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 مقدمة 

عملية ديناميلية للتطور ومواكبة تعد الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف بمثابة 

لمتغيرات الحديثة واألتجاه نحو المستقبل  كما أنها تقوم على مبدأ المشاركة والتواصل ل

فى والبحثى والمجتمعى   حيث تبدأ أساسًا بوضع أهداف ثم تحديد ساسيات تتضمن المعر

تنفيذ األستراتيجيات بشلل يؤد  إلى تحقيق األهداف المقررة بليفية معينة في زمن 

مخطط يتم إجرائه. من خرل رصد كافة األملانيات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ 
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 تحليلها وتقييمها على نحو دقيق . الخطة ثم ينتهى األمر بنتائج يتم

ان تلك الخطة تعد بمثابة خريطة الطريق أمام قيادات جامعة بنى سويف     

وكلياتها  حيث أنها تمثل االساس الواضح للوضع الواقعى الراهن واألتجاه للمستقبل 

ق المستهدف في ظل الظروف البيئية المحيطة سواء المحلية أو الدولية . فهذه الخطة تحق

الرؤية المستقبلية للجامعة من خرل األهداف والسياسات واألنشطة التى تضمن أنجاز 

 رسالتها خرل السنوات الخمسة القادمة .

وقد حرصت إدارة جامعة بنى سويف برئاسة أ.د./ محمد يوسف بتقديم كافة 

ل اإلملانيات والدعم ألخراج استراتيجية متمياة تقوم على المشاركة الفعالة من خر

المناقشات والحوارات بين النواا والعمداء والوكرء ومدير الجودة وأعضاء هيئة 

 وئها استجرء محاور الخطة التدريس والوظائف المعاونة واإلداريين والتى يملن في ض

تعقد جامعة بنى سويف أمااًل كبيرة ألن تحقق الخطة األستراتيجية الخاصة بها و

نه من أهداف أستراتيجية نحو صياغة منظومة تعليمية تضمسالة الجامعة بما ترؤية ور

بنى جامعة تتجاوز التحديات وتحقق األتجاه لمستقبل أفضل لومجتمعية وبيئية وبحثية 

 سويف .

 

 

 

 

 األطاروالمضمون  –ثانيًا التخطيط األستراتيجى في جامعة بنى سويف 

 عليمية ومراحل التخطيط األستراتيجى للمؤسسات الت أهمية وفوائد  9/0

الوظائف األساسية للعملية اإلدارية التى يجب أن تمارسها يعد التخطيط الرسمى أحد 

مى )معتمد وموثق(  سالقيادات األكاديمية واإلدارية في المؤسسات التعليمية بشلل ر

 حيث من خرله يملن تحديد :

 ؟ What is to be doneما الذ  سوف يتم عمله  -

 ؟ When it to be doneمتى سيتم عمله  -
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 ؟ How is to be doneوكيف سيتم عمله  -

فالتخطيط هو التنبؤ بالمستقبل واإلستعداد له إنطرقًا من تحليل الحاضر وتوقعات 

إتجاهات المستقبل لتحديد األهداف المرغوا تحقيقها   وتحديد األساليب والوسائل 

ول زمنى محدد وتحديد بلفاءة وفاعلية وفقًا ألولويات وجدالمناسبة لتحقيق هذه األهداف 

 دقيق للمسئوليات .

  والشك فأن للتخطيط الرسمى في المؤسسات التعليمية العديد من الفوائد أهمها 

 -مايلى :

 . يساعد اإلدارة على التفلير المنهجى المبنى على الرؤية المستقبلية 

 . يوجه كافة الجهود في المؤسسة نحو األهداف المرغوا تحقيقها 

 نسيق بين الجهود واألنشطة المختلفة في المؤسسة .يساعد على الت 

  يملن اإلدارة من اإلستعداد للتغيرات المفاجئة مستقبُر وتحديد األساليب

 المرئمة للتعامل معها بلفاءة .

 . يساعد على اإلستغرل األفضل لموارد المؤسسة البشرية والمادية 

  إستخدامها في عملية التقييم يساعد اإلدارة على تنمية معايير األداء التى يملن

 والرقابة .

عليم توعمومًا يختلف التخطيط اإلستراتيجى عن التخطيط التقليد  في مؤسسات ال

من حيث المضمون    –شأنها في  لك شأن أ  منظمة إنتاجية أو خدمية  –العالى 

 والمسئولية   والبعد الامنى :

 المضمون :
لموائمة بين موارد وإملانيات المؤسسة التخطيط اإلستراتيجى يسعى إلى تحقيق ا

وبين قو  البيئة المحيطة في محاولة ألستغرل ماهو متاح من فرص وتجنب التهديدات 

 في البيئة المحيطة .

 البعد الزمنى :
التخطيط اإلستراتيجى هو تخطيط طويل األجل وينصب على فترة زمنية تمتد من 

 سنوات . 15 -5

 المسئولية :
 راتيجى هو مسئولية اإلدارة العليا في المؤسسة .التخطيط اإلست 
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 -في تحقيقه لآلتى :عمومًا وتبرز أهمية التخطيط األستراتيجى للجامعة 

يوفر األطار العام للتخطيط األكثر تفصيًر في المستويات األدارية المختلفة  -

 بالجامعة وللقرارات التلتيلية والتشغيلية .

 األجل " أو أستراتيجية " تتضمن الرؤية  ينطو  على خطة استراتيجية طويلة

المستقبلية للمؤسسة والرسالة التى تسعى إلى تحقيقها والغايات النهائية واألهداف 

 اإلستراتيجية المطلوا تحقيقها في ضوء هذه الرسالة .

  يساعد على تركيا الجهود والموارد في المؤسسة وتوجيهها نحو األنشطة

وية العالية مثل إستحداث برامج تعليمية جديدة   التوسع واألعمال واألنشطة  ات األول

 في قبول الطرا   فتح فروع جديدة ....ألخ .

  يمثل األساس لجميع أنواع األنشطة في المؤسسة مثل نشاط التعليم   والدراسات

 العليا  والبحث العلمى   والمشاركة المجتمعية .

 لخارجية للمؤسسة ورصد الفرص يساعد على تفهم التغيرات السريعة في البيئة ا

 والتهديدات  ات العرقة بنشاط المؤسسة ومخرجاتها .

 . يساعد على معرفة الرؤية المستقبلية في األجل الطويل للمؤسسة 

أو الخطة األستراتيجية  األستراتيجية فأن التخطيط األستراتيجى ليس هو وغنى عن القول

 توصل الى استراتيجيتها .وللنه تمارس األدارة العليا في الجامعة لل

 خطوات التخطيط األستراتيجى 
لى ضرورة إتباع تتطلب عملية التخطيط اإلستراتيجى في مؤسسات التعليم العا

 )مراحل( و لك على النحو التالى : مجموعة من الخطوات

 ملخص تاريجى عن المؤسسة . (1)

 . SWOTالتحليل البيئى بإستخدام أسلوا  (2)

 . التنبؤ بإتجاهات المستقبل (3)

 تصميم وصياغة إستراتيجية المؤسسة . (4)

 تنفيذ األستراتيجية . (5)

 األستراتيجية . تقييم ورقابة تنفيذ (1)
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 ملخص تاريخى عن جامعة بنى سويف وكلياتها 2/2

 نبذة عن محافظة بني سويف :أواًل 
 هى أحد  محافظات شمال الصعيد وحدودها كاآلتى :

 كم . 115من الشمال محافظة الجياة وتبعد عنها 

 كم . 125من الجنوا محافظة المنيا وتبعد عنها 

 كم . 455من الشرق محافظة البحر االحمر وتبعد عنها 

 كم . 45من الغرا محافظة الفيوم وتبعد عنها 

 . 2كم 15254تبلغ مساحة المحافظة حوالى 

 مراكا إدارية هى : 7تضم المحافظة 

 سمسطا( .  - الفشن –ببا  –إهناسيا  –ناصر  –الواسطى  –)بني سويف 

نسمة . وهى تمثل نسبة  292219555حوالى  2553يبلغ عدد السلان حسب تعداد 

 % من سلان الجمهورية .3

تقع المحافظة على شريط الضفة الغربية من نهر النيل كما قامت النهضة العمرانية 

 على الصناعة وعلى الضفة الشرقية للنيل بعد إنشاء كوبر  بني سويف على نهر النيل 

 لمحة تاريخية  ثانيا
كانت مدينة بني سويف الحالية إحد  القر  المصرية القديمة الواقعة على الضفة 

 .  Pouphiseaالغربية للنيل ومرفًا لمدينة اهناسيا الحالية وكانت تسمى بوفيسيا 

تعد اهناسيا من أقدم المواطن المقدسة على ارض هذا الواد  إ  نسب إليها كثير من 

دينية القديمة وكانت حاضرة ملوك الوجه القبلي )نسوت( قبل توحيد االساطير ال

االرضين كما كانت حاضرة للبرد فى عهد االسرتين التاسعة والعاشرة الفرعونيتين 

ق.م وكانت من ألمع المدن المصرية فى عهد اإلغريق   حتى أصاا  2155 – 2245

 باسم بني سويف . التسمية تحريف واشتهرت فى القرن الخامس عشر الميرد 

 المواصالت : ثالثًا 
تمتاز المحافظة بموقعها المتميا الذ  يجعل المواصرت منها وإليها سهلة ومتاحة 

 على مدار اليوم وهى :

السلك الحديدية : التى تربطها بالوجهين البحر  والقبلى )من االسلندرية حتى 
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 أسوان( .

 طرق برية هى :الطرق البرية : التى ترتبط المحافظة بثرثة 

 )الاراعى( أسوان  –طريق القاهرة  -

 )الصحراو  الشرقى( أسوان  –طريق القاهرة  -

 )الصحراو  الغربى( أسيوط  –طريق القاهرة  -

  الطريق النهر  عبر نهر النيل : حيث يوجد على ضفة النيل أحدث مرسى نهر 

 سياحى .

لها   وهى جامعة  كم عن أقرا جامعة 125تبعد محافظة بني سويف حوالى 

 القاهرة .

 مجال االستثمار :رابعًا 
 المجال الصناعى : 

  منطقة بياض العرب الصناعية :
( فدان سلنى شرق النيل على 155( فدان باالضافة الى )755وتقع على مساحة )

 كم من مدينة بني سويف .15مسافة 

 منطقة كوم أبوراضى الصناعية بالواسطى :   -

 ( فدان   وتضم أكبر ورش سلك حديد   وتقع جنوا هرم155وتقع على مساحة )

 ميدوم . 

 منطقة الصناعات الخفيفة :  
( فدان بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل ومجهاة 111وتقع على مساحة )

 بالمرافق والخدمات   وتضم مصانع خاصة بتصدير المنتجات الاراعية .

 منطقة الصناعات المتوسطة :    -

 فدان بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل . 351ى مساحة وتقع عل

 منطقة الصناعات الثقيلة :    -

( فدان   وتضم مصانع لألسمنت وكربيد السيللون والخرسانة 1195وتقع على مساحة )

 المسلحة .

 مجال الموارد الحجرية والتعدينية :
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 ات المياة من حيث تتوافر باألراضى الصحراوية بالمحافظة العديد من الخامات 

 –الجودة والوفرة تصلح للعديد من الصناعات   حيث يوجد بها )أجود أنواع األلباستر 

 رمال وزلط( . –الحجر الجير   –الطفلة 

كما تم اكتشافات بترولية فى الجانب الغربى الصحراو  للمحافظة   وتبشر نتائج 

 أيضًا فى منطقة اهناسيا  . األبحاث الجارية بوجود هذه الخامات فى الجانب الشرقى

 

 المجال الزراعى :

فدان( كما تبلغ المساحة القابلة  217555تبلغ المساحة المنارعة حوالى )

 فدان( . 77555لإلستصرح                      حوالى )

تشتهر المحافظة بمياة عالية فى منتجات النباتات العطرية والطبية وعسل النحل 

 .والخضروات والموالح 

 كما تقوم المحافظة بتصدير البصل والموالح والايوت العطرية .

 المجال السياحى :

( مترًا مربعًا   يضم العديد من 4315تضم المحافظة متحفًا تاريخيًا على مساحة )

المعالم األثرية المهمة والتماثيل الحجرية والبروناية والعمرت الذهبية واألقمشة التى 

 جانب اآلثار الخارجية   وهى :تمثل التاريخ المصر  ب

  اآلثار الفرعونية :

منطقة آثار ميدوم   وبها هرم ميدوم الذ  بنى من ثمانية مصاطب والذ  أكمل 

بناءه الملك خوفو بانى الهرم االكبر بالجياة   ووجد بالمنطقة لوحات أوزميدوم 

 والموجودة بمتحف القاهرة .

( مليون سنة   وهو كهف طبيعي 15لى )محمية كهف سنور   ويرجع تاريخ تلوينه ا

 سنور .  نتج من تأثير عوامل اإل ابة فى الحجر الجير  واأليوسينى الموجود بجبل 

( فدان تعود الى العصر 55منطقة آثار بنى سليمان الشرقية   وتقع على مساحة )

 الرومانى .

ة والعاشرة   منطقة آثار إهناسيا   حيث كانت عاصمة البرد خرل االسرتين التاسع
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 وكانت تعرف باسم )نسوت( أ  الطفل المللى .

 اآلثار االسالمية :

 تضم المحافظة آثار إسرمية عديدة تنتشر فى انحاء المحافظة وهى :

مقام السيدة حورية ويقع داخل مسجد السيدة حورية وأسمها الحقيقي )زينب 

وجهه وكانت رحالة وشهدت  الحسينية( ويرجع نسبها الى االمام الحسن بن على كرم اهلل

 العديد من الفتوحات اإلسرمية .

 مأ نة مسجد الشلبى والمشربية ويرجع تاريخها الى العصر الفاطمى .

( وهى عبارة عن مبنى 2م14المأ نة الفاطمية بالمسجد اللبير بدالص ويبلغ ارتفاعها )

 مثمن الشلل ملون من أربعة طوابق .

جع الى عصر الفتوحات االسرمية أثناء فتح عمر قبر االمير أحمد ابن شديد وير

 ابن العاص لمصر .

مسجد عمر ابن عبد العايا وهو مبنى على احدث طراز معمار  إسرمى ويقع 

 بقلب المدينة .

 اآلثار المسيحية :
 تضم المحافظة اللثير من اآلثار المسيحية ومنها :

ومن مظاهر الوحدة الوطنية  ( ميرد 1375دير األنبا بوال بمركا ناصر وبنى عام )

 نجد أعلى قبة الدير تعانق الهرل مع الصليب .

دير األنبا أنطونيوس بالميمون ويعد أول منشأة رهبانية فى العالم ويرجع تاريخ 

 ميرد  . 455إنشائها الى عام 

كنسية السيد العذراء مريم )بشرق النيل( وقد بنيت اللنسية على  كر  مرور إقامة 

 المقدسة فى هذا الملان فى رحلتها من الشمال الى الجنوا .العائلة 

دير مارجرجس بسدمنت الجبل   ويرجع تاريخه الى القرن الثالث الميرد  

 ويتوافد عليه اللثير من الاائرين من أنحاء الجمهورية .

 م .1323اللنيسة اإلنجيلية ويرجع تاريخ إنشائها الى عام 

 السياحة الترويحية :

 : الرياضية
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يوجد بالمحافظة العديد من النواد  الرياضية حيث أنها تضم )إسناد بنى سويف 

الصالة  –الرياضى وإستاد شرق النيل وبهما مدرجات وكذلك أربعة إستادات أخر  

 أربعة حمامات سباحة باإلضافة الى حمام السباحة األولمبى( . –المغطاه 

 الترفيهية :
اهات داخل المدينة   باإلضافة الى حديقة حديقة عامة ومتن 11تضم المحافظة 

 للحيوان وتضم العديد من الحيوانات .

 الفنادق ودور الضيافة :

تضم المحافظة العديد من الفنادق أهمها )مركا مؤتمرات الجامعة بلورنيش النيل 

نال  –فندق سميراميس  –فندق قصر البلر   –فندق جمعية الشابات المسلمات  –

 الشباا( .

 ًا نشأة  جامعة بنى سويف وكلياتها ثاني  
أنشا فرعى جامعة القاهرة )الفيوم وبني سويف( بموجب القرار الجمهور  رقم 

 . 1231لسنة  273

باستقرل فرع الجامعة ببني  1233( لسنة 232صدر القرار الجمهور  رقم )

 سويف عن الفيوم .

على إنشاء اربع م 25/11/1227( بتاريخ 211وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم )

كلية العرج الطبيعي  –كلية الاراعة  –كليات جديدة بفرع بني سويف هى )كلية الهندية 

 كلية طب االسنان( . –

مائة وثرثون  13595559555  2552/2557أدرجت فى الموازنة االستثمارية 

وف مليون ونصف المليون من الجنيهات ملنت الفرع من القيام باللثير من متطلباته وس

 تملنه من استلمال باقى احتياجاته استعدادا لإلستقرل كجامعة مستقلة .

تقرير لجنة التعليم  والبحث العلمى  والشباا بمجلس الشور  فى دورة االنعقاد  -

العاد  )الثانى والعشرون( عن زيارتها الميدانية لفرع جامعة القاهرة ببني سويف يوم 

تضمنت الايارة ايضًا كلية التعليم الصناعى   حيث  2/4/2552الثرثاء الموافق 

بالمحافظة و لك برئاسة السيد االستا  الدكتور / فاروق إسماعيل وضمت اللجنة ثمانى 
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من أعضائها بمجلس الشور  وسبعة من اعضاء لجنة التعليم بالحاا الوطنى بجانب 

عة القاهرة ببني الصحافة   وقد أوصت اللجنة فى نهاية زيارتها بحتمية استقرل فرع جام

سويف   ليصبح جامعة مستقلة   مع استلمال باقى كلياته بعد االستقرل   وبضرورة 

 انضمام كلية التعليم الصناعى لفرع الجامعة ببني سويف .

استقلت جامعة بني سويف عن جامعة القاهرة العريقة التى كانت تتبع لها ضمن 

ى إستلملت مقوماتها المادية والبشرية خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء الجامعات الت

لسنة  33ثم صدر القرار الجمهور  رقم  2555لسنة  34بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 بضم كلية التعليم الصناعى الى جامعة بني سويف . 2551

اشاء مدن جامعية بأرض الجامعة بشرق النيل على أحدث طراز معمار  من  

فرع فى الوقت الحالى كما تملن الجامعة من استيعاا المدن الجامعية تلبى احتياجات ال

 األعداد المتاايد فى المستقبل .

 1142أنشئت كلية التجارة بفرع بني سويف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم وقد 

 . 1271/1277وبدأت الدراسة بها اعتبار من العام الجامعى  1271لسنة 

وبدأت الدراسة  1231لسنة  273أنشئت كلية الحقوق بالقرار الجمهور  رقم وقد 

 . 1231/1232فى العام 

وبدأت الدراسة فى  1232لسنة  37أنشئت كلية الطب البيطر  بالقرار الجمهور  رقم 

 . 1231/1232العام الجامعى 

وبدأت الدراسة بها  1234لسنة  51أنشئت كلية العلوم بالقرار الجمهور  رقم وقد 

 232ئت كلية التربية بالقرار الجمهور  رقم . أنش 1234/1235فى العام الجامعى 

لشعبة التعليم االساسى  1232/1225وبدأت الدراسة بها فى العام الجامعى  1233لسنة 

 بالشعبة العامة . 22/1223وعام 

وبدأت الدراسة  1235لسنة  353أنشئت كلية االداا بالقرار الجمهور  رقم وقد 

 . 1235/1231فى العام الجامعى 

 333ت كلية الصيدلة بموجب قرار المجلس االعلى للجامعات بجلة رقم أنشئوقد 

 . 24/1225وبدأت الدراسة بها فى العام الجامعى  3/1/1224بتاريخ 
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وبدأت  1225لسنة  23أنشئت كلية الطب البشر  بالقرار الجمهور  رقم وقد 

 وملحق بها مستشفى جامعى . 25/1221الدراسة بها فى العام الجامعى 

هد الفنى للتمريض "ملحق بللية الطب" وبدأت الدراسة فيه اعتبارًا من العام المع

 . 21/1227الجامعى 

ثم  1222لسنة  351أنشئت كلية التعليم الصناعى بالقرار الجمهور  رقم وقد 

 33بقرار رئيس الجمهورية رقم  7/3/2551انضمت الى جامعة بني سويف بتاريخ 

  2551لسنة 

  وتمنح  2551لسنة  217مريض بالقرار الجمهور  رقم أنشئت كلية التوقد 

 درجة البلالوريوس فى علوم التمريض والدراسة بها عملية وباللغة االنجلياية .

أنشئت كلية الهندسة )ومقرها داخل المجمع التلنولوجى بمدينة بني سويف وقد 

 . 2551لسنة  217الجديدة بشرق النيل( بالقرار الجمهور  رقم 

بنات( بموجب القرار الجمهور  رقم  –ت كلية التربية الرياضية )بنين أنشئوقد 

 ومقرها مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل . 2551لسنة  432

 : موقع جامعة بني سويف : الثًاث

ستة عشر  1195تقع الجامعة عند المدخل الشمالى لمدينة بني سويف على مساحة 

مربع( ومبنى إدارة الجامعة مقام على مساحة ألف متر  12355فدانًا ونصف الفدان )

متر مربع   وللجامعة أرض مخصصة بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل  3555

 فدان . 355مساحتها 

 شعار الجامعة : ويضم :

 رما )الحضارة(  هرم ميدوم   -

 رما )النمـاء(  السنبلة   -

 رما )الحيـاة(  النيل   -

 (رما )المعرفة  الشمس   -

 (1جميع ما يخص الجامعة من منشأت داخل حرمالجامعة وخارجه فى الملحق رقم )

فدان بارض شرق النيل للمنشات الجامعية  321( تم تخصيص مساحة 15)
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 الجديدة.

 

 جدول المساحات االجمالية للعناصر
 المساحة تقسيم االرضى لالستعماالت المختلفة

 94822 85.6 ادارة الجامعة و الملتبة
 62882 02529 ية الهندسةكل

 40804 .045 كليةالعلوم
 .009.6 92529 كلية الطب و المستشفى

 26.66 2506 كلية الصيدلة
 22092 2592 كلية طب االسنان
 22026 4562 كلية التمريض
 8.2.0 0.54 كلية التربية 

 20.24 45.9 كلية العرج الطبيعى
 .2208 .0059 كلية الطب البيطر 

 22422 6502 اراعةكلية ال
 020264 22529 المجمع الرياضى

 6..6 95.2 المسجد
 6880 9508 المطعم

 0042.6 9.5.6 االسلان الطربى
 2...2 00562 اسلان طالبات

 .9488 85.6 اسلان اعضاء هيئة التدريس
 92426 .58. ادارة المدن الجامعية

 002900 .2059 مسطحات خضراء و مفتوحة
 208062 49548 كةشرايين الحر
 0240000 298 االجمالى

 التحليل البيئى للوضع الراهن لجامعة بنى سويف  2/3

تحليل للبيانات الخاصة بالقو  والمتغيرات الخاصة بلل من البيئة الداخلية هو 

لمؤسسة جامعة بنى سويف   والبيئة الخارجية المحلية والقومية والدولية والغرض من 

 هذا التحليل هو :

 مجاالت القوة التى تتميا بها مؤسسة جامعة بنى سويف من خرل د يحدت

تشخيص البيئة الداخلية من حيث مواردها وإملانياتها البشرية والمادية ووضعها 

 التنافسى .

