــــــــــــــــــتغرق  -
إعــــدادها وقتــــا أطــــول 

  من المحدد
ان یقـــــــوم بإعـــــــداد  -

الخطــــــة فریــــــق غیــــــر 

ــــــــویم  مركــــــــز التق
ــــات  ووكــــالء الكلی

لتعلــــــیم لشــــــئون ا
  والطالب

مركــــــز التخطــــــیط 
  ٧٥٠٠٠  االستراتیجي

  

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 نفیذالت

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

ا   كفء علمیً
  

ــــــــدریب أعضــــــــاء هیئــــــــة  -أ     ت
التدریس على األسالیب الحدیثة 
دارة  ـــــــــــــــویم الطـــــــــــــــالب، وإ لتق

  االمتحانات

% سنویا من ٢٥تدریب   مستمر دوریاً   ٢٠١٦أكتوبر   
  أعضاء هیئة التدریس

عدم اھتمام أعضاء  -
  ھیئة التدریس

أن یقوم بالتدریب  -
  كفء مدرب غیر

مركز التقویم 
  بالجامعة

مركز التخطیط 
  االستراتیجي

  تابع

ابع
ت

٢- 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
 وت

سة
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ى ال
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ادر
ز ق

تمی
ج م

خری
  

تحقیق  -٦"تابع" 
نظام موضوعى 
لتقویم الطالب، 
دارة االمتحانات   وإ

ـــــــة  -ب ـــــــي توعی االســـــــتمرار ف
ــــــوانین  الطــــــالب بالقواعــــــد والق

ة المنظمـــة لالمتحانـــات، وكیفیــــ
  التظلم.

نتائج استبانه التي تبین   مستمر دوریاً   ٢٠١٦أكتوبر  
وعى الطالب معلنة 

  ومعتمدة

عدم االهتمام باتباع  -
الخطوات العلمیة لبناء 

  االستبانة 
تطبیــــــق االســــــتبانة  -

على الطالب فـى وقـت 
  غیر مناسب

مركز التقویم 
ووكالء الكلیات 
لشئون التعلیم 

  والطالب

مركز التخطیط 
  تیجىاالسترا

ـــــــة  -ج ـــــــي توعی االســـــــتمرار ف
الطــــــــالب بحقــــــــوق الطالــــــــب، 

  وواجباته فئ االمتحانات.

نتائج استبانه وعى   مستمر دوریاً   ٢٠١٦أكتوبر   
الطالب بالقواعد، 
  والقوانین معلنة ومعتمدة

اع    - ام باتب عدم االھتم
الخطوات العلمیة لبناء 

  االستبانة  
تطبیق االستبانة  -

على الطالب فى وقت 
  للطالب مناسب غیر

وكالء الكلیات 
ووحدات ضمان 

  الجودة 

مركز التخطیط 
  االستراتیجي

ــــاس رأى  -د االســــتمرار فــــى قی
  الطالب فى أسالیب تقویمهم

نتائج استبانه التي تؤكد   مستمر دوریاً   ٢٠١٧ینایر   
وعى الطالب معلنة 

  ومعتمدة

عدم االهتمام باتباع  -
الخطوات العلمیة لبناء 

  االستبانة 
تطبیق االستبانة  -

على الطالب فى وقت 
  غیر مناسب للطالب

وحدات ضمان 
  الجودة 

مركز التخطیط 
  االستراتیجى

میكنــــــــــة االمتحانــــــــــات  -هـــــــــــ
ا    والتصحیح الكترونیً

% من ٢٥میكنة   مستمر  ٢٠١٧أكتوبر   
  امتحانات الكلیات سنویا

عدم وجودالدعم الفنى 
  الالزم

مركز التقویم 
  بالجامعة

تخطیط مركز ال
  االستراتیجى
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 نفیذالت

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

% ٢٠وجـود بنـوك اسـئلة  مستمر  ٢٠١٦دیسمبر    انشاء بنك أسئلة بالكلیات - و
مــــــن مقــــــررات الكلیــــــات 

  سنویا

عــــــدم وجــــــود الــــــدعم 
  الفنى

ــــــــویم  مركــــــــز التق
  بالجامعة

ــــــــویم  مركــــــــز التق
  بالجامعة

  تابع

تفعیل التقویم المستمر  -ز
للطالب، واستثمار نتائج 

  التقویم.

ـــائج التقـــویم المســـتمر   مستمر  ٢٠١٧أكتوبر    نت
  معلنة ومعتمدة

تغیـــر ثقافـــة األســــاتذة 
  عن التقویم

األقســــام العلمیــــة 
  بالكلیات 

مركــــــز التخطــــــیط 
  االستراتیجى

یقوم كل قطاع من  -ح
قطاعات الجامعة (التربوى، 

والصحى، والعلمى الهندسى، 
االجتماعى الثقافى) بعقد ورشة 

عمل لتقییم مسار التقویم، 
دار  ة االمتحانات خالل العام وإ

المنصرم، واالتفاق على وسائل 
دعم االیجابیات وأسالیب التغلب 

  على السلبیات

نتــائج التقیــیم معلنــة،  -  مستمر  ٢٠١٧أكتوبر   
  ومعتمدة.

أســــــــــــــالیب دعــــــــــــــم  -
االیجابیــــــــات وأســـــــــالیب 
التغلــــب علــــى الســــلبیات 

  معلنة ومعتمدة.

عدم االهتمام باتباع  -
ـــــــــة  الخطـــــــــوات العلمی

  زمة لنجاح الورشةالال 
كتابـــة التقریـــر عـــن  -

ـــر  الورشـــة بصـــورة غی
  مفیدة

ــــــــویم  مركــــــــز التق
ــــات  ووكــــالء الكلی
لشــــــئون التعلــــــیم 
والطــالب وعمـــداء 

  الكلیات

مركــــــز التخطــــــیط 
  االستراتیجى



 

 

- ٩٨ -
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إعــداد برنــامج  -٧
نشاط طالبى یكفـل 

صــــــــیة بنــــــــاء شخ
الطالــــــــــب التــــــــــى 
ـــیم  تتجســـد فیهـــا ق
المواطنـــــــــــــــــــــــــــة، 
واالنتمــــــــــــــــــــــــــــاء 
ـــك  واألخـــالق، ویمل
مهـــــارات القیـــــادة، 
والحــــوار، والعمــــل 
ــــــــق، وحــــــــب  كفری

  العمل التطوعى.

إجراء دراسة لتقییم واقع  - ١
األنشطة الطالبیة وتحدید 
االیجابیات، والسلبیات، واقتراح 

  أسالیب التطویر.

مارس    
٢٠١٦  

ائج  -  ٢٠١٦مایو     ة   نت ة معلن الدراس
  ومعتمدة

م   - راءات دع اج
  االیجابیات  

ى   - ب عل راء التغل اج
  السلبیات

ن   - ات ع اریر الكلی تق
  األنشطة الطالبیة.

ى   - تبانھ رض ائج اس نت
  الطالب

راء   - ذ اج أن تأخ
ن   الدراسة وقتا أكثر م

  المحدد

ة   - ون الدراس أن تك
  شكلیة

راء   - ند الج أن یس
ر    ق غی ة فری الدراس

  مؤھل علمًیا

ات  - الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

  

  عمداء الكلیات

٥٠٠٠٠  

عقد ورشة عمل على  - ٢
مستوى الكلیات لمناقشة نتائج 

  الدراسة

زام بأسس    -  ورشة العمل موثقة  ٢٠١٦یونیو     ٢٠١٦مایو    عدم االلت
  نجاح ورشة العمل

ة    - ام بكتاب عدم االھتم
  تقریر الورشة

ات   الء الكلی وك
ئون التعل  یم لش

  والطالب

  عمداء الكلیات

٥٠٠٠٠  
إعداد استبانة لقیاس رضا  - ٣

  الطالب
ى    نتائج االستبانة  ٢٠١٦نوفمبر     ٢٠١٦أكتوبر    ان تطبق االستبانة ف

ب  ر مناس ت غی وق
  للطالب

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

  عمداء الكلیات -
مركز التخطیط  -

  ياإلستراتیج

داد تقاریر قیام الكلیات بإع - ٤
عن انجازاتها فى األنشطة 

  الطالبیة

اریر   التقاریر موثقة ومعلنة  مستمر دوریاً   ٢٠١٦یونیو    ون التق ان تك
  شكلیة

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

  عمداء الكلیات -
مركز التخطیط  -

  ياإلستراتیج



 

 

- ٩٩ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 نفیذالت

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

إعداد خطة لألنشطة  - ٥

الطالبیة بالكلیات، وخطة عامة 

یشارك فى بناءها للجامعة 

  الطالب

ت   الخطة معلنة ومعتمدة  ٢٠١٦مایو      ٢٠١٦مارس    داد وق ذ االع أن یأخ
  أكثر من المحدد

داد   - وم بإع ان یق
ر   ق غی ة فری الخط

  كفء علمیا

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

  

  عمداء الكلیات -

مركز التخطیط  -
  ٢٥٠٠٠  ياإلستراتیج

لطالب إعداد دلیل ارشادى ل - ٦
یوضح أنواع النشاط المتاحة، 

  وأسالیب المشاركة

نسخة من الدلیل   ٢٠١٦مایو      ٢٠١٦مارس   
  والموقع االلكترونى

عــدم االهتمــام بــاخراج 
  الدلیل بالصورة الالئقة

عــدم وصــول الــدلیل  -
  للطالب

ــــــات  وكــــــالء الكلی
لشــــــئون التعلــــــیم 

  والطالب

  عمداء الكلیات -
مركــز التخطــیط  -

  االستراتیجى
١٥٠٠٠٠  

قیام الجامعة بتخصیص  - ٧
أسبوع سنوى للطالبات وأسبوع 
سنوي للطلبة في العام الذي 

  یلیه على التوالي.

إجازة نصف 
  العام الدراسي

إجازة نصف 
  العام الدراسي

أسبوع شباب الجامعات 
  موثق

داد   ام باالع ة االھتم قل
الجید وتوفیر متطلبات 

  النجاح

یس  - ب رئ نائ
ئون   ة لش الجامع

  علیمالت
یس  - ب رئ نائ

ة   ة لخدم الجامع
ة   ع وتنمی المجتم

  البیئة

  عمداء الكلیات -
مركــز التخطــیط  -

  )(  االستراتیجى

نھایة كل في تخصیص یوم  -٨
فصل دراسى لتكریم المتمیزین 

  فى النشاط الطالبى

وعیة    حفل التكریم موثق  دوریًا مستمر  ٢٠١٦یونیو    دم الموض ع
ار   ى اختی فافیة ف والش

  زینالمتمی

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

  عمداء الكلیات

٢٥٠٠٠٠  

    

ة     -٩ ى نھای ل ف عقد ورشة عم
ة    ى لمناقش ام دراس ل ع ك
اط    ات النش لبیات، وایجابی س

  الطالبى للعام المنصرم

مایو      
٢٠١٦  

  ورشة عمل موثقة -  مستمر دوریًا
ات،  - ر باالیجابی تقری

  والسلبیات.

زام بأسس    - عدم االلت
  اح ورشة العملنج
ة    - ى كتاب ال ف االھم

  تقریر ورشة العمل

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

  عمداء الكلیات

بناء خطة للنشاط الطالبى  -١٠
  للعام الدراسي الجدید

أغسطس     ٢٠١٦یولیو    
٢٠١٦  

ت  -  الخطة معلنة وموثقة تغرق وق ان یس
ن    ر م اعدادھا وقتا اكث

  الوقت المحدد
ة  أن تك - ون الخط

  شكلیة

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

    عمداء الكلیات

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  



 

 

- ١٠٠ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 نفیذالت

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

  
  
  
  
  

تطویر  - ٨
  مصادر التعلم

  أ_ المكتبات:
تقییم الوضع الحالى للمكتبة  -١

المركزیة للجامعة ومكتبات 
الكلیات لتحدید متطلبات كل 
منھما لتصبح مكتبة عصریة 

  وعالمیة.

قییم معلن تقریر الت  ٢٠١٦مایو      ٢٠١٦مارس   
  ومعتمد

ق   - ار الفری دم اختی ع
ى   ا عل ادر علمی الق

  التقریر إعداد

یس  - ب رئ نائ
ة  الجامع
ا   ات العلی للدراس
ات   الء الكلی ووك

  للدراسات العلیا

یط  ز التخط مرك
  االستراتیجي

٢٥٠٠٠  
حة    -٢ ة واض اء خط ام ببن القی

ات   ومحددة بھدف تحقیق متطلب
توى  ى المس ات عل المكتب

ى م  زى وعل توى  المرك س
  الكلیات

أغسطس      ٢٠١٦یونیو    
٢٠١٦  

ق      الخطة معلنة ومعتمدة ار الفری دم اختی ع
القادر علمیا على بناء 

  الخطة

یط  ز التخط مرك
تراتیجى  االس
ات   الء الكلی ووك

  للدراسات العلیا

یط  ز التخط مرك
  االستراتیجى

  

تخصــیص أمــاكن بالمكتبــة  -٣
ـــافى  (قاعـــات) لتكـــون مركـــز ثق

نــویر الثقـــافى مــزود بوســائل الت
  التقلیدیة، وااللكترونیة 

صعوبة تـوفیر التمویـل   القاعات موثقة  مستمر  ٢٠١٧ینایر   
  الالزم

أمـــــــــــــین عـــــــــــــام 
  الجامعة

ــــــــــیس  ــــــــــب رئ نائ
الجامعة للدراسات 

  العلیا
)(  

االستمرار فى تدریب أمناء  - ٤
المكتبات على المهارات الالزمة 

  ألداء عمله بكفاءة عالیة.

  تقاریر التدریب معتمدة -  دوریاً  مستمر  ٢٠١٦مارس   
برامج التدریب معلنة  -

  وموثقة

أن یكون التدریب  -
  شكلى

أن یكون التدریب ال  -
یتفق مع متطلبات 

  العصر الحالى

أمین عام  -
  الجامعة

  

وكالء الكلیات  -
  للدراسات العلیا

نائب رئیس  -
الجامعة 

  للدراسات العلیا
عقد دورات تدریبیة لتدریب  -٥

د    مس ى قواع ة عل تخدمى المكتب
تعارة   ام االس ات، ونظ البیان

  وآداب استخدام المكتبات.

  نتائج دورات التدریب. -  مستمر دوریًا  ٢٠١٦مارس   

ن    - الب ع ا الط رض
ة   مستوى الخدمة بالمكتب

  من خالل نتائج استبانھ

ل   صعوبة توفیر التموی
  الالزم

یس    أمین عام المكتبة  ب رئ نائ
ة  الجامع

  علیاللدراسات ال
)(  

اعداد أدلة إرشادیة متطورة  - ٦
  للخدمات المكتبیة

ودة     األدلة موثقة  ٢٠١٦مایو      ٢٠١٦مارس    ام بج دم االھتم ع
  انتاج االدلة

یس   ب رئ تائ
ة  الجامع
ا   ات العلی للدراس

  والبحوث

مركز التخطیط 
  االستراتیجى

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  



 

 

- ١٠١ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 نفیذالت

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

ـــة  -ب معامـــل ذات جـــودة عالی
مـــــــن خـــــــالل  ILO'Sلتحقیـــــــق 

  اآلتى:
ــــــة ال -١ ــــــام بدراســــــة میدانی قی

لتقییم المعامل بالكلیات وتحدیـد 
ــل  ــى تكف احتیاجــات التحــدیث الت
تحقیــــــــق المخــــــــرج التعلیمــــــــى 

  المستهدف

مارس    
٢٠١٦  

ــــــة   ٢٠١٦مایو     ــــــیم معلن ــــــائج التقی نت
  ومعتمدة

ـــــــــــوم بإعـــــــــــداد  ان یق
الدراســــة فریـــــق غیـــــر 

  متخصص

ــــــات  وكــــــالء الكلی
لشــــــئون التعلــــــیم 
ووحــــدات ضــــمان 

  الجودة بالكلیات

ــــــیس  - ــــــب رئ نائ
الجامعــــة لشــــئون 

  التعلیم والطالب
ــــــیس  - ــــــب رئ نائ

الجامعة للدراسات 
  ١٠٠٠٠٠٠  العلیا

    

تقـوم كـل كلیـة أو مركـز أو  -٢
ــــق  وحــــدة بإعــــداد خطــــة لتحقی

  احتیاجات تحدیث المعامل بها

أغسطس     ٢٠١٦یونیو   
٢٠١٦  

ان یقوم بإعداد الخطة   الخطة معلنة ومعتمدة
  غیر متخصص

ــــــا ت وكــــــالء الكلی
لشــــــئون التعلــــــیم 

  والطالب

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

االستمرار فى تدریب أمنـاء  -٣

  المعامل

  تقاریر التدریب معتمدة  مستمر دوریاً   ٢٠١٦مارس  

  حلقات تدریب موثقة

ــــــــدریب  ان یكــــــــون الت

شكلي، ویقوم بـه غیـر 

  المتخصصین

ات   الء الكلی وك

یم   ئون التعل لش

  والطالب

الء الكلی  ات وك

یم   ئون التعل لش

  والطالب

  تابع

االســـــتمرار فـــــى الصـــــیانة  -٤
  الدوریة للمعامل

مارس    
٢٠١٦  

عدم االلتزام بالمواعیـد   تقاریر الصیانة معلنة  مستمر دوریاً 
المحـــــــددة للصـــــــیانة، 
علــــــــــــى أن تكـــــــــــــون 

  الصیانة شكلیة

ات   اء الكلی أمن
ات   الء الكلی ووك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

  عمداء الكلیات



 

 

- ١٠٢ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 نفیذالت

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

تكوین كوادر (فنى معمل)  - ٥
على المستوى العالمي القادر 
على تصمیم األجهزة الالزمة 

  لتجارب الباحثین والطالب.