  تحديد الفرص المتاحة في البيئة الخارجية لمؤسسة جامعة بنى سويف والتى

تحديد باإلضافة إلى لمقارنة بالمنافسين   يملن لها إستغرلها لتطوير أدائها وتمياها با

 التهديدات في نفس البيئة التى قد تؤثر على هذا األداء وعلى وضعها التنافسى.

 ( أطار التحليل البيئى لجامعة بنى سويف  1يوضح الشكل رقم ) 

يتم دراسة وتحليل الوضع الراهن وتقييمه لجامعة بنى سويف وكلياتها عن طريق 
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تشخيص والذ  يعتمد على تحليل وتقييم البيئة الداخلية )  Swotالرباعى أسلوا التحليل 

والشك أن هناك . نقاط القوة والضعف(والبيئة الخارجية )الفرص والتهديدات( مجاالت و

تأثير مباشر للل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية على تحقيق الجامعة وكلياتها 

 .اتيجية لرسالتها وغاياتها وأهدافها األستر

 نقاط القوة والضعف . –تحليل البيئة الداخلية 2/3/1

في الواقع هناك أكثر من مدخل علمي لتحديد و تشتخيص مجتاالت القتوة و الضتعف     

في البيئة الداخلية لمؤسسة جامعة بني سويف   و للن أكثر هذه المداخل ما يعترف تحليتل   

  أو العومتل   "7s"خدام طريقتة التـ   (   و  لك باستت ISFAالعوامل االستراتيجية الداخلية )

السبع االستراتيجية الداخلية للمؤسسة   حيث يتم التواصتل إلتى مجتاالت القتوة و الضتعف      

 في األبعاد السبعة الرئيسية للمؤسسة و هي :  

 Structure الهيلل -1

 Staff األفراد -2

 Sources الموارد  -3

 Style نمط اإلدارة   -4

 Systems & Procedures األنظمة و اإلجراءات   -5

 Skills المهارات  -1

              Shared values                                      القيم المشتركة - 7           

 ( الهيكل التنظيمي :  1) 

يمثتتل الوعتتاء التتذي تمتتارس متتن خرلتته جامعتتة بنتتي ستتويف نشتتاطها لتحقيتتق أهتتدافها    

األنشطة في شتلل إدارات وأقستام و    وينطوي على عمليات تجميع و تصنيف و تقسيم هذه

وحدات   و تحديد المستويات اإلدارية   و تحديد عرقات السلطة علتى المستتو  الرأستي    

في الهترم التنظمتي   و االختصاصتات و المستئوليات و األدوار   وخطتوط االتصتال   و       

 تتتتدفق المعلومتتتات . و يتتتتم التعبيتتتر عتتتن هتتتذا الشتتتلل فتتتي مرستتتوم يطلتتتق عليتتته الخريطتتتة  

 التنظيمية .

و يتستتم  لتتك الهيلتتل العديتتد متتن الخصتتائص أهمهتتا المرئمتتة و الواقعيتتة و المرونتتة     

 والوضوح والبساطة و عدم التعقيد . 
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 ( الهيلل التنظيمى واإلدار  لجامعة بنى سويف  2ويوضح الشلل البيانى رقم )

 (1شكل رقم )
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أطار التحليل البيئى لجامعة بنى 

 سويف

حليل البيئة الداخلية ت

 للمؤسسة

تحليل البيئة الخارجية 

 للمؤسسة

 أسلوب التحليل المتبع

SWOT 

مجاالت القوة والضعف في 

 البيئة الداخلية
الفرص والتهديدات في 

 البيئة الخارجية

مدخل تحليل العوامل 

 راتيية الداخليةاإلست

ISFA 

مدخل تحليل العوامل 

 اإلستراتيجية الخاجية 

مصفوفة القوة 

 والضعف

مصفوفة 

 الفرص

 والتهديدات



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس الجامعة

أ. التوجيه المالي 

 واإلداري

أ. التخطيط ومتابعة 

 الخطة

 

 أ.ع للشئون القانونية
 

 أ.ع للتنظيم و اإلدارة
أ. مركا المطبوعات و التوثيق 

 تخا  القرارودعم ا

 

 أ.ع ملتب رئيس الجامعة
العرقات العامة 

 واإلعرم

 رئيس الجامعة

 

 أ. الفتاوي و العقود

أ. القضايا و التنفيذ 

 والحجا اإلداري

 

 أ. التحقيقات و التأديب

 

 أ. التدريب

أ. ترتيب الوظائف 

 وتخطيط القو  العاملة

 التنظيم و طرق العمل أ.

 

 أ. اإلحصائيات المركاية

 

 أ. خدمة المواطنين

 

 أ. ملتب المتابعة

ق. الحاسبات 

 اإلكترونية

 

 ق. اإلحصاء

 ق. النشر

ق. دعم اتخا  

 القرار

ق. التوثيق 

 والملتبات

 

 ق. التوجيه اإلداري

 

 ق. التوجيه المالي

 نائب رئيس الجامعة 

 لشئون التعليم و الطرا

 نائب رئيس الجامعة 

 تعليم و الطرالشئون ال

 نائب رئيس الجامعة 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 أ.د أمين الجامعة

 أ. ملتب النائب

جيل شئون الدراسة والتسأ 

 اناتحباألمت

أ.الخريجين 

 وتحريرالشهادات  الشهادات

 أ.شئون الوافدين

 أ.ع للشئون الطبية

 أ. الئون العرجية والوقائية

 أ. طب األسنان

 أ.مستشفى الطلبة

 أ. الشئون المالية واإلدارية

 أ.ع. لرعاية الشباا

 أ النشاط اإلجتماعى واألسر

 أ. الثشاط الثقافى والفنى

 أ. النشاط الرياضى

 أ. الجوالة والرحرت والخدمة العامة 

 التلافل اإلجتماعى

 الشئون المالية واإلدارية

 أ.ع للمدن الجامعية 

 أ.ع للمدن الجامعية )طلبة(
 

 أ.ع للمدن الجامعية )طالبات(

( 

 أ.التغذية 

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث  

 أ.ملتب النائب

 بحوثوالأ.ع للدراسات العليا 

 أ.شئون للدراسات العليا

 أ. البحوث المالية

 أ.للعرقات  الثقافية

والمنح أ. البعثات 
 واألجازات الدراسية

أ. اإلعارات والمهمات 

 العلمية

الثقافية أ.األتفاقيات 
 والمؤتمرات

 أ.ع للملتبات

 المركاية  ةأ الملتب

 أ.شئون ملتبات اللليات

 اريةأ. الشئون المالية واإلد

 ملتب النائب أ.

شئون الوحدات  ات الطابع أ.
 الخاص  

 مشرروعات للبيئة أ.

أ.أمانة 

 المجالس  

قسم ملتب أمين 

   الجامعة

أ.ع ألمين 

 العام  

أ.مراجعة 

 المخاون 

 أ.ع الشئون الهندسية

 أ.ع للموازنة والحسابات 

 أ الموازنة 

 أ.الحسابات

 الخاينة أ. 

 أ.للعرقات  الثقافية

 مشتريات والمخازنأ.  ال

 أ. المشتريات 

 المخازن والعهد أ

 أ. الصيانة والترميمات

 ق . الشئون المالية

 أ.شئون المقرر

لشئون أ.ع 

 األفراد 

 أ شئون العاملين )كادر عام (

أ.شئون العاملين )كادر خاص 

) 

 رعاية العاملين أ. 

أ.ع للشئون 
 اإلدارية 

 تأمينأ.  ال

 والمعاشات

تارية أ. السلر
 والمحفوظات 

 لخدمات العامة  أ

حسابات الصناديق الخاصة  ات 

 الطابع الخاص
 المطبعة
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 ( األفراد :2)

ل األفراد الموارد البشرية ألي مؤسسة و التي هي مصدر الحيتاة فتي هتذه المؤسستة متن      يمث

خرل أداء الوظائف و المهام الرزمة لتحقيق أهتدافها بلفتاءة و فعاليتة. و يجتب أن يتتم اختيتار و       

تعيتتتين األفتتتراد  وي الصتتتفات و الخصتتتائص التتتتي تتتتترئم متتتع طبيعتتتة الوظتتتائف المتاحتتتة فتتتي  

الحرص علتى تنميتة المتوارد البشترية فتي المؤسستة متن خترل التتدريب و           المؤسسة. كما يجب

 التحفيا و الترقية. و ينقسم األفراد في المؤسسة التعليمية إلى نوعين رئيسين هما :

و يمثلتتتون مقتتتدمي الخدمتتتة التعليميتتتة فتتتي    أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس و معتتتاونيهم :  

الخبرة فتي تقتديم الخدمتة التعليميتة و      المؤسسة   و يجب أن تتوافر لهم القدرة و المهارة و

 البحثية و المشاركة المجتمعية .

 -فيما يلي بيان عن أعضاء هيئة التدريس و أعضاء الوظائف المعاونة :

 عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة : 

 الكلية / المعهد
 على رأس العمل

 اإلجمالي
عدد المعارين 

 واألجازات
 إجمالي نهائي

 مدرس اعدأستاذ مس أستاذ

 6. .9 22 02 6 8 التجارة

 62 00 42 99 06 22 الطب البيطري

 22 4 28 92 2 2 التربية

 092 22 20 2. 90 04 العلوم

 029 .2 24 60 2 6 اآلداب

 2. 02 20 02 6 02 الحقوق

 .08 92 028 66 29 08 الطب

 92 . 02 06 0 - الصيدلة

 22 02 92 92 2 9 التعليم الصناعي

 9 - 9 - - 9 تمريضال

 6 - 6 2 2 0 رياضيةالتربية ال

 تابع لكلية الطب البيطري المعهد الفني للتمريض

 9008لسنة  984قرار إنشاء  0 الهندسة

 .42 049 82. 222 009 002 إجمالي

 
 عدد أعضاء الجهاز المعاون ) معيدين و مدرسين مساعدين ( بالجامعة : 

إجمالي عدد المعارين إجمالي عدد أعضاء  لعلى رأس العم الكلية / المعهد
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عدد 
المدرسين 
 المساعدين

عدد 
 المعيدين

الجهاز المعاون على 
 رأس العمل 

 نهائي واألجازات

 22 0 22 90 09 التجارة

 26 . 22 .9 06 الطب البيطري

 8. 09 22 90 92 التربية

 40 2 84 92 22 العلوم

 24 06 42 26 20 اآلداب

 4 9 . 2 9 الحقوق

 992 02 900 26 009 الطب

 22 09 64 0. 24 الصيدلة

 6 9 8 2 2 التعليم الصناعي

 .0 - .0 4 6 التمريض

 00 - 00 00 - رياضية التربية ال

 تابع لكلية الطب المعهد الفني للتمريض

 9008لسنة  984قرار إنشاء  الهندسة

 886 82 22. 200 962 إجمالي

 لدعم بمؤسسة جامعة بني سويف :العاملون في إدارة ا-

و يتمثلون في المديرين و رؤساء األقسام و الموظفين و العمال  و فيمتا يلتي بيتان عتن     
 هؤالء اإلداريين في الجامعة :

 عدد المعارين واألجازات عدد اإلداريين على رأس العمل الكلية / المعهد

 2 .8 التجارة

 6 092 الطب البيطري

 02 28 التربية

 - 000 العلوم

 00 82 اآلداب

 - 89 الحقوق

 2 002 الطب

 .0 .8 الصيدلة

 .0 020 التعليم الصناعي

 - 02 التمريض

 - 04 رياضيةالتربية ال

 المعهد الفني للتمريض

 الهندسة

 84 680 إجمالي

 ( الموارد المادية :3) 
لتتي تمثتل المتدخرت    يقصد بالموارد المادية فتي المؤسستات التعليميتة تلتك المتوارد ا     
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الماديتتة الرزمتتة ألداء األنشتتطة و المهتتام الخاصتتة بالمؤسستتة بلفتتاءة و فعاليتتة   و تشتتمل    

رأس المال ممثًر في موازنة المؤسسة الستنوية و المبتاني   و تستهيرت العمليتة التعليميتة      

و البحثية من مدرجات و قاعات دراستية و معامتل وأجهتاة و معتدات و أثتاث   و وستائل       

 نقل و اتصاالت   و وسائل تلنولوجيا المعلومات   و أدوات كتابية و غيرها .

 -فى اآلتى :خصائص الموارد المادية للمؤسسة الناجحة وتتمثل 

 . كفاية الموارد بما يترئم مع حجم النشاط و يساعد على تحقيق األهداف بلفاءة 

  يتل الفاقتد و المحافظتة    حسن استغرل الموارد من خرل تعظيم االستفادة منهتا و تقل

 عليها من خرل الصيانة المستمرة .

     التللفتتة المناستتبة حيتتث يجتتب الحصتتول عليهتتا بتللفتتة مناستتبة تستتاعد علتتى خفتتض

 تلاليف األداء .

           الحداثة حيث يجتب أن تتترئم متع التطتورات الحديثتة فتي التلنولوجيتا و بمتا يتؤدي

 إلى تدفق وتطوير مستويات األداء .

 ب أن تترئم مع االحتياجات الفعلية و االستخدامات المتوقعة .المرئمة حيث يج 

 ( نمط اإلدارة : 4)
و يعلس نمط اإلدارة األسلوا الذي تتبعه القيادات األكاديمية و اإلدارية في المؤسستة  

سواء في إدارة الموارد البشرية و المادية   أو في إدارة األنشتطة األساستية فتي المؤسستة     

 ة أو بحثية أو مجتمعية .سواء كانت تعليمي

 خصائص نمط اإلدارة المتميز في مؤسسات التعليم العالي :وتتمثل 

 . األسلوا الديموقراطي في اإلدارة القائم على المشاركة في اتخا  القرارت 

      وضتتتع مصتتتلحة المستتتتفيد النهتتتائي ) الطالتتتب ( فتتتي مقدمتتتة اهتمامتتتات اإلدارة و

 العاملين .

  لد  اآلخرين .تشجيع االبتلار و اإلبداع 

 . دعم و رعاية المبدعين و المتفوقين 

 . االهتمام بالتطوير و التحديث المستمر و تحقيق الجودة الشاملة 

 . االهتمام باألخرقيات المهنية 
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 . التفلير المنهجي و استخدام تلنولوجيا المعلومات في عملية اتخا  القرارات 

  اإلدارة الموجهة باألزمات .اإلدارة المستندة إلى التخطيط العلمي و ليست 

   نشر التعاون و الصداقة المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس و بين العاملين و عتدم

 إ كاء روح الصراعات المنافسة الهدامة .

 . التعاطف النفسي و االجتماعي مع األفراد في المؤسسة 

 . الوضوح و الشفافية في السياسات المتبعة و القرارت  ات العرقة 

 عدالة في التعامل مع اآلخرين .ال 

 ( األنظمة و اإلجراءات :5)
و يقصد بهتا أنظمتة العمتل و اإلجتراءات الرزمتة لتطبيتق هتذه التنظم ستواء كانتت فتي            

المجاالت األكاديميتة مثتل التعلتيم و الدراستات العليتا و البحتث العلمتي   أو فتي المجتاالت          

نيتتة و الماليتتة و اللوجستتتية و رعايتتة   الداعمتتة فتتي المؤسستتة مثتتل األنشتتطة اإلداريتتة و الف   

 الشباا و غيرها.

 ويمثل خصائص نظم و إجراءات العمل الفعالة :

 . التحديد الدقيق و التوثيق الرسمي ألنظمة و إجراءات العمل 

 . الوضوح و البساطة لسهولة الفهم من جانب المسئولين عن التنفيذ 

 ية .الموضوعية بحيث تخدم األداء و ليس المصالح الشخص 

 . المرونة بحيث يملن تعديلها و تطويرها بما يواكب التغيير في بيئة العمل 

 . اإلعرن و اإلتاحة بمعنى أن تلون معلنة و متاحة لمستخدميها و المستفيدين النهائيين 

       عدم الروتين من خرل التبسيط في اإلجتراءات و البعتد عتن التعقيتد و صتعوبة

 عدم التأخير في تقديم الخدمات للمستفيدين النهائيين .التنفيذ   و من ثم عدم األداء و 

األقساااا  و عااادد البااارامي التعليمياااة التاااي تمنحهاااا الكلياااات و عااادد   عااادد  فيماااا يلااايو 
 المقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااررات

 -) الدرجة الجامعية األولى و الدراسات العليا ( : 

 الكلية/المعهد
عدد 

 األقسام

الدرجة الجامعية 

 األولى
 دراسات عليا

إجمالي 

عدد 

لبرامج ا

 التعليمية

إجمالي 

عدد 

 المقررات
عدد 

البرامج 

عدد 

 المقررات

عدد البرامج 

 التعليمية

عدد 

 المقررات



   
 

 

 

23 

 

 دكتوراه ماجستير اتعليمية

 098 00 88 2 2 80 2 2 التجارة

 082 2 094 0 0 28 0 02 الطب البيطري

 99 . 4 0 0 .0 2 .0 التربية

 222 .2 028 04 04 9.6 00 8 العلوم

 0. 92 00 2 2 20 . 2 اآلداب

 0.8 .0 28 8 8 090 2 00 الحقوق

 49 2 28 0 0 28 0 28 الطب

 22 2 22 0 0 8. 9 2 الصيدلة

 .96 8 - - - .96 8 4 التعليم الصناعي

 22 0 - - - 22 0 8 التمريض

 000 2 - - - 000 2 4 رياضية التربية ال

المعهد الفني 

 للتمريض
0 0 00 - - - 0 00 

 9008لسنة  984قرار إنشاء  الهندسة

 0.99 009 280 22 22 0080 20 092 إجمالي

 ( المهارات :6) 
و يقصد بها مهارات أداء الوظائف أو المهام و التتي يجتب توافرهتا فتي األفتراد ستواء       

كتتتانوا متتتع أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس   أو معتتتاونيهم أو متتتن أعضتتتاء الجهتتتاز اإلداري فتتتي  

 من أمثلة هذه المهارات ما يلي : المؤسسة . و

 )أ( المهارات الذهنية أو الفكرية :
و تتعلتتتق بتتتالتفلير االبتلتتتاري و التخطتتتيط و التخيتتتل و حتتتل المشتتتلرت و اتختتتا      

 القرارات .

 )ب( المهارات الفنية : 
بمهارات أداء الوظائف و المهام  ات الطبيعية الفنيتة المتخصصتة . مثتال     و تتعلق

 دريس   أو البحتتتتث العلمتتتتي   أو مهتتتتارات أداء الوظتتتتائف الماليتتتتة و   لتتتتك مهتتتتارات التتتتت

 المحاسبية   أو مهارات أداء المشتريات و المخازن   أو مهارات التدريب   وغيرها.

 )ج(المهارات السلوكية :
و تتعلق بالمهارات اإلنسانية في التعامل متع اآلخترين   و التحفيتا و إثتارة دافعيتة      

تصتتال   وحتتل الصتتراعات   و التتتأثير فتتي ستتلوك اآلختترين   و   اآلختترين   ومهتتارات اال

 التعاون و غيرها .
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 ( القيم المشتركة :7)
تتمثتتل القتتيم المشتتتركة فتتي المعتقتتدات و األخرقيتتات و العتتادات و أنمتتاط الستتلوك التتتي  

تستتود المؤسستتة   و متتن ثتتم توجتته القتترارات و التصتترفات الخاصتتة بالقيتتادات األكاديميتتة   

والعاملين في المؤسسة . وبلغة أختر  تتعلتق القتيم المشتتركة فتي أي مؤسستة        واإلدارية  

غيتر   بما هتو حترل و متاهو حترام   و متاهو جيتد و متاهو ستيء و متاهو أخرقتي و متاهو           

 ل مجتمعيًا .قبول من المجتمع و ماهو غير مقبوأخرقي مهنيًا   و ماهو م

االت للقتتوة   و تشتتخيص يملتتن تحديتتد عشتتر مجتت swatو عمومتتًا متتن ختترل استتتخدام 

 عشر مجاالت للضعف في جامعة بني سويف على النحو التالي :  

  Weaknessنقاط ومواطن الضعف 1/3/1/2

 -يمكن تشخيص عشر عناصر ضعف في جامعة بنى سويف يمكن إيجازها على النحو التالى :
 حاجة جامعة بنى سويف ألستلمال خطة األنشاءات والمبانى سواء إلقامة كليات (1

جديدة )مثل كلية الهندسة   وكلية التربية الرياضية ....(أو التوسع في اإلنشاءات 

والمبانى ألستيعاا أعداد متاايدة من الطرا أو استلمال معامل ومختبرات علمية 

وإنشاءات قاعات للتدريس )كلية التجارة   كلية العلوم  كلية الطب البيطر ( أو أنشاء 

 . ملتبة مركاية وما إلى  لك

ال توجد موازنة كافية لها ولألسف والشك أن الوفاء بتلك الخطة يتطلب أموال ضخمة 

األمر الذ  يعطل من تحقيق الجامعة لرؤيتها ورسالتها التعليمية والطربية والبحثية 

 والمجتمعية .

عدم وجود خطة أستراتيجية للبحوث العلمية في الجامعة وكلياتها المختلفة وغياا  (2

بحاث الفريق   وعدم وجود حوافا وجوائا لتشجيع البحث العلمى   كذلك ال شبه كامل أل

توجد مجرت علمية في عديد من اللليات )كلية العلوم والطب عل سبيل المثال(   

ويرجع  لك ألسباا عديد أبرزها نقص التمويل اللافى والرزم   فضًر عن محدودية 

كتوراه أو أبحاث ترقى أعضاء هيئة دور البحوث االكاديمية )رسائل ماجستير أو د

 في مواجهة المشلرت المجتمعية والتنموية . (التدريس

مقابلة المعايير المؤهلة لألعتماد . حيث تقدمت أربعة تباطؤ اللليات بالجامعة في  (3

كليات فقط للحصول على مشروعات ضمان وتوكيد الجودة   وباقى اللليات على وشك 
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ل عديدة تعوق كليات الجامعة في تحقيق تقدم سريع وملموس األ ان هناك مشاك. التقدم 

وبالطبع تأتى ور في نقص توفر األماكن واألجهاة والتسهيرت في هذا الشأن معظمها يد

 مشللة التمويل كأحد التحديات التى تواجهها الجامعة وكلياتها .

ليات عدم التناسب بين إعداد الطرا وأعداد أعضاء هيئة التدريس في بعض الل (4

)على سبيل المثال كلية الصيدلة   وكلية الطب البشر     وكلية التمريض( كما يوجد 

نقص حاد في اعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس في شعبة اللغة األنجلياية 

اللجوء إلى أعضاء عليه بللية التجارة )والسيما قسم إدارة األعمال( األمر الذ  يترتب 

ين بشلل كبير االمر الذ  ينتهى في النهاية إلى ضعف الفعالية هيئة تدريس منتدب

 التعليمية .

ها للمتغيرات التدريسية وعدم تحديثها وبطئ مسايرت ود البرامج والمقرراتجم (5

الحديثة والتطور غير المسبوق لتلنولوجيا المعلومات   باإلضافة إلى عدم توجه تلك 

وبالتالى عدم . حتياجات الفعلية لسوق العمل البرامج والمقرارات بشلل كافى لتلبية اإل

تاويد الخريجين بالمهارات والمعارف الرزم لتحقيق الماايا التنافسية لهم .فضًر عن 

غياا نظم تقييم تلك البرامج الدراسية سواء من جانب الطرا أو أصحاا المصلحة 

 واألطراف المعنية .