مارس    
٢٠١٦  

ین   -  مستمر وادر فنی ود ك وج
  على المستوى العالمى

ذا   - ات لھ امج بعث برن
  الغرض معلن ومعتمد

ة   - دریب معلن رامج ت ب
  ومعتمدة

ة   اع بأھمی دم االقتن ع
ى   ود فن ل وج معم

  عالمى المستوى
  صعوبة التمویل -

یس   ب رئ نائ
ئون   ة لش الجامع

  التعلیم والطالب

  رئیس الجامعة

تدریب الطالب على وسائل  - ٦
األمن والسالمة عند استخدام 

  المعامل

ة    -  مستمر  ٢٠١٦مارس    دریب موثق ائج الت نت
  ومعتمدة

  حلقات التدریب موثقة 

ر   ان یسند التدریب لغی
  المتخصص

الء ات  وك الكلی
  لشئون البیئة

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش
الء  الب ووك والط
ئون   ات لش الكلی
ة   ة البیئ تنمی

  خدمة المجتمعو
إعداد أدوات لقیاس رأى  - ٧

الطالب فى المعامل ومدى 

  استفادتهم منها

تبیان رض   ٢٠١٦مایو     ٢٠١٦مارس    ائج اس  انت

  الطالب عن المعامل

وات  اع الخط دم اتب ع

اء ادوات  العلم ة لبن ی

  القیاس

الب   - اس رأى الط قی

  فى وقت غیر مناسب

ام اء األقس  رؤس

  بالكلیات

ودة   دات الج وح

  بالكلیات

)(  

    

إعداد خطة لتطویر المعمل  - ٨
المركزي یضم األجهزة التى 
تحتاجها الكلیات العملیة 
ا، وأجهزة الدراسات  كلفة مادیً المُ
البینیة والدراسات المتعددة 

  وتنفیذها

مارس      ٢٠١٦رس   ما
٢٠١٨  

ز،    ث، ومجھ المعمل مؤث
  ومعتمد

رى   دم تح ع
وعیة   الموض
د     ى تحدی فافیة ف والش

  األجھزة 
وفیر  - عوبة ت ص

  التمویل

یس   ب رئ نائ
ة  الجامع

  للدراسات العلیا

  رئیس الجامعة

                                                             
) ( تي تمتلكھا  الجامعة. ُتموَّل من المصادر ال  



 

 

- ١٠٣ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 نفیذالت

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

من  كتاب جامعى مناسب - ج
  خالل اآلتى:

تشكیل فریق إلجراء دراسة  -١
لتحدید مشكالت الكتاب 

امعى ومعوقات تطویره كما الج
یراھا الطالب، وكما یراھا 

  أعضاء ھیئة التدریس

مارس    
٢٠١٦  

  نتائج البحث معتمدة  ٢٠١٦مایو     
آلیات تحقیق نتائج  -

  البحث

راء   تغرق اج ان یس
ن     ا اطول م البحث وقت

  الوقت المحدد
ق  - ون الفری ان یك

ا   ل علمًی ر مؤھ غی
  الجراء البحث

یس   ب رئ نائ
ئو  ة لش ن الجامع
  التعلیم والطالب

یط  ز التخط مرك
  االستراتیجى

االلتزام بمعاییر الكتاب  - ٢
  الجامعى

مارس     
٢٠١٦  

التهاون فـي تطبیـق  -  كتاب جامعى مناسب  مستمر
  الشروط والمعاییر

عـــدم التـــزام بعــــض  -
أعضاء هیئة التـدریس 

  بالمعاییر

ات  الء الكلی  وك
یم   ئون التعل لش

  والطالب

مان   ز ض مرك
لوحدات الجودة وا

  بالكلیات

)(  

عقد ورشة عمل على  -٣
مستوى الجامعة لمناقشة ما 
توصل إلیھ فریق البحث 
وتحدید إجراءات التغلب على 
مشكالت الكتاب الجامعى 

  وأسالیب تطویره

أغسطس     ٢٠١٦یونیو    
٢٠١٦  

ورشة عمل معلنة  -
  ومعتمدة

إجراءات التغلب على  -
  المشكالت معتمدة

س     اع أس دم اتب ع
راء ا ى اج اح ف لنج

  الورشة
ة    - ى كتاب ال ف االھم

  تقریر الورشة

مان    عمداء الكلیات ز ض مرك
الجودة والوحدات 

  بالكلیات

تقوم كل كلیة بتحقیق  -٤
إجراءات حل المشكالت 

  وتحقیق اسالیب تطویرھا

سبتمبر   
٢٠١٦  

نتائج االستبانة التى   مستمر
  الطالب اتبین رض

س  زام باألس دم االلت ع
  لبناء االستبانة  العلمیة

ى    - ا ف تم تطبیقھ ان ی
ب  ر مناس ت غی وق

  للطالب

مان    عمداء الكلیات ز ض مرك
دات    ودة والح الج

  بالكلیات

    

بناء أداة لقیاس رأى  -٥
الطالب، وأداة لقیاس رأى 

(دوریًا) أعضاء ھیئة التدریس 
  الجامعيالكتاب  في

    رنوفمب
٢٠١٦  

نتائج استبانه التعرف   مستمر
طالب على رأى ال

  واألساتذة

س  زام باألس دم االلت ع
  العلمیة لبناء االستبانة 

ى    - ا ف تم تطبیقھ ان ی
ب  ر مناس ت غی وق

  للطالب

ات   الء الكلی وك
یم   ئون التعل لش
والطالب ووحدات 

  الجودة بالكلیات

  عمداء الكلیات

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  



 

 

- ١٠٤ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 نفیذالت

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

إعداد جوائز مالیة،  -٦
وتقدیریة ألفضل مؤلف، 
وأفضل ناشر، وأفضل إخراج 

  معىللكتاب الجا

  قائمة بالفائزین معتمدة -  مستمر  ٢٠١٦مارس   
معاییر الجوائز معلنة،  -

  ومعتمدة

رى   دم تح ع
وعیة   الموض
  والشفافیة فى االختیار

یس  - ب رئ نائ
ئون   ة لش الجامع

  الدراسات العلیا

  عمداء الكلیات

اتخاذ وسائل لتشجیع  -٧
األساتذة على ترجمة أحدث 
المراجع األجنبیة التى تفید 

  الب والباحثینالط

قائمة معلنة، ومعتمدة   مستمر  ٢٠١٦مارس   
  بالكتب المترجمة

ائل   - ون وس ان تك
  التشجیع غیر مجدیة

اییر   - ع مع دم وض ع
راد  ب الم د الكت لتحدی

  ترجمتھا

  عمداء الكلیات  مجلس الجامعة

توثیق الصلة  - ٩
  بالخریجین

بالخریجین  دوري عقد لقاء -١
لتحدید أسالیب توثیق صلة 

  جامعة بھم.ال

اللقاء بالخریجین موثق   دوریًا مستمر  ٢٠١٦مایو    
  ومعتمد

ال   عوبة االتص ص
  بالخریجین

ودة   دات الج وح
  بالكلیات

مان   ز ض مرك
  الجودة

٢٥٠٠٠٠  

تشكیل لجنة من مسئولى  -٢
وحدات متابعة بالكلیات 
بوحدات الجودة بالكلیات 
لمناقشة آراء الخریجین فى 
كیفیة توثیق الصلة بھم 

اقتراح أسالیب تعزیز الصلة و
  بھم.

قرار بتشكیل اللجنة  -  ٢٠١٦یولیو      ٢٠١٦مایو   
  معتمد.

وسائل توثیق الصلة  -
  بالخریجین معتمدة

اءات  - ون اللق ان تك
  غیر موثقة

اذ   - ام باتخ ة االھتم قل
السبل الفعالة لالتصال 

  بالخریجین

ودة   دات الج وح
  بالكلیات

مان   ز ض مرك
  الجودة

فریق من قسم  تشكیل -٣
اإلعالم بكلیة اآلداب لعمل مجلة 
ورقیة، والكترونیة لتعبر عن 
آراء الخریجین، وتھتم 
بشئونھم وتعاونھم وتوطید 

  الصلة بالجامعة عموًما

مارس    
٢٠١٦  

نسخة من المجلة   مستمر
  معتمدة

دعم    - وفیر ال دم ت ع
  المالى الالزم 

رى   - دم تح ع
ى   وعیة ف الموض

  اختیار الفریق

ب ر یس نائ ئ
ئون   ة لش الجامع

  التعلیم والطالب
یس  - ب رئ نائ

ة   ة لتنمی الجامع
ة  ة والبیئ خدم
  المجتمع 

مان   ز ض مرك
  الجودة

تقوم وحدات الجودة على  -٤
مستوى الكلیات بإعداد تقریر 
عن واقع االتصال بالخریجین 
وإعالن خطة العام القادم فى 

  ھذا الشأن

اریر   دالتقریر معلن ومعتم  مستمر  ٢٠١٦مایو     ون التق ان تك
  شكلیة

مان  ز ض مرك
  الجودة

مان   ز ض مرك
  الجودة
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 نفیذالت

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

تخصیص قاعدة بیانات  -٥
  لشئون الخریجین

قاعدة بیانات معلنة   مستمر دوریًا  ٢٠١٦مایو    
  ومعتمدة

ى   صعوبة الحصول عل
ة   ات الالزم المعلوم

  لبناء قاعدة البیانات

مان  ز ض مرك
  الجودة

م   ز نظ مرك
ات   المعلوم

  بالجامعة

    



 

 

- ١٠٦ -

  

 األنشطة اهلدف الغایة

 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

اجلهات 
املشرفة 
على 
 التنفیذ

 التكلفة
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تقـــوم كـــل  -١
ــــــاء  ــــــة ببن كلی
خطـــــــــــــــــــــــــــة 
اســــــــــتراتیجیة 
ــــة تخــــدم  بحثی
خصوصــــــــــــیة 
محافظــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــا،  المنی
وصــعید مصــر 
ومتســــقة مــــع 
 خطة الجامعة

اجراء دراسة تقییمیه للتعرف بدقة واقع البحث  - ١
 العلمى فى كل كلیة 

مارس    
٢٠١٦ 

مایو   
٢٠١٦ 

عـــــــــــدم تحـــــــــــرى  ج الدراسةنتائ
الموضــــوعیة فـــــى 
ـــــــــق  اختیـــــــــار فری

 الدراسة

وكیـــــــــل الكلیـــــــــة 
  للدراسات العلیا

ــــز التخطــــیط  مرك
 االستراتیجي

١٠٠٠٠٠٠ 

استكمال وضع خطة بحثیة لكل قسم اتساقًا مع  - ٢
 الخطة البحثیة للكلیة والجامعة

یونیو    
٢٠١٦ 

أغسطس    
٢٠١٦ 

الخطــــــة البحثیــــــة فــــــى 
علنة ومعتم  دةاألقسام مُ

أن تكــــــــــــــــــون 
 الخطة شكلیة

رؤســـــــــــــــــــــاء 
 األقسام

ــــز التخطــــیط  مرك
 االستراتیجى

وضع آلیة لمتابعة تنفیذ ماجاء فى الخطة  - ٣
 البحثیة لكل كلیة.

أكتوبر   
٢٠١٦ 

آلیـــــــة تنفیــــــــذ الخطــــــــة  مستمر
علنة ومعتمدة  البحثیة مُ

أن تكون المتابعـة 
 ورقیة

ــــز التخطــــیط     وكیل الكلیة مرك
 االستراتیجى

ابعة االتفاقیات البحثیة التى عقدتها الجامعة مت - ٤
 مع الجامعات العالمیة، واقتراح أسالیب تفعیلها 

مارس   
٢٠١٦ 

علنــة  مستمر بــرامج االتفاقیــات مُ
 ومعتمدة

ان تكــــــــــــــــــون 
المتابعــــــــــــــــــــة 

 ورقیة

ــــز التخطــــیط  وكیل الكلیة  مرك
 االستراتیجى

دعم الباحثین حتى یتمكنوا من الحصول على  - ٥
 والدكتوراه الماجستیر

مارس    
٢٠١٦ 

ــان بالبعثــات التــى تــم  مستمر بی
 تنفیذها سنویا

عـــــــــــدم تحـــــــــــرى 
الموضــــوعیة فـــــى 

 تحقیق الدعم

رؤســـــــــــــــــــــاء 
 األقسام

ــــز التخطــــیط  مرك
  ٨٠٠٠٠٠ االستراتیجى

  
  
 

دعم الباحثین للتنافس على الحصول على  - ٦
التمویل الالزم من صنادیق تمویل المشروعات 

 لتعلیم العالىوتطویر التعلیم بوزارة ا

مارس   
٢٠١٦ 

بیــــــــــان بالمشــــــــــروعات  مستمر
البحثیة التى تم الموافقة 

 علیها

عـــــــــــدم تحـــــــــــرى 
الموضــــوعیة فـــــى 

 تحقیق الدعم

ادارة 
 المشروعات

ــــز التخطــــیط  مرك
 االستراتیجي

  



 

 

- ١٠٧ -

 األنشطة اهلدف الغایة

 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

اجلهات 
املشرفة 
على 
 التنفیذ

 التكلفة

أكتوبر    عقد مؤتمر دولى للبحث العلمى كل سنتین -٧
٢٠١٦ 

بیان بخطة الجامعة  دوریًا كل سنتین
 الدولیة للمؤتمرات

داد   ند إلع ان یس
ق دون    المؤتمر فری

 المستوى

یس   ب رئ نائ
الء   ة ووك الجامع
ات   ات للدراس الكلی

 العلیا 

ــــز التخطــــیط  مرك
 االستراتیجى

عقد اتفاقات شراكة مع الجامعات العالمیة  - ٨  ١٠٠٠٠٠٠
 إلنتاج أبحاث ورسائل علمیة عالمیة المستوى

مارس     
٢٠١٦ 

تركة بیان باألبحاث المش مستمر
ا  المنشورة عالمیً

عـــــــــدم تحــــــــــرى 
الموضوعیة ي 
 عقد االتفاقیات

ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
ـــــــــــــــــــــــــــة  الجامع

 للدراسات العلیا

ــــز التخطــــیط  مرك
 االستراتیجى

تطویر البنیة التحتیة المالئمة الجراء وتطویر  - ٩
 البحوث العالمیة

مارس   
٢٠١٦  

سبتمبر    
٢٠١٦  

عـــــدم تـــــوافر  - رضا الباحثین
  الدعم المادي

وفر عــــــدم تــــــ -
الموضـــــــــــــــوعیة 
وســـیادة الذاتیـــة 

   في التطویر

ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
ـــــــــــــــــــــــــــة  الجامع
للدراســـات العلیــــا 
 ورؤساء األقسام

ــــز التخطــــیط  مرك
 االستراتیجى

٤٥٠٠٠٠٠٠  

تصمیم آلیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة  -١٠
 للباحثین

مارس    
٢٠١٦ 

میثاق للملكیة الفكریة  مستمر
علن ومعتمد  مُ

ان یســـند تصــــمیم 
ـــــــــــة لغ ـــــــــــر اآللی ی
 المتخصصین

  

ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
ـــــــــــــــــــــــــــة  الجامع
للدراســـات العلیــــا 
ــــــــــــــــــــــــــوكالء  وال
 ورؤساء األقسام

ــــز التخطــــیط  مرك
 االستراتیجى

٢٥٠٠٠٠  
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تشــــــــــــــــــــــــــــــجیع  -٢
البـــــــــاحثین علــــــــــى 

 النشر الدولى

عقد ورش عمل للباحثین للتعرف على وسائل  - ١
 لى التغلب على عقبات النشر الدو 

مارس   
٢٠١٦ 

مستمر 
 دوریاً 

ـــــــة،  - علن ورش عمـــــــل مُ
  ومعتمدة.

 نتائج ورش العمل -

ـــــى  عـــــدم الدقـــــة ف
ـــــــار الفریـــــــق  اختی
  الذى یدیر الورشة

االهمــال فــى كتابــة 
 تقریر الورش

مركـــــــــــــــز تنمیـــــــــــــــة 
 القدرات

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

٢٠٠٠٠٠٠ 

عقد ورش عمل لتدریب الباحثین على وسائل  - ٢
  النشر الدولي اكتساب مهارات

مستمر  ٢٠١٦مایو   
  دوریاً 

  ورش عمل موثقة. -
 نتائج ورش العمل -

ـــــى  عـــــدم الدقـــــة ف
ـــــــار الفریـــــــق  اختی
  الذي یدیر الورشة

اإلهمــال فــى كتابــة 
 تقریر الورش

مركـــــــــــــــز تنمیـــــــــــــــة 
 القدرات

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجي

استضافة المتمیزین فى النشر الدولى فى  - ٣
  المیة لتبادل الخبرات الجامعات المصریة والع

ینایر    
٢٠١٧ 

مستمر 
  دوریاً 

ـــــى  - اللقـــــاء بـــــالخبراء ف
 النشر الدولى موثق

عــــــــــــدم تحــــــــــــرى 
ـــــى  الموضـــــوعیة ف

 اختیار الناشرین

ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
ـــــــــــــــــــــــــــة  الجامع

 للدراسات العلیا

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

االستمرار فى الدعم المادى للباحثین لتمكینهم  - ٤
  من النشر الدولى

 

س    مار 
٢٠١٦  

معدل الزیادة فـى األبحـاث   مستمر
 المنشورة

عــــــــــــدم تحــــــــــــرى 
ـــــى  الموضـــــوعیة ف

 دعم الباحثین

ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
ـــــا  الجامعـــــة العلی

 والبحوث

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 )( االستراتیجى

تقوم الجامعة بتكریم أصحاب األبحاث  - ٥
المنشورة فى المجالت العلمیة ذوات السمعة 

ا في عی   د العلمالعالمیة المتمیزة دولیً
 

مارس    
٢٠١٦ 

مستمر 
  دوریاً 

عــــــــــــدم تحــــــــــــرى  لقاء التكریم موثق
ـــــى  الموضـــــوعیة ف

 اختیار المكرمین

ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
ـــــــــــــــــــــــــــة  الجامع

  للدراسات العلیا 
ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
الجامعـــة لخدمـــة 
المجتمــع وتنمیـــة 

  البیئة

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

١٢٥٠٠٠٠٠  

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
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تســــــــــــــــــــویق  -٣
البحـــوث اإلنتاجیـــة 

 البحثیة

عقد ورش عمل لتحدید عقبات تسویق اإلنتاج  -١
 البحثى لألساتذة ومعاونیهم

أكتوبر   
٢٠١٦ 

علنــــــــــــة، - ٢٠١٧ینایر  ورش عمــــــــــــل مُ
  ومعتمدة.

 نتائج ورش العمل -

عــــــدم الدقــــــة فـــــــى 
اختیـار الفریـق الــذى 
یـــــــــــدیر الورشـــــــــــة 
واالهمـــال فـــى كتابـــة 

 التقریر

ـــــــــــیس  ـــــــــــب رئ نائ
معـــة للدراســـات الجا

 العلیا والبحوث

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

٢٠٠٠٠٠ 
عقد ورش عمل للتوصل إلى آلیة، ونماذج محددة  -٢

لتسویق اإلنتاجیة البحثیة على ضوء االتجاهات العالمیة 
  الحدیثة السائدة.

علنــــــة  - ٢٠١٧مایو  ٢٠١٧فبرایر  آلیــــــة التســــــویق مُ
  ومعتمدة

بیـــان باألبحـــاث التـــى تـــم  -
 یقهاتسو 

عــــــدم الدقــــــة فـــــــى 
اختیـار الفریـق الــذى 
یـــــــــــدیر الورشـــــــــــة 
واالهمـــال فـــى كتابـــة 

 التقریر

ـــــــــــیس  ـــــــــــب رئ نائ
الجامعـــة للدراســـات 

 العلیا والبحوث

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

استقدام خبراء تسویق األبحاث على المستوى  -٣
  المصرى، والعربى، والعالمى، لتبادل الخبرات

 

سبتمبر   ٢٠١٧یولیو 
٢٠١٧ 

ــــراء التســــویق  - ــــاء بخب اللق
 موثق

عدم الموضوعیة فـى 
  اختیار الخبراء

أن یأخــــذ االســــتقدام 
ــــــن  ــــــا أطــــــول م وقت

 الوقت المحدد

ـــــــــــیس  ـــــــــــب رئ نائ
الجامعـــة للدراســـات 

 العلیا والبحوث

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

٥٠٠٠٠٠  

تقوم الجامعة بعقد مؤتمر دولى خاص بتسویق  -٤
  األبحاث. 

ـــى تســـویق  ٢٠١٨ینایر  ٢٠١٧أكتوبر  خطـــة الجامعـــة ف
 األبحاث

عــــــدم الدقــــــة فـــــــى 
اختیـــــار فریـــــق ادارة 

 المؤتمر

ان تكــــون توصــــیات 
 المؤتمر عامة

ـــــــــــیس  ـــــــــــب رئ نائ
الجامعــــــة لتنمیــــــة 
البیئـــــــــة وخدمـــــــــة 

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

٥٠٠٠٠٠٠  
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 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

قیام الكلیات بتقییم جهودها فى تسویق اإلنتاج  - ٥
  سویق األبحاثالبحثى، لتوفیر الدعم الالزم لت

علنـــــــة  - مستمر ٢٠١٨ رفبرای ـــــــیم مُ ـــــــائج التقی نت
  ومعتمدة

ـــادة فـــى عـــدد األبحـــاث  - زی
 التى تم تسویقها

عــدم اتبــاع األصــول 
العلمیـــــة فـــــى بنـــــاء 

  وسیلة التقییم
بعـــــــــد االنتــــــــــاج  -

البحثــى عــن حاجــات 
 السوق

وكـــــــالء الكلیــــــــات 
للدراســــــات العلیــــــا 
والبحـــوث ورؤســـاء 

 األقسام

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 راتیجياالست
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ــــــى ٤ االســــــتمرار ف
ــــــــة مهــــــــارات  تنمی
وقــــــدرات أعضــــــاء 
ـــــــدریس  ـــــــة الت هیئ

 ومعاونیهم

استكمال خطوات االعتماد الدولى لمركز تنمیة  -١
من قبل  مھارات وقدرات أعضاء ھیئة التدریس

 وزارة التعلیم العالي

ى   معتمدالمركز  ٢٠١٧ینایر  ٢٠١٦مارس  ة ف رى الدق دم تح ع
اختیار الفریق المؤھل  

 لذلك

ة  ز تنمی دیر مرك م
ز   درات ومرك الق

 ضمان الجودة

مان   ز ض مرك
اد  ودة واالعتم  الج

 بالجامعة

دراسة تقویمیة لمركز تنمیة مھارات  إجراء -٢ ٥٠٠٠٠٠
 وقدرات أعضاء ھیئة التدریس

ة  - ٢٠١٦مایو   ٢٠١٦مارس   ویم ُمعلن ائج التق نت
  دةومعتم

 المستفیدین ارض -

رى  دم تح ع
ى   وعیة ف الموض
ویم   ق التق ار فری اختی
ائل  اء وس ى بن وف

 التقویم

ة  ز تنمی دیر مرك م
ز   درات ومرك الق

  ضمان الجودة

مان   ز ض مرك
اد  ودة واالعتم  الج

 بالجامعة

عقد ورش عمل مع مجلس ادارة المركز  -٣
وممثلین من قیادات الجامعة والكلیات وعینة من 

ة التدریس ومعاونیھم لمناقشة نتائج أعضاء ھیئ
الدراسة السابقة واقتراح وسائل التطویر والدعم 

 واالستمراریة

أغسطس   ٢٠١٦یونیو  
٢٠١٦ 

  ورش العمل موثقة -
ل  - ائج ورش العم نت

 ُمعلنة وموثقة

رى  دم تح ع
ى   وعیة ف الموض
ذى    ق ال ار الفری اختی

  یدیر الورشة
ة     ى كتاب ال ف االھم

 التقریر

ز تن دیر مرك ة م می
ز   درات ومرك الق

  ضمان الجودة

مان   ز ض مرك
 الجودة واالعتماد

٥٠٠٠٠٠٠  

بناء خطة استراتیجیة للمركز تھدف الى الوصول  -٤
الى أعلى مستوى لتنمیة مھارات وقدرات أعضاء 

  ھیئة التدریس ومعاونوھم

ة  ٢٠١٧مارس    ٢٠١٦أكتوبر   تراتیجیةالخط  اإلس
 ُمعلنة ومعتمدة

ا    تغرق بناؤھ ان یس
ن الوقت    و قتا أطول م

 المحدد

ة  ز تنمی دیر مرك م
ز   درات ومرك الق

  ضمان الجودة

مان   ز ض مرك
  الجودة واالعتماد

اجراء تقییم دورى للمركز للتغلب على  -٥
 الصعوبات واالستمرار فى التطویر

یم  - رضا المستفیدین مستمر ٢٠١٦دیسمبر    ون التقی أن یك
 شكلى

عدم تحرى االصول     -
اء ة لبن ائل  العلمی وس

 التقییم

ة    ز تنمی مرك
 القدرات

یس  ب رئ نائ
الجامعة للدراسات 

 العلیا

یقوم المركز بعقد مؤتمر دولى لتبادل الخبرات  -٦
 واستمراریة التطویر

ند ادارة  - المؤتمر موثق  ٢٠١٨مارس    ٢٠١٨ینایر    أال تس
ة   ى ھیئ ؤتمر ال الم

  متخصصة
یات  - ون توص أن تك

 المؤتمر عامة

ة   ز تنمی  مرك
 القدرات

مان   ز ض مرك
 الجودة واالعتماد
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تطــــویر  -٤
ـــــــــــــــــــرامج  ب
الدراســـــــــات 

 العلیا

عقد ورشة عمل على مستوى الكلیات لتحدید معوقات تطویر  - ١
 برامج الدراسات العلیا على مستوى الكلیات

مارس 
٢٠١٦ 

مایو 
٢٠١٦ 

ورش عمل ُمعلنة، -
  ة.ومعتمد

 نتائج ورش العمل -

ان تسند ادارة 
ل   ة العم ورش
ل   ر المؤھ لغی
ذلك  ل
ى  ال ف واالھم
ر  ة تقری  كتاب

 الورشة

داء   عم
ات  الكلی
الء  ووك
ات  الكلی
ات  للدراس
ا  العلی
وث  والبح
اء  ورؤس

 األقسام

ز  مرك
یط  التخط

 االستراتیجى

)( 

عقد ورشة عمل على مستوى الجامعة لتحدید معوقات تطویر  - ٢
 العلیا على مستوى الجامعة (إدارة الجامعة) الدراسات

یونیو 
٢٠١٦ 

أغسطس 
٢٠١٦ 

  ورشة عمل موثقة -
 نتائج ورشة العمل -

ان تسند ادارة 
ل   ة العم ورش
ل   ر المؤھ لغی
ذلك  ل
ى  ال ف واالھم

 كتابة التقریر

یس  ب رئ نائ
ة  الجامع
ات  للدراس

 العلیا  

ز  مرك
یط  التخط

  االستراتیجي

طویر برامج الدراسات العلیا على ضوء عمل خطة استراتیجیة لت - ٣
معاییر الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد، وعلى ضوء 

  احتیاجات سوق العمل. تتضمن األسس االتیة:
  عمل قاعدة بیانات تتضمن كل ما یخص الدراسات العلیا. -أ

  تطبیق نظام الساعات المعتمدة - ب
  لماجستیر، والدكتوراهوضع نظام فعال لمتابعة تقدم طالب ا -ج
  وضع آلیة للمحاسبین لمكافأة المتمیزین - د
  استحداث دبلومات مهنیة فى باقى كلیات الجامعة - هـ

سبتمبر 
٢٠١٦ 

الخطة االستراتیجیة  - ٢٠١٧
  ُمعلنة ومعتمدة

تقاریر متابعة تنفیذ  -
 الخطة

ان یستغرق  -
ة   اء الخط بن
ن   وقتا أكثر م
  الوقت المحدد

عدم تحرى   -
وعیة  الموض
ار   ى اختی ف
ق  الفری
رف  المش

ق عل  ى تحقی
  الخطة

ز  مرك
یط  التخط

 االستراتیجى

ز  مرك
یط  التخط

  االستراتیجى

٢٥٠٠٠٠  

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  



 

 

- ١١٣ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

  تشجیع قید الطالب الوافدین - و

ا  -ز اقتراح برامج دراسیة متطورة تمكن الطالب من المنافسة عالمیً

  الكتساب المنح الدراسیة.

  واألساتذة ونظام التقویمقیاس رأى الدارسین فى البرامج  -ح
 التحدیث المستمر للبرامج على ضوء االتجاهات العالمیة  - و

ة    - اب ثقاف غی
ط    ذ الخط تنفی
املین   ین الع ب

 بالجامعة  

فبرایر  التقییم الدورى لبرامج الدراسات العلیا لالستمرار فى التطویر - ٤
٢٠١٧  

تند  - رضا المستفیدین سنویا أال یس
ى   یم عل التقی
س  أس

 موضوعھ.
ون أ - ن یك

  التقییم شكلى

یس   - ب رئ نائ
ة  الجامع
ات  للدراس
ا  العلی

  والبحوث
الء  - وك

ات  الكلی
ات  للدراس

  العلیا

مركز التخطیط 
  االستراتیجى

  



 

 

- ١١٤ -

  

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 تكلفةال املتابعة

بع 
تا

٣- 
ى 

الم
 ع

مى
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ج ب
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س، 
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ــوفیر العــدد  -٥ ت
ـــــــــــالزم مـــــــــــن  ال
أعضـــــــاء هیئـــــــة 
التــدریس لتحقیــق 
المخرجـــــــــــــــــــــات 

 المستهدفة

ة لحصر الزیادة والنقص فى تشكیل لجن -١
تخصصات أعضاء هیئة التدریس بالنسبة لألعباء 

 التدریسیة واإلشراف العلمى

مارس 
٢٠١٦ 

یولیو 
٢٠١٦ 

علن  - تقریر اللجنة مُ
 ومعتمد

عــــــــــــــــــــدم تحــــــــــــــــــــرى 
الموضـــــــــوعیة فـــــــــى 
اختیــــــــــار أعضــــــــــاء 

 اللجنة

یس  ب رئ نائ
ة  الجامع
ا  ات العلی للدراس
والبحوث ووكالء 
الكلیات للدراسات 

 العلیا

مركز التخطیط 
 االستراتیجي

)( 

استمرار استكمال أعضاء هیئة التدریس  -٢
ا الحتیاجات كل كلیة  ومعاونوهم وفقً

أغسطس 
٢٠١٦ 

نسبة الطالب الى  - مستمر
أعضاء هیئة التدریس 

علمة ومعتمدة  مُ

عــــــــــــــــــــدم تحــــــــــــــــــــرى 
الموضـــــــــوعیة فـــــــــى 

  تقدیر االحتیاجات

یس  ب رئ نائ
ة  الجامع
ا  ات العلی للدراس

وكالء والبحوث و
الكلیات للدراسات 

 العلیا والبحوث

مركز التخطیط 
 االستراتیجي

وضع خطة تهدف الى استثمار خبرات أعضاء  -٣
هیئة التدریس (فى حالة قلة األعباء التدریسیة) فى 

 تنمیة البیئة وخدمة المجتمع

مارس 
٢٠١٦ 

یولیو 
٢٠١٦ 

علنة ومعتمدة -   الخطة مُ
نتائج متابعة تنفیذ  -

 الخطة

یســــــــــــــند تنفیــــــــــــــذ ان 
الخطـــــــــــــــــة لغیــــــــــــــــــر 

 المؤهلین لذلك

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
الجامعــــة لخدمــــة 
ـــة  المجتمـــع وتنمی

 البیئة

مركز التخطیط 
 االستراتیجي

االستمرار فى تطبیق قواعد االعارة واالنتداب  -٤
والنقل بما یحقق جودة العملیة التعلیمیة والبحثیة ووفقًا 

 للمعاییر االكادیمیة القومیة.