ت الدراسية سواء في مرحلة عدم وجود توصيف واضح ووثيق للمناهج والمقررا (1

البلالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا بلليات الجامعة مع غياا المتابعة والرقابة من 

جانب مجالس األقسام واللليات على محتو  وطريقة أخراج اللتاا الجامعى . فضًر 

مما  عن أعتماد الطرا واألساتذة المبالغ فيه على اللتاا الجامعى المتقادم والمتواضع

يؤد  إلى عدم تنمية مهارات البحث وروح األبتلار واألبداع لد  الطرا وضعف 

 قدرتهم على التعليم الذاتى .

تقادم و فقر الوسائل التعليمية التى يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في تنفيذ  (7

البرامج التعليمية التى تستخدمها أعضاء هيئة التدريس في تنفيذ البرامج والمقررات 

تلنولوجية الحديثة لعدم توافرها دراسية في الجامعة   وضعف استخدام األساليب الال

عدم وجود التمويل المالى اللافى فضًر عن نقص أعداد وتدريب أعضاء هيئة بسبب 
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 التدريس على أستخدامها من ناحية أخر  .

عدم أستخدام المدرسين المساعدين والمعيدين بشلل فعال في القيام بمهامهم  (3

تطبيقية لضعف رقابة مجالس األقسام واللليات عليهم   وإنصرافهم إلى للتدريسية اا

إعطاء الدروس الخصوصية للطرا سواء في اللليات كبيرة األعداد )مثال كلية 

 التجارة( أو اللليات العملية )مثال كليات الطب والعلوم ...( .

م الساعات المعتمدة( أعتماد معظم اللليات على أسلوا نظام الفصلين )دون نظا (2

األمر الذ  أد  إلى فشل العملية التعليمية تمامًا بسبب قلة عدد الساعات التى يتم إعطائها 

للطرا فعًر للثرة عدد أيام األجازات الرسمية وألغاء يوم السبت كساعات للعمل   

نهاية  باألضافة إلى أقتصارأساليب التقييم المتبعة للطرا على مجرد أختبار نهائى في

الفصل الجامعى والسيما في معظم اللليات النظرية مع أتجاه معظمها فقط الى قياس 

 قدرات الحفظ واألسترجاع دون أختبار قدرة الطرا على التحليل واألستنتاج واألبتلار .

الضعف الواضح لتأهيل وتدريب العاملين واألداريين بالجامعة وكلياتها   حيث  (15

وفير المنح والبعثات ألعضاء هيئة التدريس دون األداريين   ينصب التركيا فقط على ت

هيئة التدريس والوظائف المعاونة دون االهتمام ألعضاءوكذلك توفير الدورات التدريبية 

  الحقيقى بتوفير دورات تدريبية وتعليم مستمر لللوادر اإلدارية من العاملين 

 والمختصين .

 Strengthsنقاط عناصر القوة 1/3/1/1

عتمد جامعة بنى سويف في تحقيق خطتها االستراتيجية على مجموعة من نقاط ت

والتميا األستراتيجى التى تحوزها والتى يملن استثمارها على النحو الذ  وعناصرالقوة 

 يملنها من تحقيقها رسالتها .

 -وفيما يلى أبرز عشر عناصر للقوة في جامعة بنى سويف :

عام    25بنى سويف لمدة طويلة أمتدت عبر استمرار فرع جامعة القاهرة في  (1

وبالتالى فقد استفادت جامعة بنى سويف من كافة األملانيات المادية والبشرية والرئحية 

من عمر جامعة القاهرة(.وقد أثمر  لك عن  %.9لجامعة القاهرة في إدارة  لك الفرع )

 -لعل أبرزها مايلى :نقاط قوة هامة أثمرت عن سمة أكاديمية وبحثية متمياة للجامعة 
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تطبيق كافة اللوائح المطبقة في جامعة القاهرة وكلياتها على نظيرها في جامعة  -

 بنى سويف وكلياتها .

أعتراف البيئة المحلية واألقليمية بالشهادات الممنوحة من جامعة بنى سويف  -

 ا .بإعتبارها شقيقة لجامعة القاهرة سواء في مجال البلالوريوس أو الدراسات العلي

ان معظم قيادات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف من خريجى جامعة  -

 القاهرة وأبنائها .

أملانية إجراء توسعات ضخمة مستقبلية تتمثل في وجود أرض تبلغ مساحتها  (2

 فدان بمدينة بنى سويف جديدة يملن األستفادة منها في : 200

 أنشاء كليات ومعاهد جديدة . -

متمياة للليات قائمة )مثل برامج متمياة لللية التجارة أو أنشاء برامج فعلية  -

 الطب أو الصيدلة .....ألخ(

 أنشاء مدينة جامعية جديدة للطلبة والطالبات بخرف القائمة . -

توافر عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس  ات كفاءة وتميا في بعض كليات  (3

لتجارة وكلية الحقوق وكلية الطب الجامعة )على سبيل المثال كلية الطب البيطر  وكلية ا

وكلية العلوم( وتلك اللفاءة والتميا يملن أثباتها بشلل ملموس في مجال التعليم والبحث 

 -وخدمة المجتمع على النحو التالى :

أنضمام العديد من األساتذة أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنى سويف في  -

تذة واألساتذة أو المساعدين )على سبيل اللجان العلمية أو لجان التحليم لترقية األسا

 المثال كليات التجارة والحقوق   والعلوم   والطب البيطر (.

حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس على مشروعات بحثية ممولة من جهات  -

دولية أو محلية للفاءتهم البحثية الواضحة )على سبيل المثال في مجاالت الطب البيطر  

 والعلوم(.

لعديد من أعضاء هيئة التدريس بنشر أبحاثهم في مجاالت عالمية ودولية قيام ا -

 سواء من األساتذة أو أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات .

أستفادة العديد من أعضاء هيئة التدريس من البعثات الخارجية والمنح والمهام  -
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 العلمية بالخارج واألشراف المشترك .

 ة التدريس على جوائا علمية عديدة .حصول العديد من أعضاء هيئ -

توافر عديد من الوحدات  ات الطابع الخاص في الجامعة واللليات المختلفة    (4

وجميعها تركا على قضايا التعليم المهنى المستمر وتطوير وأعداد الدراسات واألبحاث 

ر موارد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة األمر الذ  من شأنه تعظيم قدرات الجامعة في توفي

 متجددة للجامعة والتعاون والتفاعل مع وحدات األنتاج والخدمات والمجتمع بلافة قطاعاته .

توافر مركا ووحدات لضمان وتوكيد الجودة بالجامعة وكلياتها المختلفة األمر  (5

الذ  من شأنه تحقيق أهداف التخطيط األستراتيجى ومتابعة ومراجعة  لك في كافة 

 إرساء نظم التطوير والتحسين المستمر.مراحله مع العمل على 

توافر نظام متطور للتعليم المفتوح قادر على التوسع لتلبية إحتياجات المجتمع  (1

 وتنمية البيئة سواء في محافظة بنى سويف أو محافظة المنيا أو محافظة الفيوم.

تنفيذ الجامعة لمعظم مشروعات تطوير التعليم العالى )سواء في مشروعات ضمان  (7

ودة واألعتماد أو مشروعات تطوير التعليم العالى   أو مشروعات تلنولوجيا المعلومات الج

في تحسين  لحد كبير همسواالتصاالت   أو مشروعات تطوير كليات التربية( األمر الذ  ي

 األملانيات المادية وتحسين كافة األنشطة التعليمية والبحثية في جامعة بنى سويف .

مرات تابعة لجامعة بنى سويف يتوافر بها قاعات مجهاة توافر دار ضيافة ومؤت (3

باإلحتياجات الرزمة لعقد المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية المتمياة   باإلضافة إلى 

 القاعات األخر  المتوافرة بالجامعة واللليات المختلفة .

ليمى تقديم الخدمات الصحية المتمياة للمجتمع من خرل المستشفى الجامعى التع (2

والتخصصى والمراكا المتمياة به   باإلضافة إلى تقديم الخدمات المختلفة من كليات 

التربية كمحو األمية أو خدمات الطب البيطر  وما إلى  لك من خدمات  ات صلة تفاعل 

 مع البيئة والمجتمع ببنى سويف .

رونية التى التحتية االللترونية المتمياة بالجامعة والخدمات األللت توافر البنية (15

تقدمها الجامعة سواء ألعضاء هيئة التدريس والطرا واإلدرات المختلفة بالجامعة على 

سبيل المثال وحدة شبلة المعلومات   وحدة نظم المعلومات األدراية وحدة تطبيقات 
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التلنولوجيا وخدمات األنترنت )وحدة الملتبة الرقمية   وحدة التعليم األللترونى   وحدة 

 لبريد األللترونى للجامعة وكلياتها(.الموقع ا

 لجامعة بنى سويف تحليل البيئة الخارجية  1/3/2
الشك أن هناك عديد من المؤثرات البيئة الخارجية التى يجب وضعها في الحسبان 

عند التخطيط األستراتيجى لجامعة بنى سويف لعل أبرزها ما يتعلق بالفرص المتاحة 

 . والتهديدات والمخاطر المحتملة

أ ن يتمثل الجاء الثانى من التحليل البيئى لجامعة بنى سويف في تحليل وتشخيص 

بيئتها الخارجية للوصول إلى الفرص والتهديدات الحالية والمحتملة . يوضح الشلل رقم 

) ( رسم توضيحى للتحليل البيئى )سواء البيئة اللبر  أو بيئة صناعة التعليم الصناعى 

 يئة التشغيل (.أو البيئة الصغر  أو ب

الفرصة هى أ  مجال من مجاالت نشاط الجامعة بما في  لك مدخرتها وعملياتها أن 

أن تحقق المؤسسة مياة تنافسية بالمقارنة  ايملن من خرلهوالتى ومخرجاتها 

بالمؤسسات المناظرة في نفس قطاع خدمات التعليم العالى   و لك في ضوء المتغيرات 

واإلجتماعة والتشريعية والتلنولوجية التى تطرأ على البيئة اإلقتصادية والسياسية 

المحلية والدولية . وفي ضوء  لك فإنه يجب على المؤسسة إكتشاف هذه الفرص للسعى 

 إلستغرلها وتحقيق المياة التنافسية .

 Opportunitiesالفرص 
 -و تتمثل الفرص المتاحة لجامعة بنى سويف وكلياتها في اآلتى :

البرامج المتمياة والبرامج باللغة األجنبية والتعليم المفتوح والتعليم  التوسع في -1

 عن بعد وزيادة المقررات األللترونية المتاحة للطرا .

ووجود فرص توسع في تسويق الخدمات األللترونية والبرامج اإلدارية اإلللترونية 

 وإنشاء الوحدات  ات الطابع الخاص .

ان الجودة والتحسين المستمر والتأهيل لألعتماد تركيا األهتمام على مراكا ضم -2

بشلل يواكب أنشاء هيئة ضمان الجودة واألعتماد   مع أنشاء مركا بالجامعة لضمان 

الجودة ووحدات ضمان وتوكيد الجودة في اللليات المختلفة االمر الذ  سيساهم في نشر 
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 الوعى بثقافة الجودة والتميا في األداء .

البحوث بالجامعة وكلياتها المختلفة من حيث األهتمام  تطوير وتفعيل أدارة -3

بتحويل المجرت العلمية المحلية إلى مجرت علمية دولية وفق معايير التحليم الدولية 

وتوجيه الباحثين للنشر في تلك المجرت   وتحفيا ودعم ومتابعة اللليات في إعداد 

لعلماء الباحثين على المنافسة داخل الخطط البحثية لها   وإنشاء جوائا الجامعة لتشجيع ا

المحافل العلمية المحلية واألقليمية والدولية وعقد المؤتمرات الدولية للبحوث العلمية 

وتطبيقاتها   باإلضافة إلى دعم أعضاء هيئة التدريس وخاصة شباا الباحثين في تمويل 

 المشروعات البحثية مع تنفيذ الخطط البحثية لللليات .

 

ئمة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات لتأهيلهم وضع نظم مر -4

وتدريبهم بهدف تنمية وتحسين الفاعلية التعليمية والبحثية ورفع قدرتهم المؤسسية من 

 خرل مركا تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .

يف الجديدة   استغرل موارد الجامعة المتمثلة في أرض الجامعة بمدينة بنى سو -5

فدان بشلل أمثل ألنشاء معامل ومختبرات علمية متطورة   وقاعات  200حوالى 

ومدرجات تدريسية لتنفيذ برامج متمياة لعديد من اللليات القائمة باألضافة إلى التوسع 

في إنشاء كليات جديدة تسهم في أنتاج خريجين يحتاجهم سوق العمل ومتطلبات الدولة 

ة من كفاءة الموارد البشرية المتمثلة في وجود أساتذة من أعضاء هيئة كما يملن األستفاد

التدريس  و  خبرة وكفاءة عالية حصلت على جوائا وأسهمت بنجاح فيما يتعلق 

بالنواحى المجتميعة والتنموية في إقامة مشروعات بحثية  ات طبيعة متخصصة 

 بالتعاون مع جهات أجنبية أو دولية أو محلية . 

 Threatsت  التهديدا
يمثل التهديد أ  تغيير أو تصرف مرتبط بقو  البيئة الخارجية اللبر  )القو  

اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والتشريعية والقانونية والتلنولوجية والطبيعية(   أو 

بقو  بيئة صناعة التعليم العالى )حجم التعليم العالى   التوزيع الجغرافى لمؤسسات 

لى   الهيلل التنظيمى لوزارة التعليم العالى   نمو التعليم العالى   تللفة التعليم العا
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الحصول على خدمة التعليم العالى(   أو بقو  البيئة الصغر  للمؤسسة )الطرا   

المنافسون   الرأ  العام   والممولين( ويرتبط بأ  مجالى من مجاالت نشاط المؤسسة 

اتها   ويمثل تهديدًا حقيقيًا ألداء هذه المؤسسة ويؤثر يتعلق بمدخرتها / عملياتها / مخرج

 سلبًا على وضعها التنافسى وعلى ثقة المجتمع فيها .

تتمثل التهديدات المحتمل والمعوقات التى نتعرض لها خاضعة بنى سويف وكلياتها و

 -ويتعين مواجهتها حتى يملن تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها في اآلتى :

الحاد في تدفقات الموارد المالية والتمويل الذاتى للجامعة األمر الذ  قد النقص -1

يعوق تفعيل الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف وكلياتها وخاصة فيما يتعلق بإقامة 

الامنى المخطط باإلضافة  ىالمنشأت والمبانى العديدة المتوقع أنشائها خرل األفق الخمس

وث األستراتيجية وإدارة الملتبة المركاية   وكذلك إلى تطوير وتحسين خطة البح

فضًر عن تعظيم األستفادة من مشروعات ووحدات ومراكا  المعامل والبحوث  

 التطوير للتعليم العالى .

متلله من إملانيات مادية ومالية والمعاهد العليا الخاصة بما ت أنتشار الجامعات -2

د منافسة غير عادلة بين الجامعات الحلومية جورية   األمر الذ  يترتب عليه ودون البش

 نوالجامعات الخاصة   حيث جذبت تلك الجامعات الخاصة أعضاء هيئة التدريس م

وبالطبع فأن  لك   و  اللفاءة والذين يعملون بالجامعة سواء بنظام األنتداا أو األعارة  

واجد أعضاء هيئة التدريس سيؤثر حتمًا على الفاعلية التعليمية بالجامعة وكلياتها لعدم ت

 بها بالشلل المستهدف .

عدم وجود أعضاء هيئة تدريس من األساتذة الدائمين  و  الخبرة ببعض كليات  -3

الجامعة بالشلل الذ  يتناسب مع تحقيق الفعالية التعليمية بها واإلعتماد بشلل دائم على 

ل المثال كلية الصيدلة(   المنتدبين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة )على سبي

فليف تم الموافقة على أنشاء كلية وهى تفتقد أحد أهم المقومات . كما تعتمد عديد من 

اللليات األخر  )على سبيل المثال كلية العلوم   وكلية التعليم الصناعى( على أنتداا 

 عديد من أعضاء هيئات التدريس للتدريس بها في مرحلة البلالوريوس أو الدراسات

العليا وهم يقدمون بتدريس مقررات ليست فى تخصصاتهم . والغريب ان العديد من 
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اللليات تسمح بإعارات ألعضاء هيئة التدريس لجامعات خارج الوطن هى في أمس 

 الحاجة لمجهوداتهم األمر الذ  يهدد بحق العملية التعليمية والبحثية بالجامعة .

ا لعديد من االسباا أهمها وجود زيادة كبيرة ضعف العملية التعليمية وخدمات الطر -4

في أعداد الطرا في بعض اللليات كيفية العدد مما يايد من الضعوط على أملانيات وموارد 

الللية المتاحة   ويؤثر بالسلب على خدمات التعليم والطرا   مع عدم وجود توازن بين أعداد 

األمر الذ  ترتب عليه زيادة البطالة هؤالء الخريجين واإلحتياجات الفعلية لسوق العمل 

 والتأثير بالسلب على دافعية الطرا نحو التميا وتحقيق  التفوق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل رقم )

 البيئة الكبرى 

 

 إقصادية             سياسية              تشريعية / قانوينة   
 

 إجتماعية                تلنولوجية               ديموجرافية    

 بيئة صناعة التعليم العالى

 الحجم                          التوزيع الجغرافى           الهيلل    

 

 التللفة                             النمو   

 البيئة صناعة التعليم العالى

 المستفيدون النهائيون )الطرا(                الممولون

 المنافسون                                         الرأ  العام  
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 التحليل البيئى للفرص والتهديدات للمؤسسة التعليمية
 
 
 
 
 

والمنح والمهمات ( لميةالقصور في األنفاق المؤتمرات العلمية بالخارج )العا -5

العلمية ونشر األبحاث في مجرت دولية وقلة عدد البعثات الخارجية وعدم األستفادة 

اللاملة من بعثات األشراف المشترك األمر الذ  سيؤثر حتمًا على نوعية وكفاءات 

 أعضاء هيئة التدريس   والتأثير بالسلب على تبادل الخبرات واألفلار .

 وصياغة اإلستراتيجية رؤية ورسالة وأهداف  ــًا: تصميمــثالث
 جامعة بني سويف اإلستراتيجية

المرحلة الجوهرية  تعليمية يمثل تصميم و صياغة اإلستراتيجية الخاصة بأي مؤسسة

في عملية التخطيط االستراتيجي التي تقوم بها هذه المؤسسة. و بالرغم من أن تصميم و 

د من األنشطة فإنه يأتي في مقدمة هذه األنشطة صياغة اإلستراتيجية ينطوي على العدي

 -يلي: ما

 تحديد الرؤية. 

 تحديد الرسالة. 

 تحديد الغايات النهائية. 

 تحديد األهداف اإلستراتيجية. 

 وضع السياسات المرشدة لتنفيذ اإلستراتيجية. 

 ت اإلستراتيجيةمفهو  و مستويا 1/3
وهي   ط االستراتيجي للمؤسسةج أو مخرجات عملية التخطيئيقصد باإلستراتيجية نتا

خطة طويلة األجل لإلدارة الفعالة للفرص والتهديدات في ظل ما تتمتع به المؤسسة من 

 عناصر قوة وتعاني منه من مجاالت ضعف.

 يرحظ أن:

خطة التي يتم تصميمها و صياغتها على مستو  الاإلستراتيجية العامة للمؤسسة هي 

كيف أن المؤسسة يملن أن تحقق رسالتها و  وضححيث تاإلدارة العليا في المؤسسة 
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 .غاياتها و أهدافها اإلستراتيجية بلفاءة و فعالية

 -( التدرج الهرمي لمستويات اإلستراتيجية حيث تتمثـل في اآلتي:4يوضح الشلل رقم )

 -إستراتيجية المؤسسة:
 تصفحيث و يتم تصميم وصياغة هذه اإلستراتيجية على مستو  اإلدارة العليا 

االتجاه الللي والمستقبلي للمؤسسة على شلل االتجاه العام لألداء الللي والنمو وتحقيق 

وتعتبر إستراتيجية المؤسسة مرئمة عندما تحقق االستقرار و النمو  .المياة التنافسية

 .والتميا وخفض التلاليف

 -إستراتيجية المنتج )الخدمة(:
ستو  الخدمات التي تقدمها المؤسسة و يتم تصميم وصياغة هذه اإلستراتيجية على م

التعليمية مع التركيا بصفة خاصة على تحسين الوضع التنافسي لهذه الخدمات في 

أو في القطاع الذي تقوم المؤسسة بخدمته وفي المجتمع المحيط   صناعة التعليم العالي

ئة أو )مثال إستراتيجية الخدمة التعليمية أو إستراتيجية خدمة المجتمع وتنمية البي

 .إستراتيجية البحث العلمي(

 -اإلستراتيجية الوظيفية:
و يتم تصميم و صياغة هذا النوع من االستراتيجيات لوظيفة محددة من الوظائف 

  رعاية الشباا( وظيفة أو  الرئيسية للمؤسسة )مثال  لك وظيفة شئون التعليم والطرا

جية الخدمة  ات العرقة بالوظيفة وإستراتي  و  لك لتحقيق اإلستراتيجية العامة للمؤسسة

و مساعدة المؤسسة على تحقيق المياة   من خرل تعظيم إنتاجية الموارد المستخدمة

 .التنافسية
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 ( 4شكل رقم )

 التدرج الهرمي لإلستراتيجية

 سسةاإلستراتيجية العامة للمؤ

اتجاه عام لألداء الللي للمؤسسة واإلدارة 

 الفعالة لهذا األداء لتحقيق المياة التنافسية

 إستراتيجية الخدمة

تركيا على الخدمات الرئيسية التي تقدمهما 

المؤسسة لدعم مركاها التنافسي وكسب ثقة 

 المجتمع

 اإلستراتيجية الوظيفية

 لموارد المستخدمةتعظيم إنتاجية ا
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 تحديد رؤية جامعة بني سويف 2/3
بصفة عامة تمثل الرؤية وصفـًا مختصًرا لما تتمنى أن تلون عليه الجامعة في 

بمثابة حلم تسعى الجامعة إلى تحقيقه في األجل الطويل. وعلى  لك  المستقبل البعيد  فهي

فإن الرؤية تلون أكثر توجًها نحو المستقبل وليست موجهه أكثر بالتطبيق والتنفيذ مثل 

 الرسالة أو الغايات واألهداف اإلستراتيجية.

 -وتتمثل رؤية جامعة بني سويف على النحو األتي:

مستمر للعملية التعليمية البحثية من خرل التقييم الذاتي تسعى الجامعة إلى التطوير ال

لبرامجها التعليمية وضمان جودة األداء بجميع مؤسساتها التعليمية للي تأخذ ملانا 

مرموقا ومعتمدا بين الجامعات المحلية واإلقليمية والدولية  وبناء كليات أو معاهد عليا 

تلنولوجيا الحديثة لدفع عجلة التنمية جديدة تواكب التطورات السريعة في مجاالت ال

 واإلنتاج وما تساهم فيه من خدمة للمجتمع.