مارس 
٢٠١٦ 

عوبات   رضا المستفیدین مستمر ود ص وج
د    ق قواع ى تطبی ف

 االعارة

یس  ب رئ نائ
ة  الجامع
ا  ات العلی للدراس
والبحوث ووكالء 
الكلیات للدراسات 

 والعلیا والبحوث

مركز التخطیط 
 االستراتیجي

االستمرار فى تحقیق استثمار لخبرات أعضاء  - ٥
هیئة التدریس المتفرغین فى البحث العلمى، 

قدیم االستشارات التى یحتاجها مؤسسات والتراجم وت
 المجتمع

مارس 
٢٠١٦ 

االنتاجیة البحثیة  - مستمر
  واالشرافیة، 

تقاریر االستشارات  -
 موثقة

ة   دم الدق ع
ى   وعیة ف والموض
االت   د مج تحدی
رات   تثمار خب اس
ر    اء غی األعض

 المتفرعین

یس  ب رئ نائ
ة  الجامع
ا  ات العلی للدراس
ات  الء الكلی ووك

  للدراسات العلیا

مركز التخطیط 
 االستراتیجي

  

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
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خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة
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إنشاء مركز -٦
لتنمیــة وتعمیــر 

 الصحارى

دعوة العلماء المصریین بالخارج والداخل لوضع  -١
 أسس إنشاء مركز لتعمیر وتنمیة الصحارى

سبتمبر  ٢٠١٦مایو 
٢٠١٦ 

عــــــــــــدم تحــــــــــــرى  تصور مقترح للمركز -
یة فـــــى الموضـــــوع

 اختیار العلماء

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
الجامعة للدراسات 

 العلیا 

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٠٠٠٠٠٠  
  
 

تشكیل لجنة لوضع الئحة داخلیة للمركز  -٢
  وعرضها على مجلس الجامعة العتمادها

أكتوبر 
٢٠١٦ 

دیسمبر 
٢٠١٦ 

عـــدم تحـــرى الدقـــة  الالئحة المقترحة -
والموضــــوعیة فــــي 

عضــــــاء اختیــــــار أ
 اللجنة

نائـــــب رئـــــیس  -
ــــة لتنمیــــة  الجامع
البیئـــــــة وخدمـــــــة 

  المجتمع
نائـــــب رئـــــیس  -

الجامعة للدراسات 
 العلیا

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجي

یونیو  ٢٠١٧فبرایر  وضع خطط استراتیجیه لتعمیر وتنمیة الصحارى -٣
٢٠١٧ 

علنة ومعتمدة - ـــــــــــار  الخطة مُ عـــــــــــدم اختی
ــــــــادر  ــــــــق الق الفری
ـــاء  ـــى بن ـــا عل علمی

 لخطةا

لجنـــــــــــــة مـــــــــــــن 
المتخصصین مـن 

 الكلیات

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجي

ــاریر المتابعــة موثقــة  -  مستمر ٢٠١٧یولیو  متابعة تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة  -٤ تق
 ومعلنة

رى  دم تح ع
وعیة  يالموض  ف

ق   ار فری اختی
 المتابعة

ــــــــة متابعــــــــة  لجن
 المتخصصین

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجي

دوري لنشاط المركز لتعزیز إجراء تقییم  -٥
 االیجابیات

أغسطس 
٢٠١٧ 

رى   مستمر دم تح ع
ة   ول العلمی األص
ائل    اء وس ي بن ف

 التقییم
یم   ون التقی أن یك

 غیر موضوعي

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
الجامعة للدراسات 

 العلیا

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجي
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من                    
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ــل مركــز  -٧ تفعی
رات المــــــــــــــــــــــؤتم

 بالجامعة

تشكیل لجنة لتقییم دور المركز، وتحدید  -١
 احتیاجات تطویره، ودعمه باألجهزة والفنیین.

مارس 
٢٠١٦ 

یونیو 
٢٠١٦ 

علنة  - نتائج التقییم مُ
 ومعتمدة

عــــــــــــدم تحــــــــــــرى 
الموضـــــوعیة فـــــى 

 اختیار اللجنة

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
ــــة لتنمیــــة  الجامع
البیئـــــــة وخدمـــــــة 

 المجتمع 

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

  
  
  
  
  
  
  
  

٢٥٠٠٠٠  
  
 

تشكیل لجنة متخصصة لتناول نتائج التقییم  -٢
 بالدراسة واقتراح آلیة للتطویر

سبتمبر  ٢٠١٦یولیو 
٢٠١٦ 

آلیة تفعیل المركز  -
علنة ومعتمدة  مُ

عــــــــــــدم تحــــــــــــرى 
الموضـــــوعیة فـــــى 

 اختیار اللجنة

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
ــــة لتنمیــــة  الجامع
البیئـــــــة وخدمـــــــة 

 المجتمع

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

عمل برنامج لتدریب أعضاء مجلس ادارة المركز  -٣
 على أحدث أسالیب إدارة المؤتمرات

نوفمبر 
٢٠١٦ 

برنامج التدریب معلن  - مستمر
  ومعتمد

نتائج التدریب معلنة  -
 ومعتمدة

رى  دم تح ع
وعیة  الموض
ة   ول العلمی واألص
ار  ى اختی ف
دربین  الم

 والمتدربین

ة  ز تنمی مرك
درات  ارات وق مھ

اء ھی ة أعض ئ
 التدریس

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

عمل خطة استراتیجیة العتماد المركز، والعمل  -٤
 على تنفیذها                

دیسمبر  ٢٠١٦أبریل 
٢٠١٦ 

 الخطة معلنة ومعتمدة -
  الخطة معلنة ومعتمدة -
 تقاریر تنفیذ الخطة -

ى  ر عل ان یقتص
ة دون   اء الخط بن

 تنفیذھا وتقییمھا

ز التخط  یط مرك
 االستراتیجى

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

عمل خطة لتسویق امكانیات المركز كوسیلة  -٥
 للتمویل الذاتى

  الخطة معلنة ومعتمدة -  
 نتائج التسویق -

أال یقــــوم ببنــــاء  -
ـــــــــــر  الخطـــــــــــة غی

  المتخصصین
ـــــــــــــــــــــوفر  - أال تت

 ضمانات تنفیذها

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
ــــة لتنمیــــة  الجامع
البیئـــــــة وخدمـــــــة 

 المجتمع

ـــــز ا لتخطـــــیط مرك
  االستراتیجى
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و ه
عض

م 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
ى ت

م ف
ساه

 وی
یة،

سان
اإلن

فة 
معر

ى ال
ة ال

ضاف
 اإل

فى
 

وضــع وثیقــة  -٨
ألخالقیات البحـث 

 العلمى

تشكیل لجنة لتحدید واقع أخالقیات البحث  -١
ا ومن خالل المواثیق والتقاریر العالمیة  العلمى میدانیً

مارس 
٢٠١٦ 

یونیو 
٢٠١٦ 

تقاریر اللجنة معلنة  -
 ومعتمدة

م تحرى عد
الموضوعیة فى 

 اختیار اللجنة

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
الجامعة للدراسات 

 العلیا

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠ 

عقد ورش عمل على مستوى الكلیات بحضور  -٢
قیادات الجامعة لمناقشة تقریر اللجنة والتوصل الى 

  وثیقة ألخالقیات البحث العلمى

 

سبتمبر  ٢٠١٦یولیو 
٢٠١٦ 

  وثقةورش العمل م -

 نتائج ورش العمل -

ان تسند ادارة 
الورشة لغیر 

المؤهلین واالهمال 
 فى كتابة التقریر

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
الجامعة للدراسات 

 العلیا

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

عرض الوثیقة المقترحة على مجلس الجامعة  -٣
ا ا والكترونیً   لمناقشتها واقرارها، واعتمادها، ونشرها ورقیً

أكتوبر 
٢٠١٦ 

نوفمبر 
٢٠١٦ 

موافقة مجلس الجامعة  -
  على الوثیقة

أن تكون الوثیقة 
مجرد حبر على 

 ورق

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
الجامعة للدراسات 

 العلیا

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

تشكیل لجنة من منسقى الكلیات لمتابعة االلتزام  -٤
 بقواعد ومواثیق وأخالقیات البحث العلمى

مارس 
٢٠١٦ 

منسقین معلنة تقاریر ال - مستمر
 ومعتمدة

عــــــــــــدم تحــــــــــــرى 
الموضـــــوعیة فـــــى 

 اختیار المنسقین

نائـــــــــب رئــــــــــیس 
الجامعة للدراسات 

 العلیا

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

  



 

 

- ١١٨ -

 األنشطة اهلدف الغایة

 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

٤ - 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
ت

  

وضـــــــع نظـــــــام  -١
ــــــات لقطــــــاع  معلوم
خدمــة المجتمــع فــى 

  مجال محو األمیة

  تكوین فریق عمل یقوم باآلتى:

تصمیم قاعدة بیانات تتضمن  - ١
جهود ما قامت الجامعة به في 

  مجال محو األمیة.

أبریل 
٢٠١٦  

یولیو 
٢٠١٦  

  وجود قاعدة بیانات

  قرار تشكیل فریق العمل

م الوصــــول الــــى عــــد -
  بیانات دقیقة.

ــــاون بعــــض  - عــــدم تع
ـــــــد  ـــــــى تحدی ـــــــات ف الكلی

  المساهمات المادیة

الفریــــق الــــذى تــــم 
 تشكیله

مركـــــــز التخطـــــــیط 
  االستراتیجى

٢٥٠٠٠٠  

حصر البیانات عن االمكانات  - ٢
المادیة للكلیات للمساهمة فى 

  البرنامج

یولیو   ٢٠١٦مایو 
٢٠١٦  

وجـــود إصـــدارات إحصـــائیة 
  ة البیاناتدوریة من قاعد

صـعوبة الوصـول الــى  -
القـــــــــــــرى والمنــــــــــــــاطق 

  العشوائیة.

مركـــــــز التخطـــــــیط   ادارة رعایة الطالب
  االستراتیجى

إعداد دراسة لتحدید القرى  - ٣
  والمناطق العشوائیة األكثر احتیاًجا.

یولیو 
٢٠١٦  

أغسطس 
٢٠١٦  

ـــــاطق  ـــــالقرى والمن قائمـــــة ب
  العشوائیة األكثر احتیاًجا

عــــدم اقتنــــاع بعــــض  -
یئــات التــدریس بأهمیــة ه

  البرنامج

ـــق  - ـــار الفری عـــدم اختی
ا على اجـراء  القادر علمیً

  الدراسة

نائـــــــــــب رئـــــــــــیس 
ــــــة  ــــــة لتنمی الجامع
البیئـــــــــة وخدمـــــــــة 

  المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
  االستراتیجى

  



 

 

- ١١٩ -

  

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
ولة املسئ

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٤ - 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
ت

  

تفعیل البرنامج  -٢
ــــــــرح لمحــــــــو  المقت

  األمیة

عقد ورش عمل مع وكالء  -١
الكلیات لخدمة المجتمع لتحدید آلیة 

  محو األمیة

سبتمبر 
٢٠١٦  

أكتوبر 
٢٠١٦  

ة    - ل قری ددة لك إجراءات مح ة ب ود خط وج
  ومنطقة عشوائیة

  ورشة العمل موثقة -
  نتائج ورشة العمل -

وكالء   - اس ال دم حم ع
  ببعض الكلیات

عدم اختیار الفریق القادر   -
وات     اع الخط ى اتب ا عل علمی
ة   اح الدراس ة لنج الالزم

  وكتابة نتائجھا بدقة

یس   ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

٢٥٠٠٠٠٠  

خاصة لكل قریة  إعداد خطة -٢
ومنطقة عشوائیة یشارك فیھا 

  الطالب وقطاعات الجامعة كلھا

نوفمبر 
٢٠١٦  

ات   -  مستمر ئولیات وآلی طة ومس امج باألنش برن
  التنفیذ لكل قریة.

  عدد القوافل التى تمت
  الخطة معلنة ومعتمدة -

  ضعف التمویل -
ار    - ى اختی ة ف دم الدق ع

اء     ى بن ادر عل ق الق الفری
  الخطة

ی  ب رئ س نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

إعداد برنامج وآلیات التنفیذ  -٣
  لتحقیق األنشطة

دیسمبر 
٢٠١٦  

ات   -   مستمر رات وإعالن ات ونش مطوی
  وتوزیعھا.

  البرنامج معلن ومعتمد - 

یس    ضعف المشاركة الطالبیة ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط مرك  ز التخط
  االستراتیجى

متابعة تنفیذ البرنامج میدانًیا  -٤
  للتقویم المستمر

ینایر 
٢٠١٦  

الب     نتائج استبیانات لقیاس درجة الرضا -  مستمر وافز للط ود ح دم وج ع
  المشاركین

یس   ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

مارس   ن البرنامجقیاس رضا األھالى ع -٥
٢٠١٦  

  مستوى المشاركة واالستجابة-  مستمر
  نتائج االستبیان -

ار أداء   - عدم الدقة فى اختی
  قیاس رأى األھالى

عدم االھتمام بنتائج قیاس  -
  الرأى

یس   ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

إنشاء موقع الكترونى للبرنامج  -٦
  ونشر تطورات األداء

مارس 
٢٠١٦  

مایو 
٢٠١٦  

  وجود الموقع االلكترونى. -
  عدد زیارات الموقع االلكترونى -

یس    التراخى فى انشاء الموقع ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

إشراك مؤسسات المجتمع المدنى  -٧
  ذات الصلة

أغسطس 
٢٠١٦  

ع   مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركین عدد  مستمر ات المجتم ام مؤسس احج
  المدنى عن المشاركة

یس   ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

  



 

 

- ١٢٠ -

  

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 لتنفیذا

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٤- 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
ت

  

تعزیــز عالقـــات  -٣
المشــــــــــاركة مــــــــــع 
مؤسســات المجتمــع 
المــــــدنى لمحافظــــــة 
ــــــــة  ــــــــا لمواجه المنی

  المشاكل البیئیة

إعداد دراسة لتحدیـد احتیاجـات  -١
  المجتمع والمشكالت البیئیة

مارس 
٢٠١٦  

یولیو 
٢٠١٦  

وجـــود قائمـــة باالحتیاجـــات 
  ات األولویة.ذ

عدم الدقة فى اختیـار  -
ـــــا  ـــــادر علمی الفریـــــق الق
لبنــــاء الدراســــة وكتابــــة 

  نتائجها بدقة

یس   ب رئ نائ
ة    ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
  االستراتیجى

١٥٠٠٠٠٠  

تحدید كیفیة مسـاهمة الجامعـة  -٢
  فى حل هذه المشكالت

أبریل 
٢٠١٦  

یولیو 
٢٠١٦  

هــــذه خطــــة عمــــل لحــــل  -
  المشكالت.

قائمـــة بالمشـــكالت التـــى  -
  ساهمت الجامعة فى حلها

ــــة  ــــة البیئی ضــــعف الثقاف
  لدى المجتمع المحلى

یس   ب رئ نائ
ة    ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
  االستراتیجى

تنظیم مؤتمرات ونـدوات وورش  -٣
عمــــــل عــــــن المشــــــكالت البیئیـــــــة 

  والمجتمعیة

أبریل 
٢٠١٦  

فاعلیـــــــــــة ومصـــــــــــداقیة  -  مستمر
  المؤتمرات

مســـــــــــتوى المشـــــــــــاركة  -
  االیجابیة

تجاهل المسئولین لنتائج 
  المؤتمر

یس   ب رئ نائ
ة    ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
  االستراتیجى

تحدیــد دور المراكـــز والوحـــدات  -٤
ــى حــل هــذه  ذات الطــابع الخــاص ف

  المشاكل

هیئــة  عــدد ونســبة مشــاركة  مستمر  ٢٠١٦مایو 
التـــــدریس فـــــى المـــــؤتمرات 

  والندوات وورش العمل

عدم وجود آلیـة واضـحة 
ومعلنـــــــــــــة ومعتمـــــــــــــدة 

  للمتابعة

یس   ب رئ نائ
ة    ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
  االستراتیجى

ــى لقطــاع  -٥ ــع الكترون إعــداد موق
  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

أبریل 
٢٠١٦  

ـــــــــــــــــع  -  مستمر وجـــــــــــــــــود الموق
  لكترونى.اال 
  عدد زیارات الموقع -

ـــــــى اعـــــــداد  التراخـــــــى ف
  الموقع

مركـــــــــــــز نظــــــــــــــم 
المعلومـــــــــــــــــــــــــات 

  بالجامعة

مركـــــــز التخطـــــــیط 
  االستراتیجى



 

 

- ١٢١ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

 خماطر التنفیذ مؤشرات التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 لتنفیذا

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٤- 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
ت

  

ـــــابع"  تعزیـــــز  -٣"ت

ــــات المشــــاركة  عالق

مــــــــــع مؤسســــــــــات 

ــــــع المــــــدنى  المجتم

لمحافظــــــــة المنیــــــــا 

لمواجهــــة المشــــاكل 

  البیئیة

خصصة لنشر تنظیم قوافل مت - ٦

  الوعى البیئى

أبریل 

٢٠١٦  

  عدد القوافل التى تمت. -  مستمر

عـــدد الزیــــارات ومــــا تــــم  -

  انجازه

عـدم الدقــة فــى اختیــار -

  اعضاء القوافل 

ضــعف اقتنــاع بعـــض  -

  اعضاء الفریق بدورهم

نائـــــــــــب رئـــــــــــیس 

ــــــة  ــــــة لتنمی الجامع

البیئـــــــــة وخدمـــــــــة 

  المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 

  االستراتیجى

)( 

دات المجتمع المدني تمثیل قیا - ٧
  بمجالس الكلیات والجامعة 

مارس 
٢٠١٦  

ـــــین بعـــــض رؤســـــاء  -  مستمر تعی
القطاعــــــات فــــــى مجــــــالس 

  الكلیات ومجلس الجامعة.
  استبیانات لقیاس الرضا -

ضــعف اهتمــام بعــض  -
الكلیــات باالســـتفادة مـــن 
رؤســـاء القطاعــــات فــــى 

  المجتمع

نائـــــــــــب رئـــــــــــیس 
ــــــة  ــــــة لتنمی الجامع
البیئـــــــــة وخدمـــــــــة 

  المجتمع

كـــــــز التخطـــــــیط مر 
  االستراتیجى

قیاس أثر أنشطة القطاع على  - ٨
  الوعى البیئى بین الطالب

یونیو 
٢٠١٦  

سبتمبر 
٢٠١٦  

تقریـــر مـــن نائـــب رئـــیس  -
الجامعة عن أنشطة القطاع 

  یعتمد من مجلس الجامعة
  نتائج دراسة قیاس الرأي -

ـــق  - ـــار الفری عـــدم اختی
القادر علمیا على قیاس 

  األثر
عـــــــــــــــدم اهتمـــــــــــــــام  -

المســـــــئولین بالجامعـــــــة 
  بنتائج قیاس الرأى

نائـــــــــــب رئـــــــــــیس 
ــــــة  ــــــة لتنمی الجامع
البیئـــــــــة وخدمـــــــــة 

  المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
  االستراتیجى

  

                                                             
) ( معة. ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجا  



 

 

- ١٢٢ -

  

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

خماطر  مؤشرات التنفیذ
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٤- 
مع

مجت
ة ال

خدم
ة و

لبیئ
ة ا

نمی
ت

  

تنمیـــــــــــــــة  -٤
المــوارد المالیــة 
ــــة  لقطــــاع خدم
ــــــــــــــــــــع  المجتم

  وتنمیة البیئة

تفعیل وتوسیع نطاق االتفاقیات  -١
وبروتوكوالت التعاون مع المؤسسات ذات 

  الصلة

مارس 
٢٠١٦  

عدد البروتوكوالت مع   مستمر
  المؤسسات

ى   - ة ف دم الدق ع
قین   ار المنس اختی
ل    ى تفعی القادرین عل

  االتفاقیات
ام  - دم اھتم ع

ل    ات بتفعی الكلی
  االتفاقیات

نائب رئیس 
الجامعة لتنمیة 
البیئة وخدمة 

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجي

١٠٠٠٠٠٠  

التقدم للحصول على مشروعات بحثیة  -٢
من الھیئات والمؤسسات الدولیة لتمویل 
األبحاث الخاصة بخدمة المجتمع وتنمیة 

  البیئة

ینایر 
٢٠١٧  

عدد أعضاء ھیئة التدریس   مستمر
الحاصلون على المشروعات 

  البحثیة

ض    - ام بع ة اھتم قل
جیع  ات بتش الكلی
ة   اء ھیئ أعض
التدریس ومعاونوھم 
على التقدم للحصول  

  على المشروعات

نائب رئیس 
الجامعة لتنمیة 
البیئة وخدمة 

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجي

ت معارض لتسویق منتجا إقامة -٣
  اإلنتاجیة الجامعة من الكلیات والوحدات

مارس 
٢٠١٧  

  عدد البحوث ومجاالتھا. -  مستمر
  عدد المعارض موثقة -

ودة   - ة ج قل
  المنتجات

ات   - عدم تحدید حاج
  السوق

نائب رئیس 
الجامعة لتنمیة 
البیئة وخدمة 

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجي

تسویق ما تقدمھ الكلیات ومراكز  -٤
ویر بالجامعة من خدمات واستشارات التط

  وتدریب فى مجال البیئة

مارس 
٢٠١٧  

عدد االستشارات والدورات   مستمر
  التدریبیة التى تمت.

عدد الجھات التى تعاملت مع  -
  الجامعة

  ضعف االعالن -
عدم االھتمام  -

باالستعانة بخبراء 
  فى التسویق

نائب رئیس 
الجامعة لتنمیة 
البیئة وخدمة 

 المجتمع

یط  مر ز التخط ك
  االستراتیجي

التصریح باستخدام مراكز الخدمة  -٥
بالجامعة من مسارح ومتاحف ومعارض 

  للمجتمع المدنى 

مارس 
٢٠١٧  

حجم التمویل للكلیات والمراكز   مستمر
  من المعارض والخدمات

  ضعف االعالن -
عدم وجود المنسق  -

الكفء مع مؤسسات 
  المجتمع المحلى

نائب رئیس 
نمیة الجامعة لت

البیئة وخدمة 
 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجي

خدمة  في إنشاء مركز للمساھمة -٦
  المجتمع مثل (التعلم المستمر)

مارس 
٢٠١٦  

  وحدة "للتعلم المستمر" إنشاء -  مستمر
الوحدات الجدیدة معلنة،  -

  ومعتمدة

مبرر عدم وجود 
موضوعي إلنشاء 

  الوحدة

نائب رئیس 
الجامعة لتنمیة 

بیئة وخدمة ال
 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجي
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

٥ - 
لمد

ع ا
جتم

الم
ت 

سا
ؤس

 وم
جیة

نتا
 اال

ات
طاع

 الق
مع

زة 
تمی

ة م
شراك

ت 
القا

 ع
جود

و
ى 

ن
 

اجراء أبحاث  -١
علمیـــة  ودراســـات

بالشــــــــراكة مــــــــع 
  قطاع الصناعة

اجراء دراسة میدانیة للتعرف على معوقات  -١
 إجراء األبحاث العلمیة بالشراكة مع قطاع الصناعة

مارس 
٢٠١٦ 

یولیو 
٢٠١٦ 

ة  - ة معلن ائج الدراس نت
 ومعتمدة

ى   - ة ف دم الدق ع
  بناء خطة الدراسة

ى    - ل ف ود خل وج
خطة   برنامج تنفیذ

  الدراسة
ق  - ار الفری اختی

 المناسب

یس  ب رئ نائ
ة  ة لتنمی الجامع
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
  االستراتیجى

١٥٠٠٠٠ 

عقد ورشة عمل مع ممثلى قطاع الصناعة فى  -٢
محافظة المنیا وممثلى قطاع الصناعة والعلوم 
والفنون بالجامعة للتوصل الى حلول مقترحة لدعم 

 الشراكة

تمبر سب
٢٠١٦ 

نوفمبر 
٢٠١٦ 

  ورشة العمل موثقة  -
 نتائج ورشة العمل -

ام   - ة االھتم قل
وات  اع الخط باتب
ة  ة الالزم العلمی
د  اء وبع ل وأثن قب

  الورشة
عدم كتابة تقریر  -

 نتائج الورشة

ة   الء كلی وك
ة،  الھندس
وم،   والعل

ون، ل ةوالفن  تنمی
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

٥٠٠٠٠  

بناء خطة على ضوء المقترحات المذكورة،  -٣
 والتى تكفل تحقیق الشراكة

دیسمبر 
٢٠١٦ 

مارس 
٢٠١٧  

ة    - الخطة معلنة  ومعتمدة - ون خط أن تك
  ورقیة

زام  - دم الت ع
 الكلیات بالتنفیذ

ة   الء كلی وك
ة،  الھندس
وم،   والعل

ون، ل ةوالفن  تنمی
ة   ة وخدم البیئ

  المجتمع

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

١٥٠٠٠٠  

یولیو  استطالع رأى المستفیدین من الشراكة -٤
٢٠١٧  

راى     مستمر تطالع ال ائج اس نت
 معلنة ومعتمدة

ى   - ة ف دم الدق ع
بناء أداة استطالع  

  الرأى 
ام   - ة االھتم قل

ة  ة العلمی بالكتاب
 الدقیقة للنتائج

ة   الء كلی وك
ة،  الھندس
وم،   والعل

ون، ل ةوالفن  تنمی
ة   ة وخدم البیئ

 المجتمع

ز یط  مرك التخط
 االستراتیجى

٢٥٠٠٠٠  

یولیو  اجراء تقییم دورى لدعم وتطویر الشراكة -٥
٢٠١٨ 

ة   - مستمر یم معلن ائج التقی نت
  ومعتمدة

 زیادة عقود الشراكة -

یم  - ون التقی أن یك
  شكلى

عدم تحرى الدقة  -
ق   ار فری ى اختی ف

 التقییم

ة   الء كلی وك
ة،  الھندس
وم،   والعل

ون، ل ةوالفن  تنمی
ة وخ  ة البیئ دم

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

٢٥٠٠٠٠  
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٥- 
دنى

الم
مع 

مجت
ت ال

سا
ؤس

ع م
زة م

تمی
ة م

شراك
ت 

القا
 ع

جود
و

 

ـــــــــــــــــــــز  -٢ تعزی
ة الطــالب مســاهم

واألســـــــاتذة فـــــــى 
تنمیـــــــــة البیئـــــــــة 

 وخدمة المجتمع

اجراء دراسة مسحیة للتعرف على واقع  - ١
مساهمة أعضاء هیئة التدریس والطالب فى خدمة 

 المجتمع وتنمیة البیئة

مارس 
٢٠١٦ 

یولیو 
٢٠١٦ 

نتائج الدراسة معلنة  -
 ومعتمدة

ى   - ة ف دم الدق ع
  بناء خطة الدراسة

ق  - ار الفری اختی
  المناسب

ى    - ل ف ود خل وج
ة    ذ خط تنفی

 الدراسة

یس   - ب رئ نائ
ة  الجامع

  للدراسات العلیا
یس   - ب رئ نائ

ة  ة لتنمی الجامع
ة  ة وخدم البیئ

 المجتمع

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

١٥٠٠٠٠ 

عقد ورش عمل لمناقشة نتائج الدراسة  - ٢
المسحیة وتحدید المجاالت التى یساهم فیها أعضاء 

فى تنمیة البیئة وخدمة هیئة التدریس والطالب 
 المجتمع

أكتوبر 
٢٠١٦ 

نوفمبر 
٢٠١٦ 

  ورشة العمل موثقة  -
بیان بالمجاالت معلن  -

 ومعتمد

اع  - دم اتب ع
ة   س العلمی األس
الالزمة قبل وأثناء 
  وبعد ورشة العمل

ام   - دم االھتم ع
ائج  ة نت بكتاب
ة  ة بالدق الورش

 المطلوبة

ات  الء الكلی وك
ة ل ة البیئ تنمی
  خدمة المجتمعو

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

٢٥٠٠٠٠ 

عمل خطة لمساهمة أعضاء هیئة التدریس  - ٣
 والطالب فى تنمیة البیئة وخدمة المجتمع

مارس  ٢٠١٧ینایر 
٢٠١٧ 

  الخطة معلنة  ومعتمدة -
تقاریر متابعة تنفیذ  -

 الخطة معلنة ومعتمدة

ة  - ون الخط أن تك
  ورقیة

ات   - زام الكلی الت
  بالتنفیذ

یحدده فریق عمل 
یط   ز التخط مرك

 االستراتیجى

مركز التخطیط 
  ٥٠٠٠٠ االستراتیجي

إعداد استبانة لقیاس رأى المستفیدین من  - ٤
مساهمة أعضاء هیئة التدریس والطالب فى تنمیة 

 البیئة وخدمة المجتمع

أغسطس 
٢٠١٧ 

أكتوبر 
٢٠١٧ 

  نتائج االستبانة -
تقاریر موثقة  -

لمساھمات الجامعة فى 
 المجال

ى  ع - ة ف دم الدق
تبانة   اء االس بن

  باألسلوب العلمى
ام   - ة االھتم قل

ل   ة وتحلی بكتاب
 نتائج االستبانة

فریق عمل یحدده 
یط   ز التخط مرك

  االستراتیجى

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

٧٥٠٠٠  

إجراء تقییم دوري لتطویر مساهمة أعضاء  - ٥
هیئة التدریس والطالب فى تنمیة البیئة وخدمة 

 المجتمع

طس أغس
٢٠١٨ 

نتائج التقییم معلنة  - مستمر
  وموثقة

خطة مساھمة أعضاء  -
ھیئة التدریس والطالب 

 معدلة

عدم تحرى الدقة  -
ق   ار فری ى اختی ف

  التقییم
یم  - ون التقی أن یك

 شكلى

فریق عمل یحدده 
یط   ز التخط مرك

 االستراتیجى

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

١٥٠٠٠٠  
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 األنشطة اهلدف الغایة

 عقدفرتة ال

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٥- 
دنى

الم
مع 

مجت
ت ال

سا
ؤس

ع م
زة م

تمی
ة م

شراك
ت 

القا
 ع

جود
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دعـــــــــــــــــــــــــم  -٣
الوحــــــــــــدات ذات 
الطــــابع الخــــاص 
فى تقدیم خدمات 

 مجتمعیة متمیزة

رف على واقع الوحدات دراسة تقییمیه للتع إجراء -١
تقدیم خدمات  في القائم بالفعل ذات الطابع الخاص

 مجتمعیة متمیزة 

مارس 
٢٠١٦ 

مایو 
٢٠١٦ 

ة   - ة معلن ائج الدراس نت
 ومعتمدة

ى   - ة ف دم الدق ع
  بناء خطة الدراسة

ار   - دم اختی ع
 الفریق المناسب

س   یس مجل رئ
ات  الء الكلی وك

ةل ة  تنمی البیئ
 وخدمة المجتمع

س   و مجل عض
ز ادا رة المرك

ن  ئول ع المس
 الغایة

١٠٠٠٠٠ 

عقد ورش عمل مع مؤسسات المجتمع المدنى  -٢
لتحدید الخطوط العریضة لدعم وحدات القطاع 
الخاص لتقدیم خدمات مجتمعیة متمیزة من خالل 

 مؤسسات القطاع المدنى

أكتوبر  ٢٠١٦یولیو 
٢٠١٦ 

  ورشة العمل موثقة  -

نتائج ورش العمل معلنة  -
 ومعتمدة

اع  - دم اتب ع
ة   وات العلمی الخط
الالزمة قبل وأثناء 

  وبعد الورشة

ى   - ة ف دم الدق ع
ائج  ة نت كتاب

 الورشة

یس   - ب رئ نائ
ة ل ةالجامع  تنمی

ة  ة وخدم البیئ
 المجتمع

ات   - الء الكلی وك
ةل ة  تنمی البیئ

 وخدمة المجتمع

س   و مجل عض
ز  ادارة المرك
ن  ئول ع المس

  ٢٥٠٠٠٠ الغایة

ن مؤسسات المجتمع وضع خطة للشراكة بی -٣
 المدنى، والوحدات ذات الطابع الخاص.