 تحديد رسالة جامعة بني سويف 3/3
تمثل رسالة الجامعة الصياغة الدقيقة المرتبطة بتوضيح أسباا وجود الجامعة 

وتحديد ما تقدمه للمجتمع  مع تعريف الغرض الرئيسي والمتفرد الذي يجعل الجامعة 

فة عن غيرها  كما توضح الرسالة نطاق عمل الجامعة وخدماتها والقطاعات مختل

 المستهدفة لخدماتها والموارد البشرية والمادية التي تتميا بها.

كما يجب أن تعلس الرسالة في كلماتها ليس فقط وضع الجامعة الحالي بل وأيضا ما 

رة الجامعة في المستقبل ترغب أن تلون عليه في األجل الطويل وبعبارة أخر  رؤية إدا

 البعيد.

وعلى  لك يجب أن يراعى في نص الرسالة عدة اعتبارات أهمها تحديد تاريخ 

الجامعة وإنجازاتها والتفصيرت الحالية لإلدارة واألطراف األخر  المستفيدة 

موارد واالعتبارات البيئية المؤثرة على الغايات النهائية للجامعة  باإلضافة إلى دراسة 

 امعة المتاحة والتي يملن استخدامها في تحقيق رسالتها.الج

 -بناء على  لك يملن صياغة رسالة جامعة بني سويف على النحو التالي:

في مجاالت العملية إعداد خريجين مؤهلين ماودين بالمعارف العلمية والخبرات »
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محلي التخصص المختلفة قادرين على العطاء واإلبداع والمنافسة في سوق العمل ال

واإلقليمي والعالمي وكذلك إعداد أجيال من العلماء والمفلرين واألدباء المتمياين 

القادرين على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وبناء ثقافته وتنمية بيئته ودفع قطاعات 

اإلنتاج للمنافسة العالمية من خرل برامج دراسية وبحثية وتدريبية متمياة تحلمها معايير 

ية محلية وعالمية متواكبة مع تطورات العلوم والمعرفة على المستو  المحلي أكاديم

 «واإلقليمي والعالمي.

من هنا يملن القول بأن جامعة بني سويف تتبنى فلسفة إدماج فلرة الجودة الشاملة 

والتحسين المستمر في سياق المنظومة التعليمية والبحثية بحيث يتم توجيه كافة األنشطة 

ة والبحثية نحو تحقيق رضا العمرء واألطراف  ات المصلحة بهدف الوصول األكاديمي

إلى المستويات التي تحقق التميا التنافسي في سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي 

ويتم  لك من خرل التأكيد على ثقافة تنظيمية تعتمد على االلتاام بالتوجه نحو المستفيد 

تحقيق الجودة والتميا في األداء مع وضع نظام لتقويم ومشاركة اإلدارة والعاملين في 

األداء الجامعي في كافة جوانب بما يحقق المعايير األكاديمية ومعايير الجودة الشاملة  

 والمتابعة والمراجعة المستمرة لألداء في ضوء الغايات واألهداف والمعايير المقررة.

 الغايات النهائية 4/3
لوا تحقيقها في األجل الطويل وغالبا تلون الغاية مفتوحة هي النتائج النهائية المط

النهاية وغير محددة بفترة زمنية كما ال يتم التعبير عنها في شلل كمي كما هو الحال في 

 األهداف  وال تتضمن إطارا زمنيا محددا لتحقيقها.

ة" ومن بين أمثلة الغايات النهائية في مؤسسات التعليم "زيادة المشاركة المجتمعي

توفير خريج متميا  "عضو هيئة تدريس متميا"بتحقيق الترحم بين الللية والمجتمع  

معرفيا ومهاريا لسوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي  توفير فرص ومجاالت التعليم 

واالرتقاء بمستو  جودة  المستمر من خرل برامج دراسات عليا تواكب تحديات العصر

 مي.لالبحث الع

 -ايات النهائية لجامعة بني سويف في األتي:وتتمثل الغ

تطوير دور جامعة بني سويف في مجال التعليم والطرا في إطار نظام الجودة  -1
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 الشامل برؤ   ات توجه مستقبلي.

رفع كفاءة وفاعلية دور جامعة بني سويف في مجال الدراسات العليا والبحوث  -2

التعليمية والبحثية والمجتمعية سواء  وتعظيم التعاون والمشاركة مع كافة المؤسسات

 الدولية أو المحلية.

زيادة قدرة جامعة بني سويف في المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع  -3

 والبيئة.

 االرتقاء باألداء اإلداري للجامعة وكلياتها من خرل اإلدارة االللترونية. -4

 األهداف اإلستراتيجية 5/3
وا الوصول إليها في المستقبل البعيد  والتي تعبر عن غاية نهائية هي النتائج المرغ

 محددة ويجب أن يراعى في األهداف اإلستراتيجية األتي:

 ترتبط بفترة زمنية طويلة ومحددة. 

 .تتصف بالواقعية والقابلية للتنفيذ 

 ن.يملن قياسها كميا بقدر اإلملا 

 .سهولة فهمها وتنفيذها 

 ين.ترتبط بنشاط )أو خدمة( مع 

 العمومية. متتصف بالتحديد وعد 

 .تنطوي على تصرفات محددة تساعد على اتخا  القرارات الرزمة لتنفيذها 

وتسعى جامعة بني سويف إلى تحقيق رسالتها من خرل صياغة األهداف 

 -اإلستراتيجية المرتبطة بغاياتها النهائية على النحو التالي:

 الغاية األولى
ف في مجال التعليم والطرا في إطار نظام الجودة تطوير دور جامعة بني سوي

 الشامل برؤ   ات توجه مستقبلي نحو المستفيدين.

 األهداف اإلستراتيجية
التطوير المستمر للمناهج والبرامج التعليمية بما يواكب متطلبات  العصر وتقابل  -1

 لعمل.المعايير األكاديمية وتوقعات األطراف المعنية ومنظمات األعمال لسوق ا

تأهيل الجامعة واللليات لرعتماد األكاديمي وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية  -2
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واإلقليمية والعالمية عن طريق  استحداث برامج فعلية متمياة أو كليات ومعاهد تعليمية 

 جديدة.

 تحسين البيئة التعليمية والتلنولوجية والبنية التحتية للجامعة وكلياتها. -3

ات تعليمية وتدريبية للطرا تايد من قدرتهم التنافسية في سوق توفير خدم -4

 العمل.

تطوير وتنمية وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة واإلداريين  -5

 بالجامعة وكلياتها.

 الغاية الثانية
رفع كفاءة وفاعلية دور جامعة بني سويف في مجال الدراسات العليا والبحوث 

المشاركة مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية والمجتمعية سواء وتعظيم التعاون و

 الدولية أو المحلية.

 األهداف اإلستراتيجية
 التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا بما يواكب متطلبات العصر. -1

إعداد وتطوير الخطط البحثية العلمية للجامعة وكلياتها والتوسع في المشروعات  -2

 شتركة سواء مع جهات أجنبية أو محلية.البحثية الم

تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة في مجال  -3

 الدراسات العليا والبحوث العلمية والتطبيقية ووضع نظم لتقييم أدائهم.

 توفير مناخ اإلبداع والتميا وتعميق القيم األخرقية في مجال البحث العلمي. -4

 

لنشر العلمي لألبحاث والمشروعات البحثية على نحو يتمشى مع تشجيع ا -5

 المعايير العالمية.

 الغاية الثالثة
 زيادة قدرة جامعة بني سويف في المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة.

 األهداف اإلستراتجية
لمهني إنشاء مراكا ووحدات  ات الطابع الخاص وتفعيل دورها في التدريب ا -1

 المستمر وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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االرتقاء بالمجتمع والبيئة وحل مشلرته التي تعوق تقدمه من خرل مشروعات  -2

 هادفة وإقامة مشروعات مشتركة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.

 نشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع والبيئة. -3

ابع الخاص بغرض توفير مصادر تمويل  اتي تسويق خدمات الوحدات  ات الط -4

 للجامعة واللليات.

تعميق القيم النبيلة التي تحافظ على نسيج المجتمع وتقدمه مثل الوالء الوطني  -5

 والمثل العليا واألخرق الحميدة والقيم والمبادئ الثقافية واالجتماعية.

 الغاية الرابعة
 ا من خرل اإلدارة االللترونية.االرتقاء باألداء اإلداري للجامعة وكلياته

 األهداف اإلستراتيجية
تحسين وزيادة مهارات وإملانيات أعضاء المستويات اإلدارية المختلفة سواء  -

 في الجامعة أو كلياتها وتحفياهم وتطوير مقاييس تقييم دور  .

 تحويل نظام العمل اإلدار  بالجامعة وكلياتها إلى نظام اإلدارة األللترونية . -

 ين الرعاية الصحية وتطوير الخدمات اإلجتماعية لإلداريين والعاملين .تحس -

 أولويات جامعة بني سويف عند إعداد الخطة اإلستراتيجية  6/3
 -تضع جامعة بني سويف في مقدمة أولوياتها عند إعداد خطتها اإلستراتيجية:

لى التطوير ( ضرورة تأهيل كليات الجامعة للتقدم لرعتماد األكاديمي والعمل ع1)

 والتحسين المستمر لجودة العملية التعليمية والبحثية واإلدارية وكافة العمليات المساندة بالجامعة.

وقد قامت عديد من اللليات بإنهاء مرحلة التطوير بالمشاركة وتم إجراء زيارة لها 

 -من النظراء المراجعين باللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد وهي:

 البيطري. كلية الطب -

 كلية الصيدلة. -

 كلية التجارة. -

 كلية العلوم. -

 -:هي QAAP2كما توجد كليتين تقدمنا لمشروع 

 كلية التربية. -
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 كلية التمريض. -

 .QAAP2كما تستعد باقي كليات الجامعة في التقدم لمشروع 

( كما تهتم جامعة بني سويف أيًضا باالهتمام بتحسين البنية التحتية للجامعة 2)

حيث يتم اآلن استلمال منشآت كلية الهندسية والتمريض في أرض الجامعة  وكلياتها 

بشرق النيل والتوسع في تقديم الخدمات واألنشطة والرعاية الطربية  باإلضافة إلى 

إنشاء برامج تعليمية وبحثية متمياة  ات تخصصات جديدة تتفاعل مع احتياجات 

 األطراف المعنية بسوق العمل والصناعة.

ضع الجامعة نصب عينيها االهتمام بالتدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس ( وت3)

ومعاونيهم ومختلف القيادات والعاملين ألغراض زيادة تنمية مهاراتهم وقدراتهم بهدف 

 زيادة كفاءة وفعالية األداء الجامعي والبحثي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يم المفتوح والتعليم االللتروني والتعليم عن ( كما تهدف الجامعة إلى استخدام التعل4)

بعد مع توفير الموارد والبنية الرزمة لتحقيق  لك. تسعى الجامعة إلى النقص الحاد أو 

التوسع في التعيينات ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمواجهة مشللة عدم التناسب بين 

 لليات.أعداد الطرا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في بعض ال

( وأيضا تسعى الجامعة نحو تفعيل وعقد اتفاقيات للعرقات الثقافية مع المؤسسات 1)

التعليمية والبحثية على مختلف المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية إلنشاء برامج 

 ومشروعات بحثية مشتركة.

هتمام ( كما تركا الجامعة أيًضا على تسويق خدماتها االستشارية والبحثية واال7)

بقضايا البيئة والمجتمع والعمل على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة عن طريق 

التوسع في إجراء المشروعات البحثية التطبيقية والتخصصية مع تفعيل إسهامات 

 المراكا والوحدات  ات الطابع الخاص سواء بالجامعة أو كلياتها.

 حة لتنفيذ األستراتيجية رابعًا السياسات والخطط والبرامي المقتر
 أعتبارات تنفيذ الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف 4/1

 -يتضمن عملية التخطيط األستراتيجى لجامعة بنى سويف أطارًا يتمثل في :

تحديد وتحليل الوضع الراهن لمحاور التعليم والطرا   والدراسات العليا  -1
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 والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 الوضع المستهدف . تخطيط -2

تحديد الفجوة ووضع الطموحات المستقبلية بتحديد األحتياجات المادية والبشرية  -3

 والفنية والمالية .

 تصميم خطة األعمال التنفيذية . -4

 مراجعة ومتابعة وتقييم جميع المراحل التنفيذية . -5

( تلك المراحل المرتبطة بالتخطيط 5فيما يلى يوضح الشلل البيانى رقم )

 ستراتيجى لجامعة بنى سويف .األ

وينبغى القول بأن هناك عدة أعتبارات هامة يجب أخذها في الحسبان عند تحديد 

 -السياسات والبرامج المقترحة لتنفيذ الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف لعل أهمها :

ان هناك أجماع من كافة األطراف المعنية المرتبطة والمشتركة في بيئة جامعة  -

ويف وكلياتها ومراكاها ووحداتها على ربط الجامعة وإحتياجاتها وتوافقها مع بنى س

السياسة العامة للدولة وخطة وزارة التعليم والبحث العلمى ومتطلبات سوق العمل 

 ومتغيرات العصر الحديث .

ان بناء الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف يعتمد باللامل على الدراسة الذاتية ان  -

وكلياتها وتحليل الوضع الراهن لها تشخيص نقاط وعناصر القوة والضعف )البيئة  للجامعة

 الداخلية( والفرص المتاحة والتهديدات والمخاطر المحتملة )البيئة الخارجية( .

اتسام الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف بالديناميلية والمرونة والتلامل  -

لى نحو تحقيق التوازن بين توقعات األطراف والتحديث المستمر بحيث يملن تطويرها ع

 المعنية وإحتياجات التنمية المستدامة .
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 (5شكل توضيحى )
 أطار عملية التخطيط األستراتيجى للجامعة

تعتمد الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف على عدة محاور هى تحديد الوضع  -

وتحديد األحتياجات سواء عند مستو  التعليم الراهن   والمستهدف   وتحليل الفجوة 

 والطرا   أو مستو  الدراسات العليا والبحوث   وخدمة المجتمع وتنمية البيئة . 

تقوم الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف على فلسفة دمج نظام الجودة الشاملة  -

تطبيق فلسفة في مجال التعليم والبحوث والخدمة المجتمعية   حيث يتم األعتماد على 

تحديد معايير األعتماد األكاديمى وآليات القياس والتقييم وأساليب تصحيح أ  أخترفات 

أو فجوات   مع تضمين آليات التلنولوجيا الحديثة وأساليب األتصال األللترونية   

 والتوسع في استخدام التعليم األللترونى والوسائط التعليمية الحديثة والتعليم عن بعد .

بناء الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف في ضوء ترسيخ مبدأ األلتاام يتم  -

والمساءلة المحاسبية من أجل تحسين وتطوير الفعالية التعليمية وتدعيم وتقويم القدرة 

 المؤسسية بهدف تنفيذ الخطة ومتابعتها والرقابة عليها .

دراسات العليا وضع مقاييس أداء ومؤشرات تحقيق ومتابعة لمحاور التقييم وال -

والبحوث وخطة المجتمع وتنمية البيئة   كما يتم توفير آليات مراجعة مستمرة لمتابعة 
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 تنفيذ الخطة األستراتيجية والخطط التنفيذية .

تحضير واستلمال أعمال الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف بناء على مبدأ  -

لجامعة على أن يلون فريق العمل المشاركة من كافة األطراف المعنية التى تشلل بيئة ا

التنفيذ  ملون من وحدة الخطة األستراتيجية ومركا ضمان الجودة واألعتماد بالجامع 

وتفاعليها المتبادل مع قيادات أدارة الجامعة وعمداء اللليات ووكرءها وأعضاء هيئة 

حقق من التدريس والوظائف المقارنة والمسئولين والمختصين األداريين   حيث يتم الت

إجراء متابعة أنشاء وهيللة الوحدات واللجان المنوطة بإعداد الخطة األستراتيجية 

بلليات الجامعة ووحداتها المختلفة   مع التحقق من تطابق الخطة األستراتيجية للجامعة 

مع الخطط األستراتيجية لتلك اللليات مع متابعة تنفيذ تلك الخطط األستراتيجية باللليات 

وأعداد التقارير عنها في ضوء المراجعة والمتابعة المستمرة للسياسات  ومراجعتها

 والبرامج المرتبطة بتنفيذ الخطة األستراتيجية .

تعتمد أعداد الخطة األستراتيجية لجامعة بنى سويف على عديد من المنهجيات  -

القو   أهمها التوجه المستقبلى في ضوء تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجامعة )نقاط

والضعف   والفرص المتاحة والتهديدات والمخاطر المحتملة(سعيًا نحو وحدات التناسق 

والتعاون لتنفيذ استراتيجية الجامعة وتحقيق رؤيتها ورسالتها وغاياتها وأهدافها 

األستراتيجية كما تتأسس الخطة األستراتيجية على أتباع منهج النظم والذ  تقوم على 

عة في ترابط وتلامل عناصرها ومفرداتها مع باقى الملونات دراسة منظومة الجام

التنظيمية األخر  والمؤسسات المجتمعية في ضوء عرقات تبادلية متداخلة لمختلف 

 العناصر والملونات النوعية  ات العرقة .

ويعتمد بناء الخطة األستراتيجية وأتجاهها بناء على المنهج البيئى   وحلقات النقاش  

والمؤتمرات أو العصف الذهنى بين كافة أطراف بيئة الجامعة وكلياتها بشلل  والندوات

 يراعى مبدأ التغذية العلسية .

 السياسات والخطط والبرامي التنفيذية  4/2
تتسم السياسة بأنها مرشد عام لعملية اتخا  القرارات والتى تربط بين صياغة 

عة تستخدم السياسات للتأكد من أن األستراتيجية وتنفيذها في التطبيق العملى فالجام
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القيادات والمجالس الرسمية تتخذ القرارات والتصرفات التى تدعم رسالة المؤسسة 

 وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية   وتؤد  إلى تنفيذ اإلستراتيجية التى سبق تصميمها .

 وبلغة أخر    فأن السياسات هى عبارة عن تلك الخطوط العريضة والعامة التى

 ترشد عملية التنفيذ ألستراتيجية المؤسسة في جميع أجاائها وعلى مختلف مستوياتها .

ويبدو ان السياسات تدوم أو تستمر فترة زمنية أطول من االستراتيجية التى تسببت 

في وجودها . كما أن هذه السياسات )مثال  لك :سياسة المحافظة على رضاء العمرء أو 

العلمى الذ  يجب ان يحظى باألولوية األولى في الموازنات الطرا   أو سياسة البحث 

السنوية للجامعة يملن ان تصبح بمرور الوقت جاء من ثقافة الجامعة ان مثل هذه 

السياسات يملن ان تجعل تنفيذ اإلستراتيجية المعنية أكثر سهولة . كما أنها تستطيع أيضا 

 األدارة العليا في المؤسسة في المستقبل .أن تقيد األختيارات األستراتيجية التى تقوم بها 

ويقصد بتنفيذ األستراتيجية تلك العملية التى تنطو  على وضع اإلستراتيجية موضع 

التنفيذ من خرل تنمية الخطط التنفيذية والبرامج والموازنات واإلجراءات المناسبة . وقد 

دة هندسة عمليات   تتطلب هذه العملية إحداث تغيير في الهيلل التنظيمى   أو أعا

مؤسسة   أو أعادة تصميم الوظائف   أو تعديل الثقافة التنظيمية للمؤسسة   أو تغيير 

بعض النظم اإلدارية السائدة   أو تنمية مهارات القيادات األكاديمية واإلدارية وأعضاء 

 هيئة التدريس والعاملين   وغيرها لضمان نجاح التنفيذ .

نفيذها هما وجهان لعملة واحدة   حيث ان التنفيذ الجيد يؤد  ان تصميم األستراتيجية وت

إلى نجاح األستراتيجية في تحقيق رسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها األستراتيجية   

 والعلس صحيح .

ومن ناحية أخر  فأن اإلدارة األستراتيجية الواعية في المؤسسة هى التى يجب ان تسعى 

 ث التالية قبل الشروع في تنفيذ األستراتيجية المختارة :إلى األجابة على األسئلة الثر

 من هم هؤالء األفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ اإلستراتيجية ؟ 

 ما الذ  يجب القيام به لتجهيا عمليات المؤسسة للتوجه الجديد المقصود ؟ 

 كيف يملن للل فرد في المؤسسة ان يقوم بما يجب ان يقوم به ؟ 
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شركة  555دراسات في الواليات المتحدة والتى أجريت على وقد أشارت إحد  ال

% من هذه الشركات واجهت المشلرت العشر التالية عندما قامت 55مختلفة إلى أن 

بتنفيذ خططها اإلستراتيجية )هذه المشلرت مرتبة حسب التلرارات لعدد الشركات 

 المستقصى منهم ( :

 طول وقت التنفيذ عما كان مخططا له. -

 شلرت رئيسية غير متوقعة.ظهور م -

 عدم وجود تنسيق فعال بين االنشطة الرزمة وظهور ازمات فى التنفيذ. -

المسئولون عن التنفيذ ليس لديهم القدرات و المهارات اللافية الداء مهامهم  -

 بلفاءة.

 عوامل بيئية خارجية خارجة عن سيطرة االدارة وتسببت فى مشلرت فى التنفيذ. -

 عن التنفيذ غير فعالين فى القيادة و التوجية. المديرون المسؤلون -

عدم القدرة على التعرف الدقيق لبعض المهام و االنشطة االساسية المتعلقة  -

 بالتنفيذ.

 قصور نظام المعلومات فى تابعة تنفيذ االستراتيجية. -

 من الذى يتولى تنفيذ االستراتيجية  فى المؤسسة؟ ( أ)
يع القيادات االكاديمية واالدارية واعضاء يجب ان يشارك فى تنفيذ االستراتيحية جم

التدريس و معاونيهم و العاملين فى المؤسسة على كافة المستويات التنظيمية   حيث ان  لك 

المتطلبات االساسية لنجاح التنفيذ   حيث يؤد  الى تقليل دائرة المقاومة لتنفيذ من جانبهم   او 

 سياسات و الخطط و البرامج الفرعية.احتماالت السلبية فى التنفيذ   و التمسك بال

 ما الذى يجب عمله؟ ( ب)
تقوم االدارة االكاديمية و االدارية بمشاركة وحدة ادارة الجودة فى المؤسسة 

بالتعاون مع القيادات و المجالس و االدارات فى المؤسسة لتنمية الخطط و البرامج و 

 الموازنات واالجراءات الرزمة استراتيجية المؤسسة.

 كيف يمكن لكل فرد المؤسسة ان يقوم بما يجب ان يقوم به؟)ج(  
لرجابة على هذا السؤال يجب ان تقوم المؤسسة باعادة تنظيم نفسها بشلل عام 

 وبتحديد االفراد المسئولة عن التنفي و و  المهارات المناسبة الحداث التغيير المرغوا.



   
 

 

 

47 

 

 تنمية الخطط والبرامج و الموازنات و االجراءات
بق االشارة فان التنفيذ الفعلى الستراتيجية المؤسسة يتطلب وضع الخطط و كما س

البرامج و االجراءات الرزمة للتنفيذ ومن ثم تحقيق الغايات النهائية و اهداف 

 االستراتيجية التى تعبر عن المؤسسة.