نوفمبر 
٢٠١٦ 

ینایر 
٢٠١٧ 

ة   - راكة معلن ة الش خط
 ومعتمدة

ى   - ة ف دم الدق ع
  بناء خطة الدراسة

ار   - دم اختی ع
  الفریق المناسب

ة  - ون الخط أن تك
 شكلیة

یس  ب رئ نائ
ة ل ةالجامع  تنمی

ة  ة البیئ وخدم
 المجتمع

س   و مجل عض
ز  إدارة المرك

ن الم ئول ع س
  ١٥٠٠٠٠ الغایة

وضع خطة لتسویق الخدمات المجتمعیة التى  -٤
 یمكن أن تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص

نوفمبر 
٢٠١٦ 

ینایر 
٢٠١٧ 

ة    ویق معلن ة التس خط
 ومعتمدة

راك  - دم اش ع
ى    ممثلى السوق ف

  بناء الخطة

روتین  - ود ال قی
على الوحدات ذات 

 الطابع الخاص

یس  ب رئ نائ
ة ل ة الجامع تنمی

ة ة و البیئ خدم
 المجتمع

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

١٥٠٠٠٠  



 

 

- ١٢٧ -

 األنشطة اهلدف الغایة

 عقدفرتة ال

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ

خماطر 
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

عمل خطة إعالمیة لتعریف مؤسسات المجتمع  -٥
المدنى، ورجال األعمال بامكانیات وأنشطة الوحدات 

   ذات الطابع الخاص 

نوفمبر 
٢٠١٦ 

ینایر 
٢٠١٧ 

ة   ةالخط ة  اإلعالمی معلن
 ومعتمدة

یق  - عف التنس ض
بین أطراف الخطة 

ات (مؤ سس
دنى،  ع الم المجتم
ال،   ال األعم رج
دات ذات  والوح

 الطابع الخاص)

یس   - ب رئ نائ
ة ل ة الجامع تنمی

ة ة و البیئ خدم
 المجتمع

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

١٥٠٠٠٠  

لتطویر دور الوحدات ذات  دوريتقییم  إجراء -٦
الطابع الخاص فى تحقیق الشراكة الفعالة مع 

 األعمالمؤسسات القطاع المدنى ورجال 

ة    - مستمر ٢٠١٧یونیو  یم معلن ائج التقی نت
  ومعتمدة

نشاطات الوحدات موثقة  -
 ومعتمدة

یم  - ون التقی أن یك
  شكلى

ق  - ار الفری اختی
القادر على اجراء  

 التقییم

یس  ب رئ نائ
ة  ة لتنمی الجامع
ة  ة وخدم البیئ

 المجتمع

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

٢٥٠٠٠٠  

  



 

 

- ١٢٨ -

  

 األنشطة اهلدف الغایة
 ة العقدفرت

من                    
 اىل

خماطر  مؤشرات التنفیذ
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة عن 

 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا

٥ - 
دنى

الم
مع 

مجت
ت ال

سا
ؤس

ع م
ة م

میز
 مت

راكة
 ش

ات
الق

 ع
جود

و
  

نشــــــر ثقافــــــة  -٤
ـــــــــــین  التطـــــــــــوع ب
أعضـــــــــاء هیئـــــــــة 
التـــدریس والطـــالب 
 والعاملین بالجامعة

استقصائیة للتعرف على توجهات الطالب اجراء دراسة  -١
 واألساتذة والعاملین نحو العمل التطوعى ومعوقاته

أغسطس  ٢٠١٦مارس 
٢٠١٦ 

نتــــــائج الدراســــــة معلنــــــة  -
 ومعتمدة

ــــى  - ــــة ف عــــدم الدق
  بناء خطة الدراسة

ـــــــــار  - عـــــــــدم اختی
الفریــــــق المناســــــب 

 الجراء الدراسة

یس   ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة    ة وخدم البیئ

 المجتمع

كـــــــز التخطـــــــیط مر 
 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠ 

عقد ورش عمل مع ممثلین من الطالب، واألساتذة،  -٢
 والعاملین لمناقشة نتائج الدراسة

نوفمبر   ٢٠١٦أكتوبر 
٢٠١٧ 

  ورشة العمل موثقة  -
 نتائج ورشة العمل -

ـــــــــار  - عـــــــــدم اختی
ـــــــــم  الفریـــــــــق المالئ
ــــالزم قبــــل  التبــــاع ال

  وأثناء وبعد الورشة
ــــى  - ــــة ف عــــدم الدق
 تابة نتائج الورشةك

یس   ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة    ة وخدم البیئ

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

١٢٠٠٠٠  

بناء خطة لتحدید مجاالت التطوع، ومؤسساته،  -٣
 واسالیب نشر وتعمیق ثقافة التطوع

مارس  ٢٠١٧ینایر 
٢٠١٧ 

  الخطة معلنة  ومعتمدة -
 تقاریر تنفیذ الخطة -

عــــــدم الدقــــــة فـــــــى 
یار الفریق القادر اخت

 على إعداد الدراسة

یس   ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة    ة وخدم البیئ

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠  

إجراء دراسة دوریة للتعرف على واقع ثقافة التطوع فى  -٤
 مجتمع الجامعة

ــــى  - نتائج الدراسة مستمر ٢٠١٧یونیو  ــــة ف عــــدم الدق
اختیار الفریق القادر 

 عداد الدراسةعلى إ

یس   ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة    ة وخدم البیئ

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠  

عمل حفل تكریم سنوى ألفضل من قاموا بتنمیة البیئة  -٥
 وخدمة المجتمع من خالل العمل التطوعى 

عـــدم وجـــود معـــاییر  حفل التكریم موثق - مستمر  ٢٠١٧یونیو 
واضـــــحة، ومعلنـــــة، 

 للتكریم ومعتمدة

یس   ب رئ نائ
ة   ة لتنمی الجامع
ة    ة وخدم البیئ

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠٠  
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

خماطر  مؤشرات التنفیذ
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 
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 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة
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اال
    

تفعیـــــــــــل  -٥
ــى  ــل ممثل تمثی
المؤسســـــــــات 
الحكومیــة فــى 
مجـــــــــــــــــــالس 

 الكلیات 

تشكیل لجنة للتعرف على دور ممثلى  - ١
المؤسسات الحكومیة فى محافظة المنیا فى تفعیل 
دور الجامعة فى تنمیة البیئة وخدمة المجتمع فى 

 تحقیق الشراكة 

مارس 
٢٠١٦ 

أبریل 
٢٠١٦ 

تقریـــــر اللجنـــــة معلـــــن  -
 ومعتمد

أن تأخــــــذ اللجنــــــة 
وقتـــــا أطـــــول مـــــن 

  الوقت المحدد
عـــــــدم مراعـــــــاة  -

الموضـــــوعیة فـــــى 
 اختیار األعضاء

یس  ب رئ نائ
ة  ة لتنمی الجامع
ة  ة وخدم البیئ

 المجتمع

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

)( 

جنة واقتراح عقد ورشة عمل لمناقشة تقریر الل - ٢
 وسائل تفعیل الشراكة

یولیو  ٢٠١٦مایو 
٢٠١٦ 

  ورشة العمل موثقة  -
 نتائج ورشة العمل -

ار   - دم اختی ع
م  ق المالئ الفری
ل    الزم قب اع ال التب
د  اء وبع وأثن

 الورشة
عدم تحرى الدقة  -

ائج  ة نت ى كتاب ف
 الورشة

ـــــز التخطـــــیط  عمداء الكلیات مرك
 االستراتیجى

٥٠٠٠٠  

لتحقیق وسائل تفعیل دور ممثلى بناء خطة  - ٣
 المؤسسات الحكومیة فى تفعیل الشراكة

أغسطس 
٢٠١٦ 

أكتوبر 
٢٠١٦ 

  الخطة معلنة  ومعتمدة -
ذ   - ة تنفی اریر متابع تق

 الخطة

ار    دم اختی ع
ادر  ق الق الفری
اء   ى بن ا عل علمی

 الخطة

ات  الء الكلی وك
ة ل ة البیئ تنمی
 خدمة المجتمعو

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

٧٥٠٠٠  

االستمرار فى توطید العالقة مع وسائل اإلعالم  - ٤
لنشر نتائج التعاون بین الجامعة وممثلى 
المؤسسات الحكومیة فى محافظة المنیا فى تنمیة 

 البیئة وخدمة المجتمع

مارس 
٢٠١٦ 

نتائج التعاون منشـورة فـى  مستمر
 وسائل اإلعالم وموثقة

ـــــــــــار  عـــــــــــدم اختی
الفریــــق المناســــب 
ــــق التنســــیق  لتحقی
 مع وسائل االعالم

یس  ب رئ نائ
ة  ة لتنمی الجامع
ة  ة وخدم البیئ

 المجتمع

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

 

اجراء تقییم دورى للوقوف على دور ممثلى  - ٥
 المؤسسات الحكومیة فى مجالس الكلیات 

ة    - مستمر ٢٠١٧ینایر  یم معلن ائج التقی نت
 ومعتمدة

ار   - دم اختی ع
ادر  ق الق الفری

ى اجر   اء علمیا عل
  التقییم

ة   - دم متابع ع
ائج   ئولین لنت المس

یط   عمداء الكلیات ز التخط مرك
 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠  

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
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 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

خماطر  مؤشرات التنفیذ
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

 التقییم



 

 

- ١٣١ -

  

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

خماطر  مؤشرات التنفیذ
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة عن 

 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

بع 
تا
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 ش
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مع 
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سا
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ع م
ة م
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راكة
 

ـــــــــــــة  -٦ تنمی
وسائل التمویل 
 الذاتى للجامعة

یولیو  ٢٠١٦مارس  اجراء دراسة لتقییم وسائل تنمیة الموارد الذاتیة للجامعة -١
٢٠١٦ 

عدم اختیار الفریـق  وجود الدراسة
ــى  القــادر علمیــا عل

 اجراء الدراسة

نائب رئیس الجامعـة 
لتنمیة البیئة وخدمـة 

 مجتمع ال

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجي

١٥٠٠٠٠ 

تشكیل لجنة متخصصة لتناول نتائج الدراسة بالتحلیل  -٢
 وتقدیم تقریر یقترح وسائل تنمیة الموارد الذاتیة للجامعة

أغسطس 
٢٠١٦ 

سبتمبر 
٢٠١٦ 

  قرار التشكیل معتمد -
ــــــوارد  - ــــــة الم وســــــائل تنمی

  الذاتیة معلنة ومعتمدة

عـــــدم الدقـــــة فـــــى 
أعضـــــــاء اختیـــــــار 

 اللجنة

نائب رئیس الجامعـة 
لتنمیة البیئة وخدمـة 

 المجتمع 

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

إعداد خطة لتنمیة الموارد الذاتیة للجامعة تقوم على  -٣
 العناصر على سبیل المثال:

  إعداد آلیة لتسویق إنتاج الوحدات ذات الطابع الخاص - أ
  ة الهندسة.تفعیل مركز الخدمات االستشاریة بكلی - ب
عقد اتفاقیات شراكة مع أصحاب المصانع بالمدینة  - ج

  الصناعیة بالمنیا
  استثمار المنشآت الریاضیة بالجامعة -د
تطویر فندق الجامعة لیصبح قابل لالستثمار (الیقل عن  -هـ
  نجوم) ٥
تطویر مطعم الجامعة لیقدم وجبات ممیزة یمكن تسویقها  - و

   ألعضاء هیئة التدریس ولألهالى
تحدیث وسائل نقل أعضاء هیئة التدریس والعاملین  - ز

 والطالب لتنافس غیرها.

عـــــدم الدقـــــة فـــــى  الخطة معلنة ومعتمدة  مستمر ٢٠١٦أكتوبر 
اختیـــــــار الفریــــــــق 
ــى  القــادر علمیــا عل

  اعداد الخطة
ـــــام  - عـــــدم االهتم

 بتنفیذ الخطة

ة   نائب رئیس الجامع
لتنمیة البیئة وخدمة  

 المجتمع

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 ستراتیجىاال

٢٠٠٠٠٠  
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من                    
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إعــــــــــــــــــــادة  -١
ــــــــز  ــــــــة مرك هیكل
ضـــــمان الجـــــودة 
ـــــــــــــــــــــــاد  واالعتم

 معةبالجا

مارس  اجراء دراسة لتقییم الهیكل الحالى للمركز -١
٢٠١٦ 

أبریل 
٢٠١٦ 

نتائج الدراسة معلنة 
 ومعتمدة

راء  ذ اج أن یأخ
ا   ة وقت الدراس

  أطول 
ق   - ون فری أن یك

ة   راء الدراس اج
 غیر مؤھل علمیا

مان  ز ض مرك
 الجودة بالجامعة

یط    ز التخط مرك
تراتیجى   االس

 بالجامعة

٣٥٠٠٠٠ 

مل یحضرها المعنیون بمراكز عقد ورشة ع -٢
ضمان الجودة على مستوى الجامعة والكلیات 

 وبقیة مؤسسات الجامعة لمناقشة الدراسة

یولیو   ٢٠١٦مایو 
٢٠١٦ 

  ورشة العمل موثقة -
 نتائج ورشة العمل -

اع   - دم اتب ع
ة  ول العلمی االص

  لعقد ورش العمل
ى  - ال ف االھم

ر   ة تقری كتاب
 الورشة

مان  ز ض مرك
 امعةالجودة بالج

یط    ز التخط مرك
تراتیجى   االس

 بالجامعة

التوصل إلى الهیكل المقترح لمركز ضمان  -٣
  الجودة بالجامعة

أغسطس 
٢٠١٦ 

عدم تحكیم الھیكل  الهیكل المقترح  مستمر
 الخبراء ةبواسط

مان  ز ض مرك
  الجودة

یط    ز التخط مرك
  االستراتیجي

قیام الكلیات وبقیة المؤسسات بالجامعة  -٤
هیكل وحدات الجودة بها على ضوء الهیكل بتعدیل 

  المحدث بالجامعة 

سبتمبر 
٢٠١٦ 

دیل  هیاكل الكلیات المعدلة مستمر ون التع ان یك
 شكلى

ات  داء الكلی عم
مان  دات ض ووح

 الجودة بالكلیات

 عمداء الكلیات

عقد ورش عمل على مستوى قطاعات  -٥
والتربویة، واالجتماعیة، -الجامعة (الصحیة

، والعلمیة) لتبادل الخبرات بالنسبة للهیكل والثقافیة
    المحدث على مستوى الكلیات ووحدات الجامعة

أكتوبر 
٢٠١٦ 

اع   - ورش عمل موثقة مستمر دم اتب ع
ة  ول العلمی األص
د ورش   ى عق ف

  العمل
ى  - ال ف االھم

ر   ة تقری كتاب
 ورش العمل

مان  ز ض مرك
 الجودة

یس   ب رئ نائ
ئون   ة لش الجامع

 التعلیم والطالب

قیام مركز ضمان الجودة والوحدات على  -٦
 مستوى الجامعة والكلیات بتفعیل الهیكل 

نوفمبر 
٢٠١٦ 

تقاریر مركز ضمان  مستمر
الجودة عن فعالیة ھیكل 
المركز، والوحدات 

 بالكلیات

ل  ون التفعی ان یك
  شكلى أو ورقى

ات  داء الكلی عم
مان  دات ض ووح

 الجودة بالكلیات

یط    ز التخط مرك
 االستراتیجى
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تقلیــــــــــــــــل  -٢
مقاومة التطویر 
للحصـــول علـــى 

 االعتماد

سة میدانیة للتعرف على أسباب اجراء درا - ١
 مقاومة التطویر

مارس 
٢٠١٦ 

أبریل 
٢٠١٦ 

نتـــــــائج الدراســــــــة معلنــــــــة 
 ومعتمدة

تأخذ الدراسة   أن
ن   ول م ا أط وقت

 الوقت المحدد

مان  ز ض مرك
ودة  الج

 بالجامعة

مركـــز التخطـــیط 
 االستراتیجي

١٠٠٠٠٠ 

عقد ورش عمل لمناقشة نتائج الدراسة  - ٢
طوط عریضة لمقاومة المیدانیة، والتوصل الى خ

 التطویر

  ورشة العمل موثقة - مستمر ٢٠١٦مایو 
 نتائج ورشة العمل -

دم  اعع  إتب
ة    ول العلمی األص
  لعقد ورش العمل

ال - ي اإلھم  ف
ر  ة تقری كتاب

 الورشة

مركـــــز ضـــــمان 
الجـــــــــــــــــــــــــودة 

 بالجامعة

مركـــز التخطـــیط 
 االستراتیجي

٢٠٠٠٠٠  

بناء خطة لمواجهة مقاومة التطویر  - ٣
لى االعتماد تقوم على العناصر للحصول ع

  اآلتیة:
توعیة مجتمع الجامعة (أساتذة، طالب،  - أ

عاملین، طالب، عمال) بأهمیة وضرورة 
  التطویر للحصول على االعتماد.