 الخطط التنفيذية: ( أ)
 -هى خطة لتنفيذ االستراتيجية وتتضمن العناصر االساسية التالية:

 لغايات النهائية المطلوا تحقيقها.ا 

 .االهداف االستراتيجية التى تعبر عن كل غاية 

 .السياسة التى تحلم التنفيذ فيما يتعلق بلل غاية 

    البرامج المقترحة للتنفيذ   حيث ان كل برنامج يتضمن اهداف محددة

 وانشطة و اعمال مطلوا القيام بها.

 راد.مسئولية التنفيذ سواء كانت جهات او اف 

 .الجدول الامنى المقدر للتنفيذ 

 ) مؤشرات التابعة والتقيم ) اللمية و النوعية 

 .مستويات االنجاز واسباا عدم االنجاز 

 البرامج: ( ب)
البرنامج هو عبارة عن خطة تفصيلية تتعلق بنشاط معين مطلوا القيام به لتحقيق 

 ات استخدام  هدف استراتيجى معين للوصول الى غاية محددة   انه عبارة عن خطة

ويتضمن كل برنامج اهداف محددة   وانشطة مهام تفيصلية  Single-use plan واحد 

مطلوا القيام بها . مثال  لك برنامج تنمية الوعى بالبيئة   او برنامج نشر الوعى بثقافة 

الجودة   اوبرنامج ميلنة ادارات الدراسات العليا   او برنامج تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 ريس فى مؤسسات التعليم العالى.التد

 )ج( الموازنات التقديرية:
هى ترجمة لرنشطة و المهام المطلوبة فى البرامج التى تتضمنها الخطة التنفيذية 

استراتيجية المؤسسة و لك فى صورة مالية ) ا  تلاليف تقديرية ( . وبذلك يملن 

 بتنفيذ الرستراتيجية .التوصل الى االموال الرزمة لرنفاق عل البرامج الخاصة 
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 )د(االجراءات:

بعد تصميم البرامج الرزمة لتنفيذ االستراتيجية   وكذلك بعد وضح الموزانات 

التقديرية و اعتمادها لتنفيذ البرامج فان الخطوة المطلوبة التالية يجب ان تلون تننمية 

واالجراءات . Standard Operation Procedures (SOPs)اجراءات التشغيل المعيارية 

هى الخطة  التفصيلية الرزمة لتنفيذ جميع االنشطة الخاصة بالبرامج التى سبق تصميمها 

 فى المؤسسة فى الخطة التنفيذية لرستراتيجية .

 اآلليات المقترحة لتنفيذ إستراتيجية الجامعة 4/3

تتمثل محاور إستراتيجية جامعة بني سويف في أربعة محاور أساسية تدور حولها 

 ( تلك المحاور األربعة. 1ألهداف والخطط والبرامج التنفيذية. يوضح الشلل رقم ) ا

 -وفيما يلي إطار اآلليات المقترحة لتنفيذ تلك اإلستراتيجية:

االرتقاء بجودة مخرجات الجامعة وكلياتها في مجال تطوير مجال التعليم  4/3/1

 وخدمة الطالب في إطار نظام الجودة الشاملة

المحور تحقيق مجموعة من األهداف عن طريق إتباع آليات مقترحة  يتضمن  لك

 -للتنفيذ على النحو التالي:

  - الهدف األول:

التطوير المستمر للمناهج والبرامج التعليمية بما يواكب متطلبات العصر و مقابلة 

 المعايير االكاديمية وتوقعات االطراف المعنية  و متطلبات االعمال لسوق العمل.

 ات التنفيذآلي

 مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على نحو دوري والتحقق من أنها: -1

 في ضوء  تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -2

 المراجعة الدورية لفرق العمل . -

 نتائج ورش العمل وحلقات النقاش . -

 تقارير األتصال والمتابعة . -

 التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة والجديدة -3

 ة العرقات مع المنظمات ومنشآت األعمال التي تعمل في سوق العملتنمي -4

 الهدف الثاني

تأهيل اللليات لرعتماد األكاديمي من جانب الهيئة القومية أو العالمية وتعظيم قدرتها 
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 التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.

 آليات التنفيذ

يمية ومساعدتها في اختيار ( دعم اللليات في تطبيق معايير االعتماد األكاد1)

 المستو  المرئم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاور األساسية

 لإلستراتيجية

 الوضع

 الراهن

 الوضع

 المستهدف

 الفجوة

 واالحتياجات

 الفنية والمالية

 

 مكتبات

 ومعلومات

 بحث علمي

 الباحثين

 دراسات

 عليات

 عالقات

 ثقافية

 تطوير

األداء 

 اإلداري

التحول 

 لإلدارة

 اإللكترونية

 تنمية

 قدرات

 اإلداريين

 تحفيز وتقييم

 أداء العاملين

 األنشطة

 الطالبية

 ليمالتع

 الخدمات

 الطالبية

 الطالب

 المجتمع

 والبيئة

 وحدات

 ذات طابع

 خاص

 تنمية

 البيئة

 مشاركة

 مجتمعية

 ( 6 شكل رقم )
 المحاور األساسية للخطة اإلستراتيجية

 ضمان الجودة

2 

 ضمان الجودة

9 

 ضمان

 الجودة

0 2 

 ضمان

 الجودة
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إنشاء نظام داخلي لمتابعة والمراجعة عن طريق الجامعة يتضمن تحديد المعايير  -2

 األكاديمية واليات القياس و التقويم و معالجة الفجوات.

 الهدف الثالث
 وكلياتها.التحتية للجامعة  تحسين البيئة التعليمية و التلنولوجية و البنية

 آليات التنفيذ
تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة وأساليب االتصال االللترونية في أداء ( 1)

 العملية التعليمية.

التوسع في المباني و اإلنشاءات مع صيانة المدرجات و القاعات والمعامل و ( 2)

 جهاة و المواد الرزمة.الورش القائمة مع إمدادها باأل

 .و الوسائط التعليمية و التعليم عن بعد يللتروناستخدام التعليم اإل يالتوسع ف( 3)

جودة العملية التعليمية وقياس مشاركة  يتنفيذ برامج التحسين المستمر ف( 4)

 عملية التعليم ونظم تقييمهم. يالطرا ف

 الهدف الرابع
 سية في سوق العمل.توفير خدمات تعليمية وتدريبية تايد من قدرة الطرا التناف

 ليات التنفيذآ
و أالتخصصات علمية حديثة  يديد االحتياجات المطلوبة فحعداد دراسات لت( إ1)

 نشطة تطبيقية معينة.أ

 ( تحديد المهارات و المعارف المطلوبة لوفاء الخريجين باحتياجات سوق العمل.2)

 نشطة رياضية ورعاية حمية للطرا.أتوفير خدمات اجتماعية و( 3)

 وضع برامج تدريب تساعد الطرا على صقل معارفهم و مهاراتهم.( 4)

 الهدف الخامس
عضاء هيئة التدريس و الوظائف المعاونة و اإلداريين أهيل أتطوير وتنمية و ت

 بلليات الجامعة.

 آليات التنفيذ 
 تطوير و تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و الوظائف المعاونة.( 1)

 قييم أداء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.تطبيق نظم لت( 2)

 راسات العليا و البحوثالجامعة في مجال الد رفع كفاءة وفاعلية دور 4/3/2
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 ولالهدف األ
وسوق  التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا بما يواكب متطلبات العصر و الصناعة

 .العمل 

 آليات التنفيذ
وسوق العمل و المجتمع في تخصصات علمية تحديد احتياجات الصناعة ( 1)

 مستحدثة 

 .برامج تعليمية متمياة وضع (2)

 تعديل لوائح الدراسات العليا .( 3)

تحسين خدمات الملتبات والمعلومات الرقمية واألشتراك في مواقع بيانات ( 4)

 عالمية لألبحاث والدوريات واللتب األللترونية .

 لعليا لخريج ة الجامعة .( تشجيع األلتحاق بالدراسات ا5)

 تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا . -

 الهدف الثاني
إعداد وتطوير الخطط البحثية العلمية للجامعة و كلياتها و التوسع في المشروعات 

 البحثية المشتركة.

 آليات التنفيذ
مستو   ووضع آلية التنفيذ على بناء وتطوير خطة إستراتيجية البحث العلمي( 1)

 .الجامعة واللليات 

تحفيا أعضاء هيئة التدريس و الوظائف المعاونة مع طرح برامج توعية ( 2)

 للباحثين لحل مشلرت المجتمع البيئية ووضع نظم لتمويل األبحاث المتمياة.

كوالت لتعاون الثقافي مع وتطوير ودعم لتعاون وتطوير اتفاقيات وبروت( 3)

 وث ميدانية ترتبط بقضايا قومية و إقليمية و دولية.المؤسسات األخر  إلجراء بح

 الهدف الثالث

تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة في تخصصات 

 متمياة نادرة .

 ليات التنفيذآ



   
 

 

 

53 

 

 ( تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة.1)

لية أخر  أو باالعتماد على توفير دعم مالي  اتي أو مشترك مع جهات تموي( 2)

 طرق تقليدية للمساعدة في إجراء بحوث  ات جودة وتميا.

( تطوير وإعداد برامج لتدريب الباحثين بالمهارات وتنمية قدراتهم المرتبطة 3)

 بالبحوث.

وضع وتطبيق نظم التطوير وقياس األداء في مجال البحوث و مقارنتها بمعايير ( 4)

 .مرجعية

 الهدف الرابع

فير مناخ بيئي لإلبداع والتميا وتحسين العرقات الثقافية وتعميق القيم األخرقية تو

 .في مجال البحث العلمي

 ات التنفيذليآ

 زيادة عدد البعثات الداخلية و الخارجية واإلشراف المشترك.( 1)

 .كوالت الثقافية الدوليةوتنفيذ برامج االتفاقيات والبروت( 2)

لمؤتمرات و الندوات التدريبية وتبادل الايارات زيادة مخصصات حضور ا( 3)

 واستقدام األساتذة األجانب.

 الهدف الخامس

 تشجيع النشر العلمي لألبحاث والمشروعات البحثية على نحو يتمشى مع المعايير العالمية.

 آليات التنفيذ
 تحفيا الباحثين على إعداد أبحاث متمياة وابتلارات والنشر الخارجي.( 1)

اء مجرت و دوريات علمية لنشر األبحاث التطبيقية على نحو يتمشى مع إنش( 2)

 المعايير العالمية.

زيادة قدرة الجامعة على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع و  4/3/3
 .صالبيئة وتفعيل دور المراكز و الوحدات ذات الطابع الخا

 الهدف األول
 .الطابع الخارجي بالجامعة والللياتتفعيل دور المراكا و الوحدات  ات 

 آليات التنفيذ
 .صووحدات الجامعة  ات الطابع الخا تشجيع التعاون بين مراكا( 1)
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التعاون بين مراكا ووحدات الجامعة والمؤسسات و الهيئات المحلية ( مد جسر 2)

 واإلقليمية والعالمية.

بين المراكا و وضع آلية للتنسيق و التعاون إلقامة مشروعات مشتركة ( 3)

 الوحدات لمواجهة مشلرت المجتمع و البيئة.

 .اكا و الوحدات  ات الطالع الخاصوضع نظام لمتابعة األداء بالمر( 4)

 الهدف الثاني
 تطوير الخدمات البيئية واالقتصادية واالجتماعية.

 ليات التنفيذآ
 قيق التنمية المستدامة.( تحديد االحتياجات البيئية المرتبطة بعرج مشلرت المجتمع وتح1)

تسويق خدمات المراكا و الوحدات  ات الطابع الخارجي لتوفير مصادر للدعم ( 2)

 والتمويل الذاتي لجامعة و اللليات.

 ( ترويج خدمات الجامعة في مجال الدراسات البيئية و االستشارات و التدريب.3)

 الهدف الثالث
 والبيئة.والثقافي بقضايا المجتمع  نشر الوعي البيئي

 آليات التنفيذ
إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وإحداث الدوريات و النشرات ( 1)

 للمراكا والوحدات.

 الهدف الرابع 
تسويق خدمات المراكا والوحدات  ات الطابع الخاص لتوفير مصادر للدعم 

 والتمويل الذاتى للجامعة واللليات .

 آليات التنفيذ 
 في مجال الدراسات البيئية واألستشارات والتدريب ترويج خدمات الجامعة 

 االرتقاء بأداء الجهاز اإلداري والعاملين بالجامعة وكلياتها 4/3/4
 الهدف األول

تحسين مهارات وإملانيات أعضاء المستويات اإلدارية المختلفة في الجامعة وكلياتها 

 وتحفياهم وتطوير مقاييس تقييم دوري.

 آليات التنفيذ
 ية قدرات العاملين واإلداريين بالجامعة وكلياتها.تنم( 1)
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 تحفيا العاملين واإلداريين.( 2)

 تطوير مقاييس تقييم أداء العاملين.( 3)

 الهدف الثاني
تدريب العاملين على بيئة العمل عند تغيير نظام العمل اإلداري بالجامعة وكلياتها 

 إلى نظام اإلدارة االللترونية.

 ات اإلدارية على شئون الطرا.تطبيق نظم المعلوم -

 تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على شئون الدراسات العليا والبحوث. -

 تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على شئون العاملين واإلفراد. -

 تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على أعمال االمتحانات واللنترول. -

الخدمات اإلجتماعية لإلداريين  تحسين الرعاية الصحية وتطوير الهدف الثالث
 والعاملين  .

 تحسين الرعاية الصحية. -

 تطوير الخدمات االجتماعية. -

 توفير األنشطة الرياضية. -

      دراسات ، تعليم وطالب  الخطة اإلستراتيجية لجامعة بنى سويف )خامسًا محاور 
 لوضع الراهناعاملين وإداريين(، تنمية بيئة  خدمة مجتمع ، وبحث علمى عليا

 والفجوة واإلحتياجات .والمستهدف 
 الوضع الراهن والمستهدف والفجوة لكليات الجامعة  5/1

 كلية الهندسة  5/1/1
 مقدمة -1

  جامعة بني سويف  –صدر قرار فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء كلية الهندسة

 .2551في نوفمبر 

 ف بتعيين عميدًا صدر قرار معالي األستا  الدكتور رئيس جامعة بني سوي

 .2557أبريل 2للللية في 

  2553في شهر يونيو  13صدر أمر اإلسناد من دولة رئيس الوزراء رقم 

لشركة المقاولون العرا بإنشاء كلية الهندسة والذي تضمن أيضًا كليات 

التربية الرياضية والتمريض بأرض جامعة بني سويف الجديدة والتي تبلغ 

 .ني سويف الجديدةفدان بمدينة ب 321مساحتها 



   
 

 

 

51 

 

 المباني تحت اإلنشاء -2
 من أعمال التصميم المعماري واإلنشائي باللامل على مساحة  تم اإلنتهاء

 متر مربع لعدد أربع أدوار. 5155

 3م 25455من أعمال الحفر باللامل بإجمالي  تم اإلنتهاء. 

 3م 1355من عمل اإلحرل باللامل  تم اإلنتهاء. 

 3م 3455رسانة العادية باللامل بإجمالي من عمل الخ تم اإلنتهاء. 

 من أعمال الخرسانة المسلحة لألساسات بإجمالي  15من  تم اإلنتهاء %

 .3م 3555

  طن. 1555تم توريد حديد األساسات واألعمدة باللامل حوالي 

 صب باقي الخرسانة المسلحة لألساسات.  جاري أعمال العال والردم وإستلمال 

 1/3/2552ن الدور األرضي باللامل م من المتوقع اإلنتهاء. 

 لمبنى الورش والمعامل المركاية للللية الجساتمن أعمال  تم اإلنتهاء. 

 بعد  2552من أول مايو   سوف يتم البدء في أعمال اإلنشاءات للورش إعتبارًا

 من أعمال التصميمات. اإلنتهاء

 المخطط العام للجامعة /شكل أفقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة الهندسيةشلل أفقي مخطط كلي
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 المخطط العا  لمنشآت كلية الهندسية
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 والتخصصات  اللوائح -3

  من إعداد الرئحة بنظام الساعات المعتمدة لألقسام األربعة التالية : االنتهاءتم 

 قسم هندسة المواد والتصميم 

  االتصاالتقسم هندسة 

 قسم الهندسة المعمارية 

 .قسم الهندسة المدنية

وأرسلت إلى المجلس األعلى للجامعات للعرض قة عليها من مجلس الجامعة وقد تمت المواف 

  .2552على لجنة قطاع الدراسات الهندسية.وسوف يتم عرضها في اجتماع شهر أبريل 

 أعضاء هيئة التدريس -4
لامل أو ال وافق معالي األستا  الدكتور /رئيس الجامعة على طلبات اإلنتداا)أ( 

 ة تدريس.عضو هيئ 12لعدد نقل ال

لعدد  كما وافق مجلس الجامعة على اإلعرن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس)ا( 

 :وظائف تدريس معاونة 11أستا  مساعد ومدرس وعدد 

وظيفة أستا  وأستا  مساعد ومدرس   24جاري إعداد إعرن جديد لعدد )ج( 

ما بين  وظيفة 47ومدرس مساعد ومعيد كما تحتاج الللية خرل السنوات الخمس إلى 

ًا لما هو درجة أستا  ومعيد سوف يتم اإلعرن عنها خرل السنوات الخمس القادمة وفق

 متاح من درجات للللية.

 بيان بالورش الموجودة بالكلية  -5
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 ونجارة النما ج ورش النجارة -1

 ورش السباكة -2

 ورش الحدادة -3

 ورش السملرة -4

 ورش اللحام -5

 .ورشة الخراطة والماكينات -1

 الموجودة بالكلية بيان بالمعامل -6
 الفياياء.معمل  -1

 .تاالتصاالمعمل  -2

 .اإلللترونيةنتاج الدوائر إمعمل تصميم و -3

 االتصاالت المتطورة.معمل  -4

 .معمل الليمياء -5

معمل تخدم التخصصات األربعة  42تم تجهيا المواصفات الدقيقة لعدد  -1

والقاعات والمدرجات التفاعلية تحتاج هذه المعامل إلى تمويل يصل إلى 

 مليون جنيهًا. 24

 بيان عن المكتبة -7
مرجع وكتاا بالغة اإلنجلياية ومائين وخمس  312تم تاويد ملتبة الللية بعدد 

وثرثين كتابًا باللغة العربية في التخصصات التي سيتم الدراسة بها وما يخدم طرا 

ليمياء الفرقة اإلعدادية في مواد الرسم الهندسي واإلنتاج والرياضيات والفياياء وال

والميلانيلا وتاريخ العلوم الهندسية والحاسبات   هذا فضًر عن مجموعة من اللتب 

اإلنسانية والثقافية العامة والدينية والعديد من اللتالوجات الخاصة بأجهاة المعامل 

  .وماكينات الورش

 بيان عن المكتبة -7
ة ومائين وخمس مرجع وكتاا بالغة اإلنجلياي 312تم تاويد ملتبة الللية بعدد 

وثرثين كتابًا باللغة العربية في التخصصات التي سيتم الدراسة بها وما يخدم طرا 

الفرقة اإلعدادية في مواد الرسم الهندسي واإلنتاج والرياضيات والفياياء والليمياء 
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والميلانيلا وتاريخ العلوم الهندسية والحاسبات   هذا فضًر عن مجموعة من اللتب 

والثقافية العامة والدينية والعديد من اللتالوجات الخاصة بأجهاة المعامل  اإلنسانية

  .وماكينات الورش

 بيان الهيكل اإلداري بالكلية  -8
وافقت لجنة شئون العاملين بالجامعة على نقل عدد عشرة وظائف  أساسية من كليات 

 :لجامعة المختلفةا

لجامعة والهيئات والمصالح وظيفة من كليات ا 37ندا عدد أحيلت مذكرة بكما 

 وأيضًا الحلومية األخر  في كافة التخصصات المطلوبة للللية تمهيدًا لنقلهم بدرجاتهم 

  وتلفي هذه الوظائف للسنوات  عمال نظافة تعينًا مؤقتًا عشرة   15على تعيين عدد 

 الخمس القادمة.

 الوحدات ذات الطابع الخاص  -9
عن إنشاء الوحدات  ات الطابع الخاص سواًء كانت  ورد برئحة الللية بندًا خاصًا

وحدة إستشارية أو وحدة إنتاجية لخدمة الجامعة والبيئة والمجتمع و لك حتى يملن تفعيل 

 .دور الللية والجامعة مع المجتمع

 
 البعثات المطلوبة للكلية  -11

العليا  حيث أن الللية الزالت  في طور اإلنشاء فلن يسمح بتفعيل الئحة الدراسات

للدبلومات والماجستير والدكتوراه والتي تضمنتها الئحة الللية إال بعد إكتمال نسبة 

% من أعضاء هيئة التدريس المطلوبين للللية وتخريخ دفعة من المهندسين ومعنى 35

 .سنوات على األقل من بدء الدراسة 5 لك تأخر تفعيل الدراسات العليا بالللية لمدة 

 .بعثات إشراف مشترك  سنويًا 5بعثات خارجية و 5تدبير عدد لذا فتطلب الللية 

 جدول التدفقات النقدية المطلوبة للكلية -11
 

 إسم المبنى مسلسل

المبلغ 
المطلوب 
بالمليون 

 جنيه

ذ مدة التنفي
 بالشهر

يبدأ التنفيذ 
 إعتبارًا من

مرحلة إنشاء مبنى التعليمي والمدرجات  1

 ية  والفصول واإلدارة المؤقتة للكل

41 22 1/11/2002 
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 1/11/2002 22 23 مبنى الورش والمعامل المركزية 2

توريد وتركيب الماكينات واآلالت  3

 واألجهزة بالورش والمعامل

35 4 1/7/2010 

توريد األثاث المكتبي وأجهزة الحاسبات  5

 وماكينات التصوير

4 1 1/2/2010 

عمل الحديقة الطالبية والكافتريا وال  6

Landscape) ) 

2 12 1/9/2010 

ثرث 555 555 23=  2553/2552إجمالي المبالغ المطلوبة عن العام المالي 

 وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيهًا .

سبع وأربعون مليون   47= 2552/2515إجمالي المبالغ المطلوبة عن العام المالي 

 جنيهًا 

 مليون جنيهًا  25=  2515/2511إجمالي المبالغ المطلوبة عن العام المالي 

 مليون جنيهًا. 4=  2511/2512إجمالي المبالغ المطلوبة عن العام المالي 



 

 اسم
 الكلية

 البرنامج الهدف األستراتيجى
 التنفيذي

 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111

ب متطلبتات العصتر   التطوير المستمر للمناهج والبترامج التعليميتة بمايواكت    -1 الهندسة
ومقابلة المعايير األكاديمية وتوقعات األطراف المعنية ومتطلبات األعمال 

 لسوق العمل .

(1) 5 5 5 5 5 5 
(2) 5 5 5 5 5 5 
(3) 5 5 5 5 5 5 
(4) 5 5 5 5 5 5 

 5 5 5 5 5 5  اإلجمالي 

العالميتتة تأهيتتل اللليتتات لرعتمتتاد األكتتاديمي متتن جانتتب الهيئتتة القوميتتة أو    -2 
 وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.