التوعیة بالمخاطر التى سنواجه مجتمع  -ب
الجامعة نتیجة التقاعس عن التطویر للحصول 

 على االعتماد

یولیو 
٢٠١٧ 

أغسطس 
٢٠١٧ 

ا   معلنة ومعتمدة الخطة ذ وقت أن تأخ
أطول من الوقت   

  المحدد
ون   أن - تك

 الخطة شكلیة 
دابیر   ذ الت أال ُتتخ

ة ة  اإلداری الالزم
 لتحقیقھا

مان  ز ض مرك
ودة  الج

  بالجامعة

ز   التخطــیط مرك
  االستراتیجي

١٥٠٠٠٠  

دعوة الخبراء والمتخصصین في تطویر  - ٤
ویر التعلیم الجامعي، والمراجعین، والمهتمین بتط

الجامعات من رجال الفكر والثقافة لدعم جهود 
 الجامعة في التطویر لالعتماد

مارس 
٢٠١٦ 

ائج  - مستمر تبانھنت ین  اس تب
  وعى الكلیات

ن   - ز ع اریر المرك تق
التزام الكلیات والوحدات 
ى   ول عل ة الحص بخط

  االعتماد

رى   دم تح ع
وعیة  يالموض  ف

 اختیار الخبراء

مان  ز ض مرك
ودة  الج

 بالجامعة

یط   مر ز التخط ك
 االستراتیجي



 

 

- ١٣٤ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

مؤشرات 
 التنفیذ
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جهات 
 املتابعة

 التكلفة

ا -٥ دم  - نتائج االستبانة مستمر ٢٠١٦مایو  قیاس مقاومة التطویر دوریً اعع  إتب
ة   ول العلمی األص

 فى بناء المقیاس

مان   ز ض مرك
 الجودة بالجامعة

یط   ز التخط مرك
  ١٥٠٠٠٠ االستراتیجي

تعدیل خطة مقاومة التطویر على ضوء نتائج  -٦
 مقیاس مقاومة التطویر

ة     مستمر ٢٠١٧یونیو  ة معلن ة المعدل الخط
 ومعتمدة

یكون التعدیل  أن -
  شكلى 

اون   - دم تع ع
 الكلیات

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

 

مان   ز ض مرك
 الجودة بالجامعة

٥٠٠٠٠  
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تقــدیم الــدعم  -٣
الفنـــــى للكلیـــــات، 
والمعامـــــــــــــــــــــــل، 
والمستشــــــــــــفیات 
ــــــــــن  وغیرهــــــــــا م
الوحـــــــــــــــــــــــــــدات 
بالجامعـــة الــــالزم 
ــــــــــاء خطــــــــــة  لبن
اســتراتیجیة تكفــل 
الحصـــــول علـــــى 

 االعتماد

ة مسحیة قیام مركز ضمان الجودة بعمل دراس -١
على مستوى الكلیات والمستشفیات والمعامل للتعرف 
على واقع الخطط االستراتیجیة وذلك من خالل مركز 

 التخطیط االستراتیجى 

مارس 
٢٠١٦ 

یولیو 
٢٠١٦ 

نتـــــــائج الدراســـــــة معلنـــــــة 
 ومعتمدة

أن تأخـــــــــــــــــــــــذ  -
الدراســة وقتــا أكثــر 

  من الوقت المقرر
أن یقوم بإعـداد  -

الدراسة فریق غیـر 
 اكفء علمی

ـــــز التخطـــــیط  مرك
  االستراتیجى

 

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

٢٠٠٠٠٠٠ 

یقدم مركز التخطیط االستراتیجي بالجامعة من  -٢
خالل المنسقین بالكلیات بتحدید االحتیاجات الالزمة 
لكل كلیة، ولكل وحدة بالجامعة التى تكفل بناء خطة 

 استراتیجیة للحصول على االعتماد

أغسطس 
٢٠١٦ 

أكتوبر 
٢٠١٦ 

احتیاجــــــــــــات الكلیــــــــــــات، 
والوحدات، والمراكـز معلنـة 

 ومعتمدة

ضـــــــــــــعف تعـــــــــــــاون 
 الجهات المستفیدة

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

یقوم مركز التخطیط االستراتیجي بعمل خطة  -٣
زیارات میدانیة للكلیات، والوحدات لتقدیم الدعم الفنى 

 الالزم

أكتوبر 
٢٠١٦ 

خطـــــــة الزیـــــــارات معلنـــــــة  مستمر
 ومعتمدة

ضـــــــــــــعف تعـــــــــــــاون 
 الجهات المستفیدة

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

یقوم مركز التخطیط االستراتیجي بعقد مؤتمر  -٤
  سنوي لتبادل الخبرات مع الجامعات المصریة وغیرها

مارس 
٢٠١٨ 

دوري 
  سنوي

وجـــــود فریـــــق غیـــــر  خطة المركز للمؤتمرات
كـــــــــــــفء لإلعـــــــــــــداد 

 للمؤتمر

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

یقوم مركز التخطیط االستراتیجى بعمل خطة  -٥
للتدریب المستمر لتطویر أداء الكلیات والمستشفیات 

 وغیرها 

أكتوبر 
٢٠١٦ 

خطـــــــة التـــــــدریب معلنـــــــة   مستمر
 ومعتمدة

رى  دم تح ع
ى   وعیة ف الموض
ل    ق عم اختیار فری

 لخطةا

مركــــــــز ضــــــــمان 
  الجودة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
  االستراتیجي
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جان تشكیل ل -٤
ـــــــــة مـــــــــن  مراجع
الخبراء بالجامعـة 
والجامعــــــــــــــــــــات 
ـــدیم  المصـــریة لتق
ــــــــدعم الفنــــــــى  ال
الــــالزم لحصـــــول 
ــــات وغیرهــــا  الكلی
مـــــــن الوحـــــــدات 
بالجامعـــــــــــــــــــــــــة 
ـــــى  للحصـــــول عل

 االعتماد

یقوم مركز ضمان الجودة بإجراء دراسة مسحیة  - ١
للتعرف على واقع الكلیات والوحدات فى مسارها 

 للحصول على االعتماد 

مارس 
٢٠١٦  

نتـــــــائج الدراســـــــة معلنـــــــة  تمرمس
  ومعتمدة

تغرق  - ان تس
ر   الدراسة وقتا أكث

  من المحدد
وم   - أن یق

ق  ة فری بالدراس
 غیر مؤھل علمیا

مان   ز ض مرك
 الجودة بالجامعة

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠٠ 

تشكیل لجنة من الخبراء بالجامعة، والجامعات  - ٢
قطاعات  المصریة األخرى لمناقشة واقع كل قطاع من

الجامعة، والوحدات، والمستشفیات، وتقدیم الدعم الفنى 
 الالزم

أكتوبر 
٢٠١٦ 

نوفمبر 
٢٠١٦ 

عــــــــــــدم تحــــــــــــرى  تقریر اللجنة معلن ومعتمد
الموضـــــوعیة فـــــى 

 اختیار اللجنة

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

قیام مركز ضمان الجودة بالجامعة بعمل خطة  - ٣
وریة لتقوم لجنة الخبراء بمتابعة ما تحقق فى زمنیة د

مسار كل كلیة للحصول على االعتماد وتقدیم الدعم 
 الفنى الالزم.

دیسمبر 
٢٠١٦ 

الخطــة الزمنیــة معلنــة،  -  مستمر
  ومعتمدة

 نتائج المتابعة -

تغرق  - ان یس
وقت اعداد الخطة  
ن   ر م ا اكث وقت

  المحدد
ة  - ون الخط أن تك

  شكلیة
ق   - أن یكون الفری

 غیر مؤھل علمیا

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

یقوم مركز ضمان الجودة بدعوة ممثلین من الھیئة  -٤
لضمان الجودة واالعتماد لتقدیم الدعم الفنى  قومیةال

 الالزم للكلیات التى ستتقدم لالعتماد

مارس 
٢٠١٦ 

ـــــــة   مستمر ـــــــارة معلن ـــــــاریر الزی تق
 ومعتمدة

ى عــــــــــــدم تحــــــــــــر 
الموضـــــوعیة فـــــى 

 االختیار

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

یقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة بعمل تقریر  - ٥
سنوى عن موقف كل كلیة، وغیرها من الوحدات 
بالجامعة للحصول على االعتماد ویقدم لألستاذ الدكتور 

  رئیس الجامعة

مارس 
٢٠١٦ 

ز معلنـــــــة تقـــــــاریر المركـــــــ  مستمر
 ومعتمدة

داد   ذ اع أن یأخ
ر    ت أكث التقریر وق

 من المحدد

مان   ز ض مرك
 الجودة بالجامعة

یس  ب رئ نائ
ة   ة لخدم الجامع
ة   ع وتنمی المجتم

 البیئة
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انشــــــــــاء  -٥
رابطــــة تجمــــع 
الكلیــات التـــى 
حصـــلت علـــى 
االعتماد علـى 
مستوى مصر 
والجامعـــــــــــات 
العربیـــــــــــــــــــــة 

 والعالمیة

یقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة  - ١
بعمل قاعدة بیانات عن كل ما یخص 

لحاصلة على الجودة بما فى ذلك الكلیات ا
 االعتماد

مایو 
٢٠١٦ 

یولیو 
٢٠١٦ 

ـــــــة  ـــــــات معلن قاعـــــــدة بیان
 ومعتمدة

عــــــــدم تــــــــوافر 
ــــــــــــــــــــــــات  اآللی

 الالزمة

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠ 

یقوم المركز باتخاذ التدابیر اإلداریة  - ٢
 والقانونیة إلنشاء الرابطة

أغسطس 
٢٠١٦ 

یولیو 
٢٠١٦ 

ـــا  الرابطة معلنة ــــأخذ وقت أن ت
أكثــــــــــر مــــــــــن 

 الوقت المحدد

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

بعمل خطة لتقدیم الدعم  تقوم الرابطة - ٣
الفنى للكلیات وغیرها من الوحدات 

 بالجامعة للحصول على االعتماد

سبتمبر 
٢٠١٦ 

نوفمبر 
٢٠١٦  

خطة الرابطة لتقدیم الـدعم 
 دةالفنى معلنة ومعتم

ان یأخــــذ االعـــــداد 
وقتــــــا أكثــــــر مــــــن 

 المحدد

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى

تقوم الرابطة بعمل عقود شراكة مع  - ٤
الجمعیات المماثلة، والروابط والهیئات 
صاحبة االهتمام المشترك بغرض التطویر 

 الذاتى من خالل تبادل الخبرات

دیسمبر 
٢٠١٦  

شـــــــراكة معلنـــــــة عقـــــــود ال  مستمر
 ومعتمدة

عــــــــــــدم تحــــــــــــرى 
الشــــــــــــــــــــــــــــــفافیة 
والموضــــوعیة فــــى 

 عمل العقود

مركــــــــز ضــــــــمان 
 الجودة بالجامعة

ـــــز التخطـــــیط  مرك
 االستراتیجى



 

 

- ١٣٨ -
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دعـــــــــــــــم  -١
القـــــــــــــــــــــــــدرة 
المؤسســـــــــــیة 
للجامعة علـى 

 التدویل

دم   أهداف التدویل معلنة ومعتمدة - ٢/١٧ ١/١٧ وضع أهداف محددة للتدویل  - ١ ع
وعیة  الموض
ع  ى وض ف

 األھداف

مان   ز ض مرك
 الجودة بالجامعة

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠٠ 

زمة تحدید مصادر التمویل الال - ٢
لتحقیق االتفاقیات الدولیة، ومبادرات 

 التعاون مع الجامعات األخرى

ون  مصادر التمویل معلنة ومعتمدة - ٥/١٧ ٣/١٧ ان تك
ل   ادر تموی مص
ة أو  ر ثابت غی

 شكلیة

ین   ة تع لجن
تم  ا ی خصیص
ن    ا م دعوتھ

 الخبراء

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

تحقیق اصالح جوهرى فى  - ٣
 جامعة ذاتیااقتصادیات تمویل ال

أال تكون جھود  مقترحات االصالح معلنة ومعتمدة - مستمر  ٦/١٧
ة   االصالح قائم
س   ى أس عل

 علمیة

ة    ة متخصص لجن
ن    ا م تم دعوتھ ی

 الخبراء

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

انشاء وحدة للتدریب على تحقیق  -٤
معاییر التدویل من األكادیمیین 

 واإلداریین

دة   ب معلنة ومعتمدةوحدة التدری -  ٩/١٧ ٦/١٧ أال تكون وح
 شكلیة

ة    ز تنمی مرك
 القدرات

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

بناء اطار قومى تعتمده الجامعة من  -٥
وزارة التعلیم العالى لزیادة الصالت 
الدولیة، والقدرة على التنافسیة الدولیة 

 للجامعة

ار   االطار القومى معلن ومعتمد - ١٢/١٨ ١٠/١٨ ون اط ان یك
الغ ق ومى مب

 فیھ

مان  - ز ض مرك
 الجودة

یس   - ب رئ نائ
ة  الجامع

  للدراسات العلیا

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

إعادة النظر فى اإلجراءات التنظیمیة  -٦
البیروقراطیة غیر الضروریة المتصلة 

 بالتعاون الدولى

مقترحــات تغیــر االجــراءات معلنـــة  -  ١٢/١٨ ١٠/١٨
 ومعتمدة

ا  ذ وقت أن تأخ
 بال مبررطویال 

یس    ب رئ نائ
ة  الجامع

 للدراسات العلیا

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

انشاء مكتب للعالقات الدولیة لربط  - ٧
 الجامعة بالجامعات العالمیة المرموقة

ــــة معلــــن  -  ١٢/١٨ ١٠/١٨ ــــات الدولی ــــب العالق مكت
 ومعتمد

أن یكون مكتب 
  شكلى

یس    ب رئ نائ
ة  الجامع

  للدراسات العلیا

یط  ز التخط  مرك
 االستراتیجى



 

 

- ١٣٩ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

خماطر  مؤشرات التنفیذ
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

ابرام االتفاقیات مع أكبر الجامعات  - ٨
العالمیة لتبادل الخبرات فى التدریس، 

 والبحث العلمى وخدمة المجتمع

ى   االتفاقیات معلنة ومعتمدة -  مستمر ١/١٧ اد عل االعتم
ة  رق العلمی الط
رام  ى اب ف
ات  االتفاقی

 الشكلیة

ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
الجامعــــــــــــــــــــــــــــة 

 للدراسات العلیا

ط مركـــــز التخطـــــی
 االستراتیجى

)( 

  

إقامة دورة تدریبیة للمتمیزین من  - ٩
األساتذة المهتمین بتدویل الجامعات 
یتناول فیها مقدمة عن تدویل الجامعات، 
وأهمیة التدویل، والعقبات التى تواجهه، 
ا  وأسالیب تمویله، ومعاییر التدویل طبقً
للمؤشرات العالمیة، ونماذج ناجحة 

لتدریب لجمیع للتدویل، وتبنى آلیة ل
 أعضاء هیئة التدریس.

مستمر  ١/١٧
مرة 
 سنویا

  الدورات التدریبیة موثقة -
 نتائج الدورات -

عدم االعتماد  -
اییر   ى مع عل
وعیة  موض
ار  الختی
اتذة  األس

  المتمیزین
ار  - اختی

یس  دربین ل م
معة  م س لھ

 علمیة

مركـــــــز تنمیـــــــة 
 القدرات

مركـــــز التخطـــــیط 
 االستراتیجى

اطات الریاضیة، استضافة النش -١٠
والثقافیة، والفنیة المشتركة بین الجامعات 

 العالمیة

ى   نتائج األنشطة موثقة ومعتمدة  مستمر ١٠/١٧ اد عل االعتم
ة   الطرق العقیم
ال   ى االتص ف

 بالجامعات

ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
الجامعـــة لشـــئون 

 التعلیم والطالب

مركـــــز التخطـــــیط 
 االستراتیجى

توفیر خدمة حضور المحاضرات  -١١
 ُ عد، والتواصل االلكترونى لحضور عن ب

 ورش العمل، وحلقات البحث

عــــــــدم وجــــــــود  المواقع االلكترونیة معلنة ومعتمدة  مستمر ١٠/١٦
خطــــة واضــــحة 

كاملــــة  المعــــالم
 التنفیذ

المـــدیر التنفیـــذي 
للتعلــــــــــــــــــــــــــــــــیم 
اإللكترونــــــــــــــــــــي 

 بالجامعة

مركـــــز التخطـــــیط 
 االستراتیجى

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  



 

 

- ١٤٠ -

 األنشطة اهلدف الغایة
 فرتة العقد

من                    
 اىل

خماطر  مؤشرات التنفیذ
 التنفیذ

اجلهات 
املسئولة 

عن 
 التنفیذ

جهات 
 التكلفة املتابعة

عات توفیر خدمة التعلم االلكترونى مع الجام -١٢  
قامة الندوات  العالمیة واالشراف المشترك، وإ

 والمؤتمرات

معلنة  االلكترونيمواقع التعلم  - مستمر ١٠/١٨
  ومعتمدة

قائمة بالطالب والمشرفیة معلنة  -
  ومعتمدة

  قائمة بالندوات معلنة ومعتمدة -
  قائمة بالمؤتمرات معلنة ومعتمدة -
قائمة بأسماء األساتذة معلنة  -

 ومعتمدة

دم و ود  ع ج
حة  ة واض خط
ة  الم قابل المع

 للتنفیذ

یم  ئول التعل مس
ى  االلكترون

 بالجامعة

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجي

)( 

  

ا  -١٣ استقطاب أساتذة من جامعات معتمدة دولیً
 ولهم سمعة عالمیة فى مجال التخصص

عمل قاعدة بیانات تتضمن كل ما  - مستمر ١٠/١٧
یخص تدویل الجامعة من دورات 

حركة الطالب  –تمویل  –تدریبیة 
  واألساتذة فى المعامل.