(5) 5 5 5 5 5 5 

(1) 5 5 5 5 5 5 
 5 5 5 5 5 5  اإلجمالي 
 5 5 5 5 5 5 (7) تحسين البيئة التعليمية والتلنولوجية والبنية التحتية للجامعة وكلياتها.  -3 

(3) 47555555 25555555 4555555 5 5 71555555 

(2) 5 5 5 5 5 5 

(15) 5 5 5 5 5 5 

 71555555 5 5 4555555 25555555 47555555  اإلجمالي 
توفير خدمات تعليمية و تدريبية تايد من قدرة الطرا التنافسية في ستوق   -4 

 العمل :
(11) 5 5 5 5 5 5 
(12) 5 5 5 5 5 5 

(13) 5 5 5 5 5 5 

(14) 5 5 5 5 5 5 
 5 5 5 5 5 5  اإلجمالي 
 تطتتتتتتتتتتتوير و تنميتتتتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتدريس       -5 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 5 5 5 5 5 5 

(11) 5 5 5 5 5 5 
 5 5 5 5 5 5  اإلجمالي 

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على نحو  -5
 دوري والتحقق من أنها:

 سيةتطوير وتحديث اللوائح الدرا -1
التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة  -7

 والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت  -3

 األعمال التي تعمل في سوق العمل
دعم اللليات في تطبيق معايير االعتماد  -2

األكاديمي ومساعدتها في اختيار المستو  
 المرئم.

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة عن  -15
تضمن تحديد المعايير طريق الجامعة ي

األكاديمية وآليات القياس والتقويم ومعالجة 
 الفجوات

تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة وأساليب  -11
 االتصال االللترونية في أداء العملية التعليمية.

التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -12
المدرجات والقاعات والمعامل والورش القائمة 

 والمواد الرزمة. مع إمدادها باألجهاة
 

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني والوسائط  -13
 التعليمية والتعليم عن بعد

تنفيذ برامج التحسين المستمر في جودة العملية  -14
التعليمية وقياس مشاركة الطرا في عملية 

 التعليم ونظم تقيمهم
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات المطلوبة في  -15

أو أنشطة تطبيقية تخصصات عليمة حديثة 
 معينة

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة لوفاء  -11
 الخريجين باحتياجات سوق العمل

توفير خدمات اجتماعية وأنشطة رياضية  -17
 ورعاية صحية للطرا

وضع برامج تدريب تساعد الطرا على صقل   -13
معارفهم ومهاراتهم في تخصصات وأنشطة 

 معينة.
التدريس تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة   -12

 والوظائف المعاونة والقيادات
تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  -25

 والهيئة المعاونة

 الخطة التنفيذية  -12
 المحور األول : شئون التعليم والطال ب



 

 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 الهندسة

التطتتوير المستتتمر لبتترامج الدراستتات   -1
 العليتتا بمتتا يواكتتب متطلبتتات العصتتر    

 والصناعة وسوق العمل .
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
1 

 
 

155555 
 

 
155555 

 
155555 

 
155555 

 
155555 

 
555555 

 155555 155555 155555 155555 155555 155555  اإلجمالى 
إعداد وتطوير الخطط البحثية العلمية  -7 

للجامعتتتتتة وكلياتهتتتتتا والتوستتتتتع فتتتتتي    
 المشروعات البحثية المشتركة

 

7 
3 
2 

      

        اإلجمالى 
تطتتوير وتنميتتة قتتدرات أعضتتاء هيئتتة   -3 

التتتتدريس والوظتتتائف المعاونتتتة فتتتي    
 تخصصات متمياة نادرة .

 

15 
11 
12 
13 

      

        اإلجمالى 
توفير مناخ بيئى لربداع والتميا  -2 

وتحسين العرقات الثقافيةو تعميق 
القيمة االخرقية فى مجال البحث 

 العلمى
 

14 
15 
11 

      

        لىاإلجما 
تشتتتجيع النشتتتر العلمتتتى لربحتتتاث و     -5 

المشتتروعات البحثيتتة علتتى نحتتو يتمشتتى   
 مع المعايير العالمية

17 
13 

      

        اإلجمالى 
   155555 155555 155555 155555 155555 555555 

 تحديد إحتياجات الصناعة وسوق العمل -1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامي تعليمية متميزة . --2
 تعديل لوائح الدراسات العليا . -3
تبات والمعلومات الرقمية واألشتراك تحسين خدمات المك-4
 في
مواقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكتب  

 األلكترونية .
 تشجيع األلتحاق بالدراسات العليا لخريجى الجامعة--5

 إنشاء معامل لرفع كفاءة العملية البحثية -6

بناء وتطوير خطة استراتيجية البحث العلمىى ووضىع    -7
 جامعة والكليات .آلية التنفيذ على مستوى ال

تحفيىىىز أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والهيئىىىات المعاونىىىة      -8
وطىىرب بىىرامج توعيىىة للبىىاحثين لحىىل مشىىكالت المجتمىىع     

 البيئية ووضع نظم لتمويل موارد األبحاث المتميزة .

تطوير ودعم التعاون وتطىوير أتفاقيىات وبروتكىوالت     -9
التعاون الثقافى مع المؤسسىات األخىرى إلجىراء البحىوث     

لميدانيىىىة والتطبيقيىىىة المىىىرتبط بقضىىىايا قوميىىىة وإقليميىىىة       ا
 ودولية 

 

 

تنميىىة قىىدرات أعضىىاء هيئىىة التىىدريس والوظىىائف  -11
 المعاونة .

االتفىا  مىىع الجهىىات تمويليىىة للمسىىاعدة فىىي دعىىم   -11
 جودة وتميز .  بحوث ذات

تطىىىىىوير واعىىىىىداد بىىىىىىرامج لتىىىىىدريب البىىىىىىاحثين     -12
 بالمهارات وتنمية قدراتهم المتعلقة بالبحوث .

وضع وتطبيق نظىم التطىوير وقيىاال االداء فىى       -13
 مجال البحوث ومقارنتها بمعاريير مرجعيه

 

 

 زيىىىىىىىادة عىىىىىىىدد البعثىىىىىىىات الداخليىىىىىىىة    -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تفاقيىىىىىىىىىىىىىىات تنفيىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىرامج اال  -15
 و البروتكوالت التفاقية الدولية .

زيىىىىىىىىىادة مخصصىىىىىىىىىات حضىىىىىىىىىىور     -16
المىىؤتمرات والنىىدوات والىىدورات التدريبيىىة  
وتبىىىىىىادل الزيىىىىىىارات واسىىىىىىتقدام االسىىىىىىاتذة   

 االجانب

 

 تحفيز البىاحثين علىى إعىداد األبحىاث      -17
 و االبتكار والنشر الخارجى 

انشاء مجالت ودوريات علمية لنشىر    -18
االبحىىاث التطبيقيىىة علىىى نحىىو يتمشىىى مىىع      

 المعايير العالمية 
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 ية التربية كل 5/1/2 
  مقدمة  -1

 : الهيكل اإلدارى وأعضاء هيئة التدريس   -2
 .األستا  الدكتور / محمد عبد الحميد الشين عميد الللية  -1

 األستا  الدكتور سليمان محمد سليمان وكيل الللية لشئون الطرا والتعليم   -2

 األستا  الدكتور مديحة حسن محمد وكيل الللية لشئون الدراسات العليا . -3

 األستتتتا  التتتدكتور عبتتتد المتتتنعم محمتتتد محمتتتد وكيتتتل اللليتتتة لشتتتئون البيئتتتة وخدمتتتة   -4

 المجتمع .

( خمستتة وثمتتانون 31الهيئتتة المعاونتتة )يبلتتغ عتتدد الستتادة أعضتتاء هيئتتة التتتدريس و و

 عضوًا  

( وأحد وأربعون عضتو متا بتين أستتا      41يبلغ عدد السادة أعضاء هيئة التدريس ) كما

 وأستا  مساعد ومدرس موزعين كالتالى :

( بقستم أصتول   2( بقسم المناهج وطرق التتدريس و) 3(أستا  دكتور منهم )1عدد ) -

 لنفسية .( بقسم علم النفس والصحة ا1التربية و)

 

( بقستتتم 3( بقستتتم المنتتاهج وطتتترق التتتدريس و)  3( أستتتا  مستتتاعد متتنهم )  3عتتدد )  -

 ( بقسم علم النفس والصحة النفسية .2أصول التربية و)
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( بقستم أصتول   5( بقستم المنتاهج وطترق التتدريس و)    15( مدرس منهم )27عدد ) -

( 1ية و)( بشتعبة اللغتة الفرنست   3( بقسم علم النفس والصحة النفستية و) 3التربية و)

 بشعبة الطفولة .

( أربعتة وأربعتون عضتو متا     45يبلغ عدد الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس ) -

 بين مدرس مساعد ومعيد موزعين كالتالى :

( بقستم  5( بقمس المناهج وطرق التدريس و)13( مدرس مساعد منهم )23عدد )  -

 بة الطفولة .( بشع5( بقسم علم النفس والصحة النفسية و)5أصول التربية و)

( بقستتم أصتتول  5( بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدريس و)   5( معيتتد متتنهم ) 17عتتدد ) -

 (  بشعبة الطفولة .5( بقسم علم النفس الصحة النفسية و)2التربية و)

 ة والمقررات الدراسية :يلخطة الدراسا  -4
يملن تلخيصها في المجموعات  المرحظات عديد من من واقع اإلستفساراتيتضح 

 :ة التالي

 المجموعة األولى :
اعداد أعضاء هيئة التدريس بالقسم غير مناسب بالنسبة لعتدد المقتررات الدراستية     -

حيث يوجد قصور واضح والقسم فتي حاجتة إلتى أعضتاء خاصتة فتي ظتل الجتودة         

 التى تتطلع الللية إلى تحقيقها .

واد ان أعتتداد الهيئتتة المعاونتتة غيتتر كتتتافى بالقستتم لتتتدريس األجتتااء العمليتتة م متتت         -

التدرس المصغر( خاصة فتي ظتل الجتودة التتى تتطلتع اللليتة        –)تلنولوجيا التعليم 

 إلى تحقيقها وكذلك قبول أعداد كبيرة لطرا الدبلوم العام .

وجود حاجة ماسة الى زيادة عدد الحجرات سواء الحجترات المخصصتة للدراستة     -

 .أو الحجرات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة 

 

ان المقتتررات الدراستتية غيتتر كافيتتة متتن حيتتث الليتتف ألعتتداد المعلتتم متتن الناحيتتة       -

 التربوية  

  ة متتن حيتتث اللتتم إلعتتداد المعلتتم متتن الناحيتتة       يتت ان المقتتررات الدراستتية غيتتر كاف   -
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 التربوية .

 المجموعة الثانية 
ان أعتتداد أعضتتاء هيئتتة التتتدريس بالقستتم مناستتب وكتتافى بالنستتبة لعتتدد المقتتررات     -

 ي .الدراسة

ان المقتتررات الدراستتية كافيتتة ومناستتبة متتن حيتتث اللتتم إلعتتداد المعلتتم متتن الناحيتتة   -

 التربوية .

ان المقررات الدراسية كافية ومناسبة من حيث الليف العداد المعلم تمنت الناحيتة   -

 التربيوية .

 ان أعداد الهيئة المعاونة كافى بالقسم وكذلك ألعمال المللفين به  -

د الحجتتترات المجهتتتاة باللليتتتة ستتتواء الحجتتترات   وجتتتود قصتتتور وضتتتح فتتتي عتتتد   -

 المخصصصة للدراسة أو الحجرات بأعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة  

 المجموعة الثالثة :
ان المقتتررات الدراستتية كافيتتة وللنهتتا فتتي حاجتتة إلتتى أعتتادة صتتياغة بمتتا يتناستتب     -

ة تحتتاج  وإعداد المعلم العصر  التربتو  والمهنتى   حيتث يوجتد مقتررات دراستي      

 الى تحديث يحتاجة المعلم للتعامل مع ترميذه والعملية التعليمية .

 ان اعداد أعضاء هيئة التدريس بالقسم مناسب بالنسبة لعدد المقررات الدراسية  -

 ان اعدناد الهيئة المعاونة كافى القسم وكذلك لألعمال المللفين بها . -

حجتترات المخصصتتة  وجتتود قصتتور واضتتح فتتي عتتدد الحجتترات باللليتتة ستتواء ال      -

للدراستتة او الحجتترات الخاصتتة بأعضتتاء هيئتتة التتتدريس أو الهيئتتة المعاونتتة حيتتث   

يتلدس معظم أعضاء هيئة التدريس بالقسم داخل حجرة واحدة وكذلك كل أعضتاء  

 الهيئة المعاونة من مدرسين مساعدين ومعيدين داخل حجرة واحدة .

إلى إعتادة تجديتد حيتث انته ال      تدنى مستو  معمل علم النفس بالللية فهو في حاجة -

يتناا مع أعداد الطالب المعلم خاصة في ظتل الجتودة واألعتمتاد التتى تتطلتع كليتة       

 التربية الى تحقيقها .

بالنستتبة لشتتعبة الطفولتتة ان اعتتداد أعضتتاء هيئتتة التتتدريس بالشتتعبة غيتتر مناستتب         -
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اجتة  بالنسبة لعدد المقررات الدراسية حيث يوجد قصور واضح في الشعبة وفتي ح 

 الى اعضاء خاصة في ظل الجودة التى تتطلع الللي الى تحقيقها .

 ان اعداد الهيئة المعاونة كافى بالشعبة وكذلك لألعمال المللفين بها . -

 الجهاز االدارى بكلية التربية-5
 ادارة شئون الطالب -أ

  ( موظف   وهذ العددا كافى . 11عدد الموظفين بادارة شئون الطرا ) 

 جات الدارة شئون الطرا منها يلى :هناك احتيا- 

 يوجد عامل واحج فقط وهذا ال يلفى . -

 ملاتب جديدة للموظفين . -

 كراسى متحركة اكثر الحركة فى العامل مع الطرا . -

 ون الطرا.\سجاد لحجرتى شئ -

 عدد المراوح ال يلفى . -

 كمبيوتر واحد اليلفى . -

 ر .دورات للموظفين لليفة التعانل مع احهاة اللممبيوت -

 الخريجين -ب
 ( موقت . وهذا  العدد كافى .1( موظفين   و )4ئون الطرا )عدد الموظفين بادارة ش -

 -هناك احتياجات الدارة شئون الخريجين منها ما يلى : -

 كمبيوتر حديث وطابعة . -

 ملاتب جديدة . -

 كراسى جديدة . -

 مراوح جديدة . -

 العلمية ةالتربي-ج 
 (   وهذا العدد يلفى . 1) عدد الموظفين بالتربية العملية  -

 -هناك احتياجات لرربية العملية منها مايلى : -

 جهاز كمبيوتر حديث . -

 طابعة جديدة . -
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 شئون الدراسة -د

( متتؤقتين وهتتذا العتتدد ال   3( متتوظفين   و )  2عتتدد المتتوظفين لشتتئون الدراستتة )   -

 يلفى .

 -هناك احتياجات لشئون الدراسة منها ما يلى : -

 بلية:الخطة المستق -6
 في ضوء ما تم عرضه سالفـًا في التقرير فقد تم التوصل إلى:

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -أ

عضو هيئة تدريس  41حاجة الللية األماكن ألعضاء هيئة التدريس حيث يوجد  -1

أفراد بما فيهم ملاتب  3غرف سعة كل غرفة في المتوسط أقل من  2موزعين على 

 رؤساء األقسام.

حاجة الللية إلى تفعيل وحدة االنترنت حيث تم توصيلها مع إيقاف التنفيذ فر  -2

 توجد أجهاة كمبيوتر خاصة وكافية ألعضاء هيئة التدريس بلل قسم.

حاجة غرف أعضاء هيئة التدريس ألجهاة تلييف مما يتماشى مع الوضع الذي  -3

 المناخية. ينبغي أن يلون عليه عضو هيئة التدريس في ضوء التغييرات

 حاجة هذه الملاتب إلى مقاعد جلد مريحة لمواصلة سير العمل. -4

عضو هيئة  45ملتب فعلي و 35حاجة الهيئة المعاونة لملاتب حيث أنه يوجد  -5

 ملتب. 13معاونة )مدرس مساعد ومعيد( لذا يوجد عجا حوالي 

في ثرث معيد ومدرس مساعد  35حاجة الهيئة المعاونة إلى غرف حيث يتلدس  -1

 غرف مساحتها ال تلفي الستيعاا هذا العدد.

 حاجة ملاتب الهيئة المعاونة ألجهاة تلييف وستائر وكراسي وأجهاة كمبيوتر. -7

 بالنسبة للطالب  -ب
مدرجات تسع تقريًبا  5حاجة الللية إلى زيادة عدد المدرجات حيث يوجد  -1

طالب وهذه  155تقريبـًا قاعات تدريس تسع  15طالب باإلضافة إلى وجود  25555

األماكن ال تلفي لطرا الدراسات العليا ومرحلة البلالوريوس والليسانس نظًرا للثرة 

طالب  كما يتوزع هؤالء الطرا على التخصصات  4555أعدادهم والتي تايد عن 
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 المختلفة بما يشغل حيًاا زائًدا من األماكن المتوفرة.

األعداد حيث أن المعامل الموجودة بالللية  حاجة الللية إلى معامل تلفي هذه -2

بالتخصصات المختلفة )كمبيوتر  وتلنولوجيا  وعلم نفس  وصوتيات( ال تلفي 

 الستيعاا هذه األعداد.

حاجة الللية إلى توفير ملبة تتناسب مع األعداد السابقة فر يوجد سو  ملتبة  -3

 مع أعداد الطرا السابقة. طالب وهذا ال يتناسب 55واحدة تسع تقريًبا ما يقل عن 

حاجة الللية إلى توفير ملتبة رقمية تتناسب مع أعداد الطرا السابقة وتفعيل  -4

 دورها لتحقيق دورها في خدمة الطرا.

حاجة الللية إلى إعادة صيانة وتجهيا مصلى الطالبات بالللية القديمة وتوفير  -5

 ملان أكبر لمصلى الطالبات بالللية الجديدة.

 زيادة عدد دورات المياه بما يتناسب مع أعداد الطرا السابقة. -1

بالنسبة لقاعات التدريس والمدرجات تحتاج إلى توفير داتا شو وميلرفون وستائر  -7

 وأثاث )ملاتب وكراسي(.

 بالنسة لإلحتياجات اإلدارية   -ج
عبتتاء اللليتتة فتتي حاجتتة التتى زيتتادة أعتتداد العتتاملين فتتي كافتتة اإلدارات لمواجهتتة اال   -1

 اإلدارية  

حاجتتة الهيتتة اإلداريتتة التتى عقتتد دورات تدريبيتتة فتتي التخصصتتات المختلفتتة لايتتادة   -2

 كفاءتهم االدارية .

 تدريب جميع العاملين على استخدامات الحاسب اآللى الخاصة بتخصصاتهم   -3

 بالنسبة للمبادى والبنية األساسية  -د
 ئل التعليمية المختلفة  الحاجة الى زيادة الحجرات الدراسية وتاويدها بالوسا -1

 توجهات مستقبلية عامة  -7
انشاء كلية رياض األطفال خاصة وهى تعتبر موجتودة فتي التدافع وتحتتاج لتبعض       -1

 التطورات والرسميات لجعلها كلية  

 محو امية العمال بالللية   -2

اتقان اللغة االجنبية األولتى كتملتين لمايتد متن التعامتل والتفاعتل متع الخبتراء متن           -3
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 ول  كافة الد

عقتد دورات تدرييبيتة ارشتتادية توجهيتة لمايتتد متن التتملن العلمتتى للهيئتة المعاونتتة        -4

 واعضاء هيئة التدريس  

االرتقتتاء بمستتتو  التقتتويم واألمتحانتتات للوصتتول التتى مقتتاييس عادلتتة لمايتتد متتن       -5

 الوقاية . –التأهيل  –التخصص لمايد من التنمية 

دد للليتات التربيتة فتى ضتوء معتايير      االرتقاء بعملية انتقتاء و اختيتار الطترا الجت      -1

جديدة تعنى بتطلبات تهيئة التدريس و التنبئتو بنجتاح او فشتل الطالتب فتى الدراستة       

 الجامعية و النجاح فى المهنة.

 اعداد الئحة الدراسة الجديدة لمواكبة التقدم و التغير العلمى االلى.  -7

ى مستو  اللليتة و  لتك   االرتقاء بمستو  الخدمات النفسية و الرعاية الطربية عل  -3

 بتطوير اعداد المعلم على ان يلون اخصائى و مرشد نفسى.

انشاء شعبة العداد معلم التربية الخاصتة لمايتد متن التعامتل و التفاعتل متع الغيتر          -2

 عاديين من  و  االحتياجات الخاصة. 
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تتطلع كلية التربية بجامعتة بنتى ستويف التى ان تلتان رائتدة علتى المستتو  القتومى            

 ومحققة لمعايير الجودة العالمية فى التعليم والتعلم والبحث التربو  وخدمة المجتمع.

للوصتول   تسعى كلية التربية بجامعتة بنتى ستويف التى اعتداد المعلمتين وتنميتتهم مهنيتا        

بهم الى تحقيق معايير االداء المطلوبة   واعداد البتاحثين القتادرين علتى االستهام فتى بنتاء       

المعرفة وتوظيفها فى حل المشلرت التربويتة والحياتيتة   وتتوفير الختدمات التربويتة بمتا       

 يحقق تطوير التعليم واالرتقاء بالمجتمع.

 الجراء التحليل البيئى للدراسات العليا فى تربية بنى سويف البد من اجراء االتى:

-  

-  

 جوانب الضعف جوانب القوة المجال مسلسل
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-

-  

-  

 التهديدات الفرص المجال مسلسل
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-  

-  

-  

-  
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- 

-  

-  

- 

 

- 

 

-  

- 

- 

- 

 

- 

 

- 
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 اسم
 الكلية

 البرنامج الهدف األستراتيجى
 تنفيذيال

 اإلجمالي 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/21111

يواكتتتب متطلبتتتات  التطتتتوير المستتتتمر للمنتتتاهج والبتتترامج التعليميتتتة بمتتتا  -1 التربية
العصتتتتر ومقابلتتتتة المعتتتتايير األكاديميتتتتة وتوقعتتتتات األطتتتتراف المعنيتتتتة   

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 255555 255555 255555 255555 255555 1555555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالي 
ميتة أو العالميتة   تأهيل اللليات لرعتمتاد األكتاديمي متن جانتب الهيئتة القو      -2 

 وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.
(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 
 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
 555555 155555 155555 155555 155555 155555 (7) ة للجامعة وكلياتها.تحسين البيئة التعليمية والتلنولوجية والبنية التحتي  -3 

(3) 5 1555555 1555555 1555555 1555555 4555555 

(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 5125555 1225555 1225555 1225555 1225555 225555  اإلجمالي 
تتتوفير ختتدمات تعليميتتة و تدريبيتتة تايتتد متتن قتتدرة الطتترا التنافستتية فتتي  -4 

 سوق العمل :
(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

(13) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 

(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
 555555 115555 115555 115555 115555 115555  اإلجمالي 
 تطتتتتتتتتتتتوير و تنميتتتتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتدريس   -5 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالي 

   725555 725555 725555 725555 725555  

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على  -1
 نحو دوري والتحقق من أنها:

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -2
التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة  -3

 والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت  -4

 مال التي تعمل في سوق العملاألع
دعم اللليات في تطبيق معايير االعتماد  -5

األكاديمي ومساعدتها في اختيار المستو  
 المرئم.

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة عن  -1
طريق الجامعة يتضمن تحديد المعايير 
األكاديمية وآليات القياس والتقويم ومعالجة 

 الفجوات
ا الحديثة وأساليب تحسين وسائل التلنولوجي -7

االتصال االللترونية في أداء العملية 
 التعليمية.

التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -3
المدرجات والقاعات والمعامل والورش 
 القائمة مع إمدادها باألجهاة والمواد الرزمة.

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني  -2
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد

فيذ برامج التحسين المستمر في جودة تن -15
العملية التعليمية وقياس مشاركة الطرا في 

 عملية التعليم ونظم تقيمهم
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات المطلوبة  -11

في تخصصات عليمة حديثة أو أنشطة 
 تطبيقية معينة

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة لوفاء  -12
 الخريجين باحتياجات سوق العمل

فير خدمات اجتماعية وأنشطة رياضية تو -13
 ورعاية صحية للطرا

وضع برامج تدريب تساعد الطرا على   -14
صقل معارفهم ومهاراتهم في تخصصات 

 وأنشطة معينة.
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   -15

 والوظائف المعاونة والقيادات
تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  -11

 والهيئة المعاونة

 الخطة التنفيذية  -2
 المحور االول : شئون التعليم والطالب 
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 التربية

التطتتتتتتتتوير المستتتتتتتتتمر لبتتتتتتتترامج  -15
الدراستتات العليتتا بمتتتا يواكتتب متطلبتتتات    

 العصر والصناعة وسوق العمل .
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

55555 
255555 
155555 
255555 
55555 

 755555 145555 145555 145555 145555 145555  اإلجمالى 
إعتتتداد وتطتتتوير الخطتتتط البحثيتتتة   -11 

العلميتتة للجامعتتة وكلياتهتتا والتوستتع فتتي    
 ت البحثية المشتركةالمشروعا

 

7 
3 
2 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

125555 
555555 
75555 

 755555 145555 145555 145555 145555 145555  اإلجمالى 
تطتتتوير وتنميتتتة قتتتدرات أعضتتتاء    -12 

هيئتتة التتتدريس والوظتتائف المعاونتتة فتتي  
 تخصصات متمياة نادرة .

 

15 
11 
12 
13 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

125555 
75555 
125555 
155555 

 475555 25555 25555 25555 25555 25555  اإلجمالى 
والتميا  توفير مناخ بيئى لربداع -13 

وتحسين العرقات الثقافيةو تعميق القيمة 
 االخرقية فى مجال البحث العلمى

 

14 
15 
11 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

1555555 
55555 
555555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالى 
تشتتتتتجيع النشتتتتتر العلمتتتتتى لربحتتتتتاث و    -5 

المشتتروعات البحثيتتة علتتى نحتتو يتمشتتى متتع 
 المعايير العالمية

17 
13 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

555555 
255555 

 755555 155555 155555 155555 155555 155555  اإلجمالى 
   335555 335555 335555 335555 335555 4175555 

 المحور الثانى :شئون الدراسات العليا 

 تحديد إحتياجات الصناعة وسو  العمل -1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامج تعليمية متميزة . --2
 تعديل لوائح الدراسات العليا . -3
تحسين خدمات المكتبات والمعلومات الرقمية واألشتراك  -4
 في
مواقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكتب  

 نية .األلكترو
 تشجيع األلتحا  بالدراسات العليا لخريجى الجامعة -5
 إنشاء معامل لرفع كفاءة العملية البحثية -6

بناء وتطوير خطة استراتيجية البحث العلمىى ووضىع    -7
 آلية التنفيذ على مستوى الجامعة والكليات .

ات المعاونىىىة تحفيىىىز أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والهيئىىى    -8
وطىىرب بىىرامج توعيىىة للبىىاحثين لحىىل مشىىكالت المجتمىىع     

 البيئية ووضع نظم لتمويل موارد األبحاث المتميزة .
تطوير ودعم التعاون وتطىوير أتفاقيىات وبروتكىوالت     -9

التعاون الثقافى مع المؤسسىات األخىرى إلجىراء البحىوث     
الميدانيىىىة والتطبيقيىىىة المىىىرتبط بقضىىىايا قوميىىىة وإقليميىىىة       

 دولية و

 

 

تنميىىىة قىىىدرات أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والوظىىىائف     -11
 المعاونة .

االتفىىىا  مىىىع الجهىىىات تمويليىىىة للمسىىىاعدة فىىىي دعىىىم     -11
 بحوث ذات جودة وتميز . 

ين بالمهىىارات تطىوير واعىىداد بىىرامج لتىىدريب البىىاحث  -12
 وتنمية قدراتهم المتعلقة بالبحوث .

وضىىىع وتطبيىىىق نظىىىم التطىىىوير وقيىىىاال االداء فىىىى     -13
 مجال البحوث ومقارنتها بمعاريير مرجعيه

 

 

 زيىىىىىىىىىىىادة عىىىىىىىىىىىدد البعثىىىىىىىىىىىات الداخليىىىىىىىىىىىة      -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات   -15
 و البروتكوالت التفاقية الدولية .

دة مخصصىىىىات حضىىىىور المىىىىؤتمرات   زيىىىىا  -16
والنىىدوات والىىدورات التدريبيىىة وتبىىادل الزيىىارات    

 واستقدام االساتذة االجانب

 

 بحىىاثتحفيىىز البىىاحثين علىىى إعىىداد األ   -17
 و االبتكار والنشر الخارجى 

انشاء مجىالت ودوريىات علميىة لنشىر       -18
االبحىىىاث التطبيقيىىىة علىىىى نحىىىو يتمشىىىى مىىىع   

 المعايير العالمية 

 

 المحور الثانى: خدمة المجتمع وشئون البيئة 



 

 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 التربية

تفعيىىىىل دور المراكىىىىز والوحىىىىدات    -أ
ذات الطىىىىىىىابع الخىىىىىىىاص بالجامعىىىىىىىة   

 والكليات.
 

1 
2 
3 
4 
 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

25111 
125111 
51111 
61111 

 261111 52111 52111 52111 52111 52111  اإلجمالى 
تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 
 

11111 11111 11111 11111 11111 51111 

 51111 11111 11111 11111 11111 11111  اإلجمالى 
تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىىىة    -ج 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

1 11111 11111 11111 11111 11111 51111 

 51111 11111 11111 11111 11111 11111  اإلجمالى 
نشىىىىر الىىىىوعي البيئىىىىي والثقىىىىافي      -د 

 بقضايا المجتمع والبيئة
 

7 31111 31111 31111 31111 31111 151111 

 151111 31111 31111 31111 31111 31111  اإلجمالى              
  112111 112111 112111 112111 112111 511111 

 

 

 

 

 

 

 تشجيع التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص. --1
مد جسور التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة والمؤسسات والهيئات  -2

 المحلية واإلقليمية والعالمية.
وضع آلية للتنسيق والتعىاون إلقامىة مشىروعات مشىتركة بىين المراكىز        -3

 والوحدات  لمواجهة مشكالت المجتمع والبيئة.
 وضع نظام لمتابعة األداء بالمركز والوحدات ذات الطابع الخاص. -4
 

تحديىىىىد االحتياجىىىىات البيئيىىىىة المرتبطىىىىة بعىىىىالج    -5
مشىىىىكالت المجتمىىىىع وتحقيىىىىق التطىىىىوير والتنميىىىىة     

 المستدامة.

 
 

 

خدمات الجامعة في مجال الدراسات البيئية  ترويج -6
 واالستشارات والتدريب

إقامىىىىة المىىىىؤتمرات والنىىىىدوات وورش العمىىىىل -7
 وإصدار الدوريات والنشرات للمراكز والوحدات

 

 المحور الثالث :خدمة المجتمع وشئون البيئة 
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 العلوم كلية  5/1/3

 مقدمة -1

 الرؤية

تهدف الللية إلى إنشاء قاعدة علمية متلاملة في مجاالت العلوم األساسية و لك من 

تطورة ومتمياة ومطابقة للمعايير األكاديمية القياسية   خرل خطط وبرامج دراسية م

قادرة على تأهيل الخريج المنافس في مجاالت العمل والتوسع في المجاالت البحثية 

 .لخدمة متطلبات المجتمع للوصول بالللية للتميا واالعتماد األكاديمي

 الرسالة

المعرفة والمهارات طبقًا  تهتم البرامج األكاديمية لللية العلوم بتاويد الطلبة بأسس

 للمعايير الدولية مع وعي كامل بمشلرت المجتمع والبيئة وأخرقيات المهنة.

وأيضًا تشمل رفع قدرات الخريجين وتقديم برامج الدراسات العليا ودرجات 

تساهم الللية في إثراء العلوم األساسية وخدمة المجتمع وتنمية  الماجستير والدكتوراه

 ل االستشارات المهنية.البيئة من خر

 الوضع الراهن بالكلية -3

  :المقررات والبرامج  التعليمية

 :تمنح درجة البلالوريوس في إحد  مجاالت التخصصات اآلتية

  -مجموعة الرياضيات والفيزياء: -أ 

 الرياضيات       

 الفياياء       

 الفياياء والرياضيات       

 الرياضيات وعلوم الحاسب      

 -مجموعة الكيمياء والفيزياء: -ب

 .الليمياء      

 .الليمياء والفياياء      
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 -مجموعة البيولوجيا والكيمياء: -ج

 .النبات      

 .النبات والليمياء      

 .الحيوان      

 .الحيوان والليمياء      

 .الليمياء والليمياء الحيوية      

  -مجموعة الجيولوجيا والكيمياء: -د

 لوجيا الجيو 

 الجيولوجيا والليمياء 

 :األقسام العلمية

 قسم الرياضيات  -1

 قسم الليمياء  -2

 قسم الفياياء  -3

 قسم علم الحيوان  -4

 قسم علم النبات  -5

 قسم الجيولوجيا  -1

 :عدد الشعب

 الفياياء  -2    الرياضيات                -1        

 الرياضيات وعلوم الحاسب  -4   الرياضيات والفياياء     -3        

 الليمياء والفياياء    -1       الليمياء                       -5         

 النبات والليمياء   –  3    علم النبات                     -7         

 الحيوان والليمياء   -15  علم الحيوان                   -2         

 الجيولوجيا -12    كيمياء والليمياء الحيوية -11       

 الجيولوجيا والليمياء   -13      
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 (1513)  :عدد الطالب

 مدرس( 22 -أستا  مساعد   22 -أستا  15)  :عدد أعضاء هيئة التدريس

 معيد(  45   -مدرس مساعد  44) :الهيئة المعاونة

 أعضاء( 2) :أعضاء هيئة التدريس المتفرغين

)عضو واحد إعارة  :الخاصة إجمالي االعارات الداخلية والخارجية واإلجازات

 أجازة خاصة( 24 –عضو إعارة خارجية  32 –داخلية 

 مواطن الضعف لتحقيق األهداف المرجوة من رسالة الكلية

ضعف استخدام األساليب التلنولوجيتة الحديثتة فتي بترامج التتدريس بالجامعتة نظترا         -

أعضتتاء هيئتتة  لعتتدم توافرهتتا لضتتعف التمويتتل المتتالي متتن ناحيتتة ولتتنقص إعتتداد وتتتدريب    

   .التدريس على استخدامها من ناحية أخر 

غيتتاا سياستتة محتتددة فتتي بعتتض اللليتتات لتتربط الختتريجين باللليتتات والجامعتتة بعتتد     -

   .التخرج

 الحاجة لتفعيل سياسات تسويق الخدمة التي تقدمها الللية لايادة الدخل المتوقع   -

ت المتواضتعة ممتا يتؤد  إلتى     االعتماد المبتالغ فيته علتى اللتتاا الجتامعي والمتذكرا       -

عدم تنمية مهارات البحث وروح  اإلبداع واالبتلار لتد  الطترا ويضتعف قتدرة الطالتب      

  .على التعلم الذاتي

جمود المقررات التدريستية وعتدم تحتديثها فتي إطتار الحركتة المتستارعة فتي مجتال           -

   .العلوم الحديثة والتطور غير المسبوق للتلنولوجيا

رامج الدراستية بشتلل كتاف لتلبيتة االحتياجتات الحقيقيتة لستوق العمتل         عدم توجته البت   -

 .وتاويد الخريجين بالمهارات والمعارف الرزمة لتحقيق مياة تنافسية لهم

غياا التركيا على التخصصات النادرة لتحقيق مياة تنافستية للجامعتة فتي مجتاالت      -

 علمية وبحثية غير تقليدية  

 قاعة صغيرة :ملتبة الللية -
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 االحتياجات الخاصة بقسم شئون العاملين

 أجهاة كمبيوتر   -1

   (أخصائيين كمبيوتر)عاملين لديهم خبرة باللمبيوتر  -2

 عمال خدمات معاونة   -3

 حجرة لقسم شئون العاملين للثرة العدد بالقسم في حجرة واحدة صغيرة   -4

( شانون لحفظ الملفات الخاصة بالستادة أعضتاء   2( دوالا   عدد )2عدد ) -5

 .تدريس والعاملين باللليةهيئة ال

 التحليل البيئي الحالي العام للدراسات العليا بكلية العلوم -4

 –الليميتتاء  :تخصصتتات يتمتتنح كليتتة العلتتوم درجتتة الماجستتتير ودرجتتة التتدكتوراه فتت    

 الجيولوجيا  بفروعهم المختلفة    -الحيوان  –النبات  –الرياضيات  –الفياياء 

 درجة دكتوراه  155درجة ماجستير وعدد   235منحت الللية منذ نشأتها عدد  

 نقاط القوة

ظرة فى التعليم كلية العلوم هى الللية الوحيدة فى اإلقليم وليس لها كلية منا -1

 .الحلومى أو الخاص

 .علوم المنيا –علوم حلوان  –أقرا كليات العلوم جغرافيا هى علوم القاهرة 

امعة المختلفة وعليه تعتمد كلية تخصصات الللية ليس لها نظير بلليات الج -2

التربية وكليات الطب البيطر  والصيدلة فى دراسة بعض المقررات بالللية فى 

 عليا.الدراسات ال

أعضاء هيئة التدريس متمياون قادرون على ممارسة الخدمة المجتمعية حيث  -3

اع مثل قط)يوجد اآلن بالمحافظة مناطق صناعية كبر  تحتاج إلى تخصصات الللية 

 .)البحث عن مصادر مياه مناسبة( استصرح أراضي زراعية – (األسمنت والمحاجر

 نقاط الضعف

 ضعف اإلملانيات المادية للبحث العلمي والدراسات العليا بصورة كبيرة  -1

 لطرا إلى الجامعات أخر  لتوافر اإلملانيات والتخصصات انصراف ا -2
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 الفرص المتاحة 

 .دراسات العليازيادة التخصصات فى ال -1

 إستحداث دبلومات مهنية. -2

 ع جامعات أجنبية للشراكة البحثية.إتفاقيات م -3

 كالمصانع لعمل مشروعات بحثية. إتفاقيات مع المجتمع المدني -4

 دراسات لحل مشاكل البيئة معمليًا.خدمة البيئة والمجتمع من خرل إجراء  -5

I  القدرة المؤسسية 

  :والجهاز االدارى( الهيكل التنظيمي 1)

موظف دراسات  –مدير أداره الدراسات العليا  –وكيل الللية  :الوضع الحالي)أ( 

 .سلرتيره –عليا 

 )ا( الوضع المستقبلي: 

موظف إضافي + سلرتيره لمواجهة الايادة فى إعداد الطرا  2مطلوا عدد 

لمعتمدة مع لساعات اوزيادة البرامج نظرا لتقدم الللية الى لجنة القطاع للعمل بنظام ا

 دخول برامج الدبلومات.

 :الموارد المالية والمادية للكلية( 2)

 :الوضع الحالي)أ( 

 155تعتبر من عوامل الضعف الشديد حيث ان مياانية الللية بجميع أقسامها فقط حوالى 

 .الف جنيه يخصص منها للدراسات العليا والبحوث خمسون ألفا وهى قيمة ضعيفة جدا 

 ع المستقبليالوض -5

الللية تمنح درجات الماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة وفى الرئحة 

الجديدة تم استحداث تخصصات جيده لتتواكب مع التطور التلنولوجي الهائل كما تم 

إضافة برامج الدبلومات فى جميع التخصصات وعليه يجب أن ترتفع مياانية الدراسات 
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لتدريس الخاصه معامل الدبلومات وقاعات ا اليون جنيه لتجهيم  195العليا إلى حوالي 

 بالدراسات العليا.

 البحث العلمي -6

 الوضع الحالي  -أ

 نقاط القوة 

 نخبة جيدة من أعضاء هيئة التدريس فى جميع تخصصات الللية  -

 عدد محدود من الحاصلين على الدكتوراة من الخارج  -

الحديثة للعلوم على سبيل المثال )النانو وجود أبحاث متمياة فى المجاالت  -

 تلنولوجي(.

 (تفتتح فى شهر ابريل)وحدة ألبحاث النانوتلنولوجى  -

 كم.125الللية هي كلية العلوم الوحيدة فى اإلقليم وتبعد اقرا كلية للعلوم حوالي  -

 نقاط الضعف  -ب

يسية النقص الرهيب فى اإلملانيات البحثية حيث ال يوجد األجهاة الرئ -أ

 االللترونى( االميلروسلو)إلجراء البحوث  ةاللبر  الرزم

 نقص المساحات االزمة النشاء معامل بحثية متمياة  -ا

 التحديات  -جـ 

 وجود جامعة خاصة جديدة مملن ان تقلص من دور الللية  -أ  

 اجراء بحوث متقدمة فى مجاالت العلوم الحديثة  -ا  

 الوضع المستقبلي -د

 مليون جنية  إلنشاء  13لية إلى حوالي تحتاج الل

 معمل  مركاي يخدم الجامعة بجميع كلياتها العملية  -أ

 تحديث معامل األبحاث وانشاء معامل جديدة فى التخصصات النادرة  -ا
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 تشجيع الباحثين الجراء البحوث داخل اللليات وعودة الباحثين المتمياين من الخارج  -ج

  ة بالدراسات العليا تحتو  على الدوريات العلمية المتخصصةتوفير ملتبة رقمية خاص -د

 لفاعلية التعليمية ا -7
 طالب الدراسات العليا والخريجون  -1

  -:الوضع الحالي
لية بالمستو  المتميا يتميا الطرا الحاصلون على الماجستير والدكتوراة من الل

 عين شمس خريجى باقى الجامعات اللبيرة مثل القاهرة و الذ  يضاهى

 الوضع المستقبلي 
زيادة إعداد الطرا المقبولون بالدراسات العليا مع إدخال برنامج الدبلومة فى جميع 

 التخصصات على أن تلون دبلومات تخصصية تناسب سوق العمل )تم إعداد الرئحة الجديدة(

 البرامج والمقررات  -2
  -الوضع الحالي:       

 خضع للمعايير األكاديمية المصريةتير والدكتوراه تجميع البرامج الخاصة بالماجس

  -:الوضع المستقبلي
 2514يستهدف أن تخضع للمعايير األكاديمية العالمية بحلول عام 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة-8
يسعى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى تحقيق التميا في األداء في مجال النشاط 

 قة للمعايير األكاديمية القياسية.ل خطط وبرامج متمياة ومطابالبيئي والمجتمعي من خر

وتنمية البيئة إلى إثراء وتعظيم تهدف الخطة اإلستراتيجية في مجال خدمة المجتمع و

دور الللية في التنمية المستدامة من خرل تعظيم نشاطها في مجال خدمة المجتمع وتنمية 

 -البيئة و لك من خرل:

وعي بالثقافة البيئيتة وخدمتة المجتمتع لإللمتام بمشتاكل المجتمتع       نشر ورفع مستو  ال .1

 البيئية واإلجتماعية.

 تطوير الخدمات البيئية والمجتمعية. .2

 تفعيل دور الوحدات  ات الطابع الخاص .3
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 تسويق خدمات الوحدات  ات الطابع الخاص .4

 ( نشر ورفع مستوى الوعي بالثقافة والبيئة وخدمة المجتمع 1)

  :و لك من خرل

 . الندوات2     . المؤتمرات1

 . المجرت والدوريات البيئية والنشرات  4   . ورش العمل  3

 ( تطوير الخدمات البيئية والمجتمعية 2)

دراسات لتحديد المشلرت البيئية والمجتمعية وتحديد االحتياجات  :يتم  لك من خرل

 لحل المشلرت 

  – قامة المعارضإ –استبيانات عداد إ –الحمرت  :وذلك عن طريق

 تفعيل دور الوحدات  ات الطابع الخاص  -

  :و لك من خرل

 تطوير الوحدات  ات الطابع الخاص القائمة . .1

 التوسع في إنشاء وحدات جديدة. .2

 وضع نظام لمتابعة األداء بالوحدات  ات الطابع الخاص. .3

 التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني. .4

طتتتابع الختتتاص باللليتتتة وغيرهتتتا متتتن  تشتتتجيع التعتتتاون بتتتين الوحتتتدات  ات ال .5

 الوحدات باللليات األخر  والجامعة.

 الوضع الحالي

 . نشر ورفع مستوى الوعي بالثقافة البيئية والمجتمعية:1

 : لم يعقد مؤتمر بيئي للللية )يتم إستضافة مؤتمر بيئي كل عامين( المؤتمراتأ. 

 يتم إستضافة مؤتمرات خارجية بالللية. -

 علمي بالللية بمعدل مؤتمر كل سنتين.  ثم عمل مؤتمر -

 : يتم عمل ندوات بمعدل ندوة واحدة في السنة.الندواتا. 

 : ورشة واحدة كل عام .ورشة العملجـ. 
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 : يوجد مجلة حائط نصف سنوية )يصدر مجلة حائط مرتين في العام( المجالت البيئيةد. 

 ال يوجد مجلة بيئية منشورة أو نشرات أو دوريات.

 :ير الخدمات البيئية والمجتمعية. تطو2

 يتم عمل حمرت )حملتين خرل العام(  -

 عمل استبيانات )يتم عمل استبيانات(     -

 المعارض )معرض واحد يقام خرل العام(  -

 . تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص:3
 تم إعادة هيللة الوحدة  ات الطابع الخاص )معمل التحاليل الدقيقة(  -

 وحدة واحدة  ات طابع خاص " معمل التحاليل الدقيقة ". يوجد -

التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من خرل الوحدة يوجد اتفاقيتات وللنهتا    -

 قليلة )اتفاقية مع مصنع األسمنت لتحليل المياه(.