 قاعدة البیانات معلنة ومعتمدة -

عـــــــدم تحــــــــرى 
الموضــــــــــــوعیة 
ومصـــــــــــــــــــلحة 
الجامعــــــة فــــــى 
ــــــــــــــــــــــار  االختی
وســــــــــــــــــــــــیادة 
األغـــــــــــــــــــراض 

 الشخصیة

نائــــــــــــــــب رئــــــــــــــــیس 
الجامعة للدراسات 

 العلیا

مركـــــز التخطـــــیط 
 االستراتیجى

العمل على تعدد الجنسیات من الطلبة  -١٤
 الدارسین

ـــى  قائمة بالطالب الدارسین وجنسیاتهم  مستمر ١٠/١٦ ـــاد عل االعتم
الطرق العقیمـة 
ــــــى االعــــــالن  ف

 عن الجامعة

ـــــــــیس  ـــــــــب رئ نائ
الجامعــــــــــــــــــــــــــــة 

 للدراسات العلیا

مركـــــز التخطـــــیط 
 االستراتیجى

تحقیق فكرة الجامعة المنتجة من خالل  -١٥
ا  االنتاجیة البحثیة القادرة على المنافسة عالمیً

ر عدد من الطالب الوافدین ومن خالل جذب أكب
للدراسة ومن خالل توثیق الصلة بعالم الصناعة 

 والدواء والزراعة والسیاحة

معدل الزیادة السنویة فى عدد   مستمر ١٠/١٦
 الدارسین الوافدین معلن ومعتمد

عدم وجود خطة  - 
  واضحة وعلمیة

اختیار فریق غیر  - 
مؤهل لتوثیق الصلة 

  بعالم االنتاج

ــــــــائبي رئــــــــیس  ن
امعــــــــــــــــــــــــــــة الج

ــا،  للدراســات العلی
وتنمیـــــــة البیئـــــــة 

  وخدمة المجتمع

مركـــــز التخطـــــیط 
 االستراتیجى

                                                             
) (  .ُتموَّل من المصادر التي تمتلكھا  الجامعة  
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دیــــــــــــــــــــد تح -٢
المعــــــاییر التـــــــى 
ــــــــق  ــــــــل تحقی تكف
ــــــــة  ــــــــة دولی مكان

 للجامعة

تشكیل لجنة برئاسة أ.د/رئیس الجامعة وعضویة  -١
القیادات اإلداریة واألكادیمیة والخبراء وممثلین من 
الھیئة العلیا لضمان الجودة لتحدید المعاییر التى 
یمكن أن تحقیقھا الجامعة، وتكفل حصولھا على 

 مكانة دولیة،

مارس 
٢٠١٦ 

یونیو 
٢٠١٦ 

بیان بالمعاییر معلن 
 ومعتمد

دم  اءع دف  إعط ھ
 التدویل أولویة

مان  ز ض مرك
 بالجامعة الجودة

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجي

١٥٠٠٠٠ 

یقوم مجلس إدارة تطویر األداء الجامعى  -٢
بالجامعة، مركز التخطیط االستراتیجى بالجامعة 
ومركز نظم المعلومات ، لتحدید نقاط القوة 

جامعة، والفرص المتاحة التى یمكن توظیفھا بال
    والتى على ضوئھا یتم تحدید المعاییر

دیسمبر  ٢٠١٦یولیو 
٢٠١٦  

بیان بنقاط القوة والضعف 
والفرص والتھدیدات 

 معلن ومعتمد

االفراط فى التفاؤل 
 فى اختیار المعاییر

مان  ز ض مرك
 بالجامعة الجودة

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجي

ركز التخطیط االستراتیجى بعمل خطة یقوم م -٣
 استراتیجیة غایتھا تحقیق المعاییر 

مایو  ٢٠١٧ینایر 
٢٠١٧ 

اء   الخطة معلنة  ومعتمدة - ذ بن أن یأخ
ول    ا أط الخطة وقت

 من الوقت المحدد

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

یقوم مركز التخطیط االستراتیجى عمل خطة  -٤
 یة لنفس الغرضتنفیذ

أكتوبر  ٢٠١٧یولیو 
٢٠١٧  

تقاریر متابعة التنفیذ 
 معلنة ومعتمدة

اء   ذ بن أن یأخ
ول    ا اط الخطة وقت

 من الوقت المحدد

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجى

یتم تقییم أداء الجامعة فى مسارھا لتحقیق  -٥
 الضعف المعاییر ودعم نقاط القوة والتغلب على نقاط

أغسطس 
٢٠١٩ 

نتائج التقییم معلنة  -  مستمر
 ومعتمدة

یم  تم التقی ان ی
ر  ق غی بطری

 متخصص

مان  ز ض مرك
 بالجامعة الجودة

یط   ز التخط مرك
 االستراتیجي
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ـــة  -٣ دعـــم الفعالی
 والبحثیــةالتعلیمیــة 

  لتدویل الجامعة

إعالن المناهج المدولة   مستمر ٩/١٧ تدویل المناهج بعیًدا عن البیروقراطیة -١
 واعتمادها

دویل دون  تم الت ان ی
ھ   وافر متطلبات ت
ة   ة واالداری الفنی

 والتكنولوجیة

مركز التخطیط  ساء األقسامرؤ 
 االستراتیجى

٢٥٠٠٠ 

المشاركة النشطة للجامعة مع شبكات ومنتدیات التعلیم  -٢
 الدولى

ى   بیان معلن بالجامعات المشاركة  مستمر ١٠/١٧ اد عل االعتم
ة    الیب العقیم األس
جع  ى ال تش الت
ى    ات عل الجامع

 المشاركة

ـــــــــــــز نظـــــــــــــم  مرك
 المعلومات

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

تحدید الفرص المتاحة للمتمیزین من الخریجین للدراسة  -٣
ا ً  بالجامعات المعتمدة دولی

معدل الزیادة فى عدد الخریجین   مستمر ٩/١٧
 الدارسین معلن ومعتمد

رى   دم تح ع
ى  وعیة ف الموض

 اختیار الخریجین

یس   ب رئ نائ
ات  ة للدراس الجامع

  والبحوث العلیا

مركـــــــز التخطـــــــیط 
 االستراتیجى

استحداث درجات علمیة مشتركة مع جامعات عالمیة  -٤
عد ُ  من خالل التعلیم عن ب

الدرجات العلمیة المقترحة معلنة   مستمر ١٠/١٧
 ومعتمدة

ون  إال یك
ة  ات قیم للتخصص

 فعالة بالجامعة

یس   ب رئ نائ
ئون   ة لش الجامع

  التعلیم والطالب

یط  ز التخط مرك
 االستراتیجى

لى المستوى الدولى من العمل على معادلة الشهادات ع -٥
 خالل وضع اطار قومى للمؤهالت المراد تدویلها

قائمة بالشهادات المعادلة دولیا   مستمر ١٠/١٧
 معلنة ومعتمدة

وافز   ود ح دم وج ع
ى  جیع عل ة للتش قوی

  المعادلة

یس   ب رئ نائ
ئون   ة لش الجامع
الب،  یم والط التعل
یس  ب رئ ونائ
ات  ة للدراس الجامع

 العلیا

مركز التخطیط 
 راتیجىاالست

بیان بمعدل الكلیات التى تتبع    تعمیم الدراسة بنظام الساعات المعتمدة -٦
نظام الساعات المعتمدة معلن 

 ومعتمد

ان یكــــــــون نظامــــــــا 
 شكلیا

یس   ب رئ نائ
ئون   ة لش الجامع
الب،  یم والط التعل
یس  ب رئ ونائ
ات  ة للدراس الجامع

  والبحوث  العلیا

مركز التخطیط 
 االستراتیجى

ى آلیة لحراك أعضاء ھیئة التدریس والباحثین مع تبن -٧
 الجامعات المعتمدة دولًیا

رى   برنامج التبادل معلن ومعتمد  مستمر ١٠/١٨ دم تح ع
وعیة  الموض

 والشفافیة

یس   ب رئ نائ
ات  ة للدراس الجامع

  والبحوث   العلیا

یط  ز التخط مرك
 االستراتیجى
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ـــــابع"  دعـــــم -٣"ت

الفعالیة التعلیمیة 

 لتدویل الجامعة

اتاحة الفرص للطالب بجمیع الكلیات لدراسة لغة  -٨

 ثانیة ولغة ثالثة

موافقة مجلس الجامعة على  مستمر ١٠/١٧

 اللغات المقترحة لتدریسها

عــــــــــدم تجــــــــــاوب 

 الكلیات

عمــــداء الكلیـــــات 

والــوكالء لشـــئون 

 التعلیم والطالب

مركز التخطیط 

 االستراتیجى

 تابع

التوسع فى انشاء المعامل المركزیة بالتعاون مع  -٩
ا  الجامعات المعتمدة عالمیً

  قلة االمكانیات - المعامل الجدیدة  مستمر ٥/١٦
اء  - دم اعط ع

ة  ل المركزی المعام
 أولویة

یس   ب رئ نائ
ات  ة للدراس الجامع

 العلیا والوكالء

مركز التخطیط 
  االستراتیجى

قائمة بالكتب المترجمة واألبحاث   مستمر ٥/١٧ ث المشترك التشجیع على التألیف، والبح -١٠
 معلنة ومعتمدة

وافز  ون الح ان یك
المادیة واألدبیة غیر 

 مجدیة لألساتذة

یس  - ب رئ نائ
ئون   ة لش الجامع

  التعلیم والطالب
یس   - ب رئ نائ

ات  ة للدراس الجامع
 العلیا والبحوث

یط  ز التخط مرك
  االستراتیجى

مدة الدراسة بها سنتان) بعد انشاء برامج قصیرة ( -١١
 الثانویة العامة تخرج العمالة ذات المواصفات العالمیة

بطء  البرامج القصیرة معلنة ومعتمدة  مستمر ١٠/١٧ ال وال دم االقب ع
ال  الن الفع ى االع ف

 عنھا

یس   ب رئ نائ
ئون   ة لش الجامع
الب   یم والط التعل

 وعمداء الكلیات

 

فى االطار القومى  تحدید مواصفات الخریج المتوقعة -١٢
 للمؤهالت

ق    مواصفات الخریج معلنة ومعتمدة  مستمر ١٠/١٦ ار فری ان یتم اختی
 غیر مؤھل علمًیا

ات  داء الكلی عم
 والوكالء

 

تقدیم برامج جدیدة وتطویر البرامج الحالیة فى  -١٣
 تخصصات یحتاجها سوق العمل العالمى

البرامج الجدیدة معلنة  -   مستمر ١٠/١٦
  ومعتمدة

البرامج المطورة معلنة  - 
 ومعتمدة

اوب  عوبة تج ص
 الكلیات

ات  داء الكلی عم
اء   وكالء ورؤس وال

 األقسام

 

ا  -١٤ تبنى آلیة لتدریب الخریجین تمكنهم من التنافس دولیً
 من خالل العمل فى شركات أو مؤسسات دولیة

  آلیة التدریب معلنة ومعتمدة -  مستمر ١٠/١٧
قة نتائج تدریب الخریجین موث -

  ومعتمدة
 رضا المستفیدین -

ق   ار الفری دم اختی ع
ى    ا عل ادر علمی الق

 تحدید اآللیة

ة  ز تنمی مرك
  بالجامعة  القدرات
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تحســـــین  -٤
التصـــــــــــــنیف 
ـــــــــــــــــــــدولى  ال

 للجامعة

تغییر المعاییر  معاییر التصنیف معلنة ٢/١٦ ١٢/١٥ لجنة لدراسة معاییر التصنیف - ١
ــــــــــرة  مــــــــــن فت

 ألخرى

المــدیر التنفیـــذى 
للمعلومـــــــــــــــــــات 
ومــــــدیر البوابــــــة 

 االلكترونیة

نائب رئـیس الجامعـة 
للدراســـــــــات العلیـــــــــا 
والبحــــــــوث ومركــــــــز 
التخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــیط 

 االستراتیجى

١٠٠٠٠٠٠ 

االتفاق على خطوات تفعیل  - ٢
 المعاییر من خالل مؤسسات الجامعة

صـــــعوبة تحقیـــــق  خطوات التفعیل معلنة مستمر ٣/١٦
 الخطوات

مركـــــــز ضـــــــمان 
 الجودة بالجامعة

مركــــــــــز التخطــــــــــیط 
 االستراتیجى

ركـــــــز ضـــــــمان م حدة المنافسة تحسین تصنیف الجامعة  مستمر ٤/١٦ تنفیذ خطوات التفعیل - ٣
 الجودة بالجامعة

مركــــــــــز التخطــــــــــیط 
 االستراتیجى

ــان ســلبیات وایجابیــات   مستمر  ١٢/١٦ تقییم جهود تحسین التصنیف - ٤ بی
لتحسین  ةالجهود المبذول

 التصنیف

صـــــــعوبة تـــــــوفیر 
متطلبـــات التغلــــب 
علــــــــــى بعـــــــــــض 

 السلبیات

مركـــــــز ضـــــــمان 
 الجودة بالجامعة

مركــــــــــز التخطــــــــــیط 
 االستراتیجي

   

 ١٨٤,٩٩٠,٠٠٠  كلفةإجمالي الت
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 املالحق 
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  )١ملحق (
  صور ورش العمل وجلسات العصف الذھني

 ورشة العمل األولى

 

  ـ الحضور: بعض الطالب األوائل بكلیات الجامعة.
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  انیةورشة العمل الث
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 تابع ورشة العمل الثانیة

  

  

  

  

    

 

 



 

 

- ١٤٦ -

 

  ورشة العمل الثالثة
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  ورشة العمل الرابعة
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  صور ألھم ما یمیز  بعض كلیات الجامعة

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعمل المركزي بكلیة الصیدلة 

 متحف النباتات بكلیة الصیدلة 
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 المشتل التعلیمي بكلیة الزراعة

 بكلیة الزراعة األراضيمعمل 
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 معمل الھندسة الوراثیة بكلیة الزراعة

 الزراعات التكنولوجیة الحدیثة التابعة لكلیة الزراعةمركز 
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 معمل الفیزیاء المطور بكلیة العلوم 

 م المتحف الجیولوجي بكلیة العلو
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 وحدة البحوث العلمیة والتطبیقیة بكلیة العلوم 
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  معمل اختبار وتشكیل المعادن بكلیة الھندسة 

  الكھربائیة بكلیة الھندسة  اآلالتمعمل 

  بعض معامل كلیة الھندسة 
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  معمل التحریك الكھربي والحاسب اآللي بكلیة الھندسة 

  واإلنشاءاترسانة معمل الخ
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    األسنانمعمل عالج الجذور بكلیة طب 

  میكروسكوب العملیات الدقیقة   
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 متحف الباثولوجي بكلیة الطب 

 الصالة المغطاة بالجامعة 
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 حمام السباحة بالجامعة 
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  )٣ملحق (

 الخطة اإلستراتیجیة إعدادأعضاء فریق 

 تربیة النوعیة   ورشة النسیج بكلیة ال

 حجرة البیت التدریبي بكلیة التربیة النوعیة 



 

 

- ١٦٠ -

  رئیس الجامعة  أ.د/ جمال الدین علي أبو المجد  ١

ا"  أ.د/ صفیة محمد أحمد سالم  ٢   أستاذ بكلیة التربیة، والمدیر التنفیذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة"عضوً

ا "  أ.د/ كوثر إبراھیم محمد قطب  ٣   أستاذ بكلیة التربیة "عضوً

  أستاذ بكلیة الزراعة " عضًوا"  أ.د/ أحمد شوقي زھران  ٤

  لیة الزراعة (یرحمھ اهللا) أستاذ بك  أ.د/ محمد عبد الفتاح البارودي  ٥

  أستاذ بكلیة التربیة " مدیر مركز التخطیط االستراتیجي بالجامعة"  أ.د/ أحمد عبد العزیز أحمد  ٦

  أستاذ بكلیة العلوم "عضًوا"  أ.د/ عصام الدین صادق فرحات  ٧

  أستاذ بكلیة الزراعة " عضًوا"  أ.د/ محمد نجیب قناوي  ٨

تاذ االقتصاد بجامعة حلون، ومدیر وحدة التخطیط االستراتیجي ودعم السیاسات أس  أ.د/ یاسر محمد جاد اهللا  ٩
  ".مراجعة الخطة التنفیذیةبوزارة التعلیم العالي " 

 

  

  

  

  

  