التواصتل متن خترل لجنتة شتئون خدمتة المجتمتع باللليتة وطترا اللليتة متن أسترة              -

 هيئة تعليم اللبار(   –إدارة البيئة  –قتصرت على المدارس أصدقاء البيئة )ا

 إجراء التحاليل الخاصة بالبحث العلمي وللنها قليلة. -

 ال يوجد تعاون بين الوحدة و الوحدات األخر   ات الطابع الخاص. -

 يوجد نظام لمتابعة األداء. -

 . تسويق خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص: 4
 .مستو  متوسط(مازال في بدايته )

 الوضع المستهدف
 .نشر ورفع مستوى الوعي الثقافي البيئي والمجتمعي

 المستهدف أن يلون هناك عقد لمؤتمر بيئي سنوي للللية. :المؤتمرات .1

 ندوات خرل العام خرل الخطة الخمسية. 4زيادة عدد الندوات إلى  :الندوات .2

 ورش عمل خرل العام. 4ورش عمل بمعدل  :ورشة العمل .3

مجلة بيئيتة للليتة العلتوم وعمتل لوحتة حتائط لنشتر نشتاط اللجنتة متن            :المجالت .4

 خرلها.
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 عمل نشرات للوحدات  ات الطابع الخاص.  .5

 :تطوير الخدمات البيئية واالجتماعية -
استتتبيان  2مضتتاعفة عتتدد الدراستتات علتتى   –زيتتادة عتتدد االستتتبيانات  المستتتهدف: 

 استبيان للمشاكل المجتمعية. 2الواحد للمشاكل البيئية واالستبيانات في العام 

 معرض خرل العام. 2إقامة  المعارض:

 حمرت خرل العام. 4زيادة عدد الحمرت إلى  الحمالت:

عمتتل مستتح بيئتتي شتتامل    المستتا البيئتتي لمجتمتتع الجامعتتة والمجتمعتتات األختترى:    

ديتدة  لمجتمع الجامعة والمجتمع الريفي بقرية من القر  كل عتام   وابتلتار آليتات ج   

 لحل المشلرت  

 تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص  -

 الوضع المستهدف:
تطوير الوحدات  ات الطتابع الختاص بايتادة عتدد األجهتاة الموجتودة بهتا بمتا          .1

 يفي باحتياجات المركا.

 وحدات بداًل من واحدة. 3زيادة عدد الوحدات  ات الطابع الخاص للي تلون  .2

 اء. وضع نظام أكثر دقة لمتابعة األد .3

التواصل متع مؤسستات المجتمتع المتدني: المستتهدف توستيع حجتم النشتاط متع           .4

مؤسسات المجتمع المدني إلى أكبر عدد من المؤسسات بتداًل متن واحتدة مملتن     

 أو أكثر خرل الخطة.   15الوصول بها إلى 

تشجيع التعاون مع الوحدات  ات الطتابع الختاص باللليتات األختر  )الصتيدلة       .5

 الطب البشر (. –الطب البيطري  –

 تسويق خدمات الوحدات  ات الطابع الخاص بأعلى مستو 

(  المستتتهدف: زيتتادة حجتتم التستتويق ليشتتمل اإلقلتتيم كلتته )والمحافظتتات األختتر    

 التسويق على مستو  محافظات الجمهورية كلها 

 الفجوة الخاصة باالحتياجات )المعوقات(
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 عدم كفاية الموارد الرزمة للتنفيذ. -

 الوقت والبطء في التنفيذ. استنفا  -

عتتدم إقبتتال الطتترا للتفاعتتل متتع النشتتاط البيئتتي إلنشتتغالهم بالدراستتة النظريتتة والعمليتتة      -

 طوال اليوم الدراسي.

 ضآلة عدد العمالة الرزمة -

 عدم وجود وحدة إدارية لقطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالللية. -

 نشاء وحدات جديدة  ات طابع خاص.عدم وجود األماكن )الحجرات( بالمبنى إل -

 عدم وجود أجهاة اللمبيوتر اللافية  -

عتتدم التعتتاون اللتتافي متتن قبتتل أعضتتاء لجنتتة شتتئون خدمتتة المجتمتتع متتن أعضتتاء هيئتتة        -

التتتدريس وعتتدم التعتتاون اللتتافي متتن الطتترا فتتي إنجتتاح بتترامج تنميتتة البيئتتة وخدمتتة        

 المجتمع.
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 اسم
 الكلية

 امجالبرن الهدف األستراتيجى
 التنفيذي

 اإلجمالي 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/21111

يواكتتب متطلبتتتات   التطتتوير المستتتمر للمنتتاهج والبتتترامج التعليميتتة بمتتا      -1 العلوم
العصتتتتر ومقابلتتتتة المعتتتتايير األكاديميتتتتة وتوقعتتتتات األطتتتتراف المعنيتتتتة  

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 255555 255555 255555 255555 255555 1555555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالي 
القوميتة أو العالميتة    تأهيل اللليات لرعتماد األكاديمي متن جانتب الهيئتة    -2 

 وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.
(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

(1) 25555 25555 25555 25555 255555 155555 
 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
 1311555 5 5 5 253555 253555 (7) التحتية للجامعة وكلياتها.تحسين البيئة التعليمية والتلنولوجية والبنية   -3 

(3) 115555 115555    1225555 

(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 3111555 125555 125555 125555 1143555 1143555  اإلجمالي 
عليميتة و تدريبيتة تايتد متن قتدرة الطترا التنافستية فتي         توفير ختدمات ت  -4 

 سوق العمل :
(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

(13) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 

(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
 555555 115555 115555 115555 115555 115555  اإلجمالي 
 تطتتتتتتتتتتوير و تنميتتتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتدريس       -5 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 255555 45555 45555 45555 45555 45555  اإلجمالي 

   2153555 2153555 135555 135555 135555 1211555 

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية  -1
 على نحو دوري والتحقق من أنها:

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -2
التوسع في تطبيق البرامج العلمية  -3

 المتمياة والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت  -4

 سوق العملاألعمال التي تعمل في 
دعم اللليات في تطبيق معايير  -5

االعتماد األكاديمي ومساعدتها في 
 اختيار المستو  المرئم.

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة عن  -1
طريق الجامعة يتضمن تحديد المعايير 
األكاديمية وآليات القياس والتقويم ومعالجة 

 الفجوات
 تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة وأساليب -7

االتصال االللترونية في أداء العملية 
 التعليمية.

التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -3
المدرجات والقاعات والمعامل والورش 
 القائمة مع إمدادها باألجهاة والمواد الرزمة.

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني  -2
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد

المستمر في جودة  تنفيذ برامج التحسين -15
العملية التعليمية وقياس مشاركة الطرا في 

 عملية التعليم ونظم تقيمهم
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات المطلوبة  -11

في تخصصات عليمة حديثة أو أنشطة 
 تطبيقية معينة

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة لوفاء  -12
 الخريجين باحتياجات سوق العمل

ة وانشطة رياضية توفير خدمات اجتماعي -13
 ورعاية صحية للطرا

وضع برامج تدريب تساعد الطرا على   -14
صقل معارفهم ومهاراتهم في تخصصات 

 وأنشطة معينة.
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   -15

 والوظائف المعاونة والقيادات
تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  -11

 والهيئة المعاونة

 

 -نفيذية :الخطة الت -7
 المحور األول :شئون التعليم والطالب 
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  دف األستراتيجىاله اسم الكلية

 التربية

تفعيىىىىل دور المراكىىىىز والوحىىىىدات    -أ
ذات الطىىىىىىىابع الخىىىىىىىاص بالجامعىىىىىىىة   

 والكليات.
 

1 
2 
3 
4 
 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

25111 
125111 
51111 
61111 

 261111 52111 52111 52111 52111 52111  اإلجمالى 
تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 
 

11111 11111 11111 11111 11111 51111 

 51111 11111 11111 11111 11111 11111  اإلجمالى 
ئيىىىىىىىىىة تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البي  -ج 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

1 11111 11111 11111 11111 11111 51111 

 51111 11111 11111 11111 11111 11111  اإلجمالى 
نشىىىىر الىىىىوعي البيئىىىىي والثقىىىىافي      -د 

 بقضايا المجتمع والبيئة
 

7 31111 31111 31111 31111 31111 151111 

 151111 31111 31111 31111 31111 31111  اإلجمالى              
  112111 112111 112111 112111 112111 511111 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 التربية

تفعيىىىىل دور المراكىىىىز والوحىىىىدات    -أ
ذات الطىىىىىىىابع الخىىىىىىىاص بالجامعىىىىىىىة   

 والكليات.
 

1 
2 
3 
4 
 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

5111 
25111 
11111 
12111 

25111 
125111 
51111 
61111 

 المحور الثالث : خدمة المجتمع وشئون البيئة 

 تشجيع التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص. --1
المؤسسات والهيئات مد جسور التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة و -2

 المحلية واإلقليمية والعالمية.
وضع آلية للتنسيق والتعىاون إلقامىة مشىروعات مشىتركة بىين المراكىز        -3

 والوحدات  لمواجهة مشكالت المجتمع والبيئة.
 وضع نظام لمتابعة األداء بالمركز والوحدات ذات الطابع الخاص. -4
 

تحديىىىىد االحتياجىىىىات البيئيىىىىة المرتبطىىىىة بعىىىىالج    -5
مشىىىىكالت المجتمىىىىع وتحقيىىىىق التطىىىىوير والتنميىىىىة     

 المستدامة.

 
 

 

ترويج خدمات الجامعة في مجال الدراسات البيئية  -6
 واالستشارات والتدريب

إقامىىىىة المىىىىؤتمرات والنىىىىدوات وورش العمىىىىل -7
 إصدار الدوريات والنشرات للمراكز والوحداتو

 

 المحور الثانى : شئون الدراسات العليا والبحوث 
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 261111 52111 52111 52111 52111 52111  اإلجمالى 
تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 
 

11111 11111 11111 11111 11111 51111 

 51111 11111 11111 11111 11111 11111  اإلجمالى 
تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىىىة    -ج 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

1 11111 11111 11111 11111 11111 51111 

 51111 11111 11111 11111 11111 11111  اإلجمالى 
نشىىىىر الىىىىوعي البيئىىىىي والثقىىىىافي      -د 

 بقضايا المجتمع والبيئة
 

7 31111 31111 31111 31111 31111 151111 

 151111 31111 31111 31111 31111 31111  اإلجمالى              
  112111 112111 112111 112111 112111 511111 

 

 

 

 

 

 

 تشجيع التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص. --1
مد جسور التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة والمؤسسات والهيئات  -2

 المحلية واإلقليمية والعالمية.
المراكىز  وضع آلية للتنسيق والتعىاون إلقامىة مشىروعات مشىتركة بىين       -3

 والوحدات  لمواجهة مشكالت المجتمع والبيئة.
 وضع نظام لمتابعة األداء بالمركز والوحدات ذات الطابع الخاص. -4
 

تحديىىىىد االحتياجىىىىات البيئيىىىىة المرتبطىىىىة بعىىىىالج    -5
مشىىىىكالت المجتمىىىىع وتحقيىىىىق التطىىىىوير والتنميىىىىة     

 المستدامة.

 
 

 

ترويج خدمات الجامعة في مجال الدراسات البيئية  -6
 والتدريبواالستشارات 

إقامىىىىة المىىىىؤتمرات والنىىىىدوات وورش العمىىىىل -7
 وإصدار الدوريات والنشرات للمراكز والوحدات
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 كلية التعليم الصناعى  5/1/4

شئون التعليم والطالب-

 * الوضع الحالي
 3527م:  2557/2553ي عدد طرا الللية للعام الجامع -

 اإلجمالي الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولي

429 294 20. 0029 - 2024 

 عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية:  -

 أجمالي عدد المعارين أو االجازات اإلجمالي مدرس أستاذ مساعد أستاذ

9 2  92 92 02 

 دد أعضاء الجهاز المعاون ع -
 أجمالي عدد المعارين أو االجازات اإلجمالي معيد مدرس مساعد

2 2 02 6 

 عدد اإلداريين بالكلية: -
 شئون طالب

 وتعليم

شئون اعضاء 

 هيئة تدريس

شئون  شئون ادارية مالية شئون

 جريجين

 فنيين وأمناء معامل

06 0 . 8 2 96 

مخازن  خزينة مكتب عميد

 تومشتريا

 مكتبة تربية عملى رعاية شباب

2 9 4 8 2 9 

عمال خدمة 

 وفنى

     مدرس نظرى

06 2     

 البرامي التعليمية التي تمنحها الكلية ) الشعب الطالبية(: -
 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج  م
 0. تكنولوجيا االجهزة الدقيقة 0
 0. تكنولوجيا االنتاج 9
 9. والنسيج تكنولوجيا الغزل 2
 9. تكنولوجيا االلكترونيات 2
 9. تكنولوجيا تحكم العمليات .
 0. يا االنشاءات العماريةچتكنولو 8
 0. يا االنشاءات المدنيةچتكنولو 4

 082المقررات )الغير مكررة( =   إجمالي عدد 4إجمالي عدد البرامج = 

 

 00854=2024/92 نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطالب

 926592=2024:02 سبة أعضاء هيئة التدريس علي رأس العمل : الطالبن

 اإلمكانيات المعملية بالكلية:
 معامل قسمي اإلنتاج واألجهزة الدقيقة وسعاتها الطالبية -1
 مالحظات السعة الطالبية العدد إسم المعمل  م
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  31 1  معمل اختبار المواد 1

  21 1 (معمل المترولوجى )القياسات الدقيقة  2

  25 1 معمل تكنولوجيا القياسات 3

  31 1 معمل القطع غير التقليدية 4

  31 1 معمل التصنيع بمساعدة الحاسبات 5

  25 1 معمل القوى الهيدروليكية 6

  25 1 القطع آالتمعمل تصميم  7

  21 1 واختبار الرمل النماذجمعمل  8

 الميكانيكية وسعاتها الطالبية الورش  -2
 مالحظات السعة الطالبية  العدد إسم الورشة  م
  21 1 تحضير العينات البرادة والتجميع وورش  1
  21 1 واإلصالبورش الصيانة  2
  61 1 التقليديورش التشغيل  3
  41 2 ورش السباكة 4
  25 1 ورش الحدادة 5
  21 1 ورش السمكرة 6
  41 3 ورش اللحام 7
  41 2 ورش النجارة 8

 

 اإللكترونيات والتحكم في العمليات وسعاتها الطالبية قسمي معامل   -3
 مالحظات السعة الطالبية العدد إسم المعمل  م

   31 1 اإللكتروناتمعمل  1
  31 1 تاالتصاالمعمل  2
  21 1  الضوئية األليافمعمل  3
  25 1 اإللكترونيةنتاج الدوائر إمعمل تصميم و 4
  21 1 اآلليمعمل التحكم  5
  25 1 اآلليالعمليات الصناعية بالحاسب  فيمعمل التحكم  6
  25 1 الكهربائية اآلالتمعمل  7
  31 1 اإلنترنت معمل  8
  31 1 معمل التصميم باستخدام الحاسب 9

 
 قسم تكنولوجيا الغزل والنسيج وسعاتها الطالبيةمعامل   -4
 مالحظات ة السعة الطالبي العدد إسم المعمل / الورشة  م

  21 1 معمل إختبارات المواد النسيجية 1
أجهزة معمل تطبيقات الحاسب اآللي في تصميم  2

 . (CAD)منتجات المالبس الجاهزة 
1 15  

  21 1 . معمل الصباغة 3
  41 1 . ورشة الغزل 4
  41 1 .والمالبس ورشة النسيج 5
 األساسية وسعاتها الطالبيةمعامل العلوم   -5
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 مالحظات السعة الطالبية  العدد م المعمل إس م
  31 1 الفيزياء .معمل  1
  31 1 . معمل الكيمياء 2
  21 1 معمل اللغات 3
  21 1 معمل التعليم المصغر 4
  41 1 معمل الوسائل التعليمية 5
  21 1 ( . 3الحاسبات )عددمعمل  6
  11 1 معمل الوسائط التعليمية   7

واحىد حسىب    آن فىي طالب تقريبا يدرسون   2581لكلية تستوعب عدد قاعات الدراسة با

 التالي:التقسيم 

 الطاقة االستيعابية صفة المكان عدد
 طالب  351 مدرج 1
 طالب 311 مدرج 1
 طالب  251 مدرج  1
 طالب  181 مدرج  1
 طالب  121 مدرج  2
 طالب  81 قاعة درال   2
 طالب  151 صالة رسم  3
 طالب  51 مصالة رس  3
 طالب  21 فصل دراسي  13
 طالب  31 فصل دراسي  8

 

ويضاف إلى هذا العدد الطالب الذين يدرسون التمارين العملية بالمعامل والورش 

معمل وملحق تستوعب في  39ويصل عدد هذه المعامل والفصول الملحقة بالورش إلى 

طالب الذين من الممكن أن ومعنى ذلك أن إجمالي أعداد ال طالب 1115مجملها حوالي 

 ثالثة آالف وستمائة وثمانون طالبًا 3581يدرسوا في وقت واحد هو 

 مكتبة الكلية:
عنوان في مختلىف التخصصىات يمكىن تبويبهىا      2591تحتوي مكتبة الكلية على عدد 

 على النحو التالي:

 المقتنيات من عناوين الكتب الموضــــــــــــــــــــــوع مسلسل
 باللغة اإلنجليزية ة العربيةباللغ

 -- 106 الدين والالهوت   1
 119 54 العلو  االجتماعية  2
 237 125 الرياضيات والطبيعية والكيمياء  3
 1172 400 العلو  الهندسية والتطبيقية  4
 70 35 العمارة والفنون الجميلة  5
 55 37 علو  اللغة والفقه 6
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 27 55 اآلداب  7
 12 -- دراسيةالمناهي ال 2
 -- 20 كتب عامة   9

 1692 292 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي             

 9825نسخة وبإجمالي عىدد كتىب    12وتتكرر نسخ العناوين ما بين نسخة وحيدة و

 تسعة آالف وثمانمائة وخمس وعشرون كتابًا .

 الوضع المستهدف* 
 

 معلم صناعي متلامل قادر على فهم التلنولوجيا  يصبحخريجى الللية ل تأهيل

الحديثة والمؤهل تربويًا والذي يستطيع تدريس الشق النظري والشق العملي 

للمواد التلنولوجية بمدارس ومؤسسات التعليم الفني  بأسلوا علمي متطور 

 والمساهمة في خدمة البيئة المحيطة والعمل على تنميتها 

 لترئم التلنولوجيا الحديثة واحتياجات السوقية البرامج الدراسطوير ت. 

 عتماد والجودةالحصول علي اال. 

 .زيادة الروابط مع خريجى الللية 

   ادخال تلنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التحسين المستمر بالمؤسسات

 التعليمية

 .توثيق كافة االنشطة داخل العملية التعليمية والبحثية 

  يجابية مع المستفدين من الخدمات وتدبير مصادر التمويل تفعيل المشاركة اال

 .فى التطويرستمرارية االلضمان 

  تحسن نسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطرا والوصول بها الى المعدالت

 العالمية

  تطوير المعامل والورش واضافة احدث األجهاة المعملية التى تناسب المقررات

 الدراسية
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 ت والخدمات بالملتبةتطوير كفاءة االملانا 

 تفعيل المشاركة الطربية 

 تحسين مستو اداء العاملين وانشاء ملتب لتلقى شلاو  الطرا 

 تطوير اساليب واملانيات التدريب 

 .تطوير اداء شئون الطرا والخرجين للتعامل مع احتياجات الطرا والخرجين 

 تطوير كفاءة القاعات 

 االبحاث واالنشطة العلمية االخرى -2

 الوضع الحالي *

 

 ال توجد دراسات عليا بالللية وجار  اعداد الرئحة   -

ال توجد اتجاهات بحثية محددة وانما يقوم السادة اعضاء هيئة التدريس بالبحث والنشر  -

 كر فى تخصصة بصورة فردية

 * الوضع المستهدف

 

 اعتماد الئحة الدرسات العليا 

 لدكتوراةقبول طرا لدرجة الدبلوم والماجستير وا 

 انشاء معامل بحثية القسام الللية المختلفة وتاويدها باالجهاة المتطورة البحثية 

 تحديد خطة بحثية للل قسم 

  عمل مشاريع واتفاقيات بحثية مشتركة مع جامعات اخر 

 انشاء ملتبة للدراسات العليا وتاويدها بالمراحع والدوريات المتخصصة 

 يا والبحوثاعداد الهيلل االدار  للدرسات العل 

 اصدار مجلة علمية 

 المشاركة المجتمعية  -3
 * الوضع الحالي

 الوحدة ذات الطابع الخاص :
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تتتتم إنشتتتاء وحتتتدة  ات طتتتابع ختتتاص باللليتتتة و لتتتك لرستشتتتارات واإلنتتتتاج والمعامتتتل  

والتتتدريب بتتالقرار التتوزاري الصتتادر متتن الستتيد األستتتا  التتدكتور / وزيتتر التعلتتيم العتتالي     

 . 2/1/2552علمي بتاريخ والدولة للبحث ال

 توجد ورشة نجارة داخل الورش مع باقى المعدات واالالت الموجودة بالورش

 * الوضع المستهدف
 

 .تطوير انشطة الللية فى مجال خدمة المجتمع 

      انشتتتاء ورشتتتة نجتتتارة منفصتتتلة عتتتن ورش المعتتتدات والماكينتتتات لتحقيتتتق االمتتتن

 الصناعى وخدمة المجتمع والطرا

 ليل مياة الشراانشاء معمل لتح 

 انشاء معمل خرسانة وتحليل مواد البناء 

 تجهيا معمل تحليل التربة 
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 اسم
 الكلية

 البرنامج الهدف األستراتيجى
 التنفيذي

 اإلجمالي 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/21111

 التعليم
 الصناعي

كتتب متطلبتتات  يوا التطتتوير المستتتمر للمنتتاهج والبتترامج التعليميتتة بمتتا    -1
العصتتتر ومقابلتتتة المعتتتايير األكاديميتتتة وتوقعتتتات األطتتتراف المعنيتتتة     

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 255555 255555 255555 255555 255555 1555555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالي 
تأهيل اللليات لرعتماد األكاديمي من جانب الهيئة القوميتة أو العالميتة    -2 

 وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.
(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 
 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
 1311555 5 5 5 253555 253555 (7) تحسين البيئة التعليمية والتلنولوجية والبنية التحتية للجامعة وكلياتها.  -3 

(3) 255555 255555 255555 255555 255555 4555555 

(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 1241555 1525555 1525555 1525555 1233555 1233555  اإلجمالي 
توفير خدمات تعليمية و تدريبية تايتد متن قتدرة الطترا التنافستية فتي        -4 

 سوق العمل :
(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

(13) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 

(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
 555555 115555 115555 115555 115555 115555  اإلجمالي 
 تطتتتتتتتتتتوير و تنميتتتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتدريس    -5 

 بلليات الجامعة :و الوظائف المعاونة و اإلداريين 
(15) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالي 

   2433555 2433555 1525555 1525555 1525555 2441555 

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على نحو  -1
 قق من أنها:دوري والتح

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -2
التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة  -3

 والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت  -4

 األعمال التي تعمل في سوق العمل
دعم اللليات في تطبيق معايير االعتماد  -5

األكاديمي ومساعدتها في اختيار المستو  
 المرئم.

ي للمتابعة والمراجعة عن إنشاء نظام داخل -1
طريق الجامعة يتضمن تحديد المعايير 
األكاديمية وآليات القياس والتقويم ومعالجة 

 الفجوات
تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة وأساليب  -7

االتصال االللترونية في أداء العملية 
 التعليمية.

التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -3
امل والورش المدرجات والقاعات والمع

القائمة مع إمدادها باألجهاة والمواد 
 الرزمة.

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني  -2
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد

تنفيذ برامج التحسين المستمر في جودة  -15
العملية التعليمية وقياس مشاركة الطرا 

 في عملية التعليم ونظم تقيمهم
ياجات المطلوبة إعداد دراسات لتحديد االحت -11

في تخصصات عليمة حديثة أو أنشطة 
 تطبيقية معينة

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة لوفاء  -12
 الخريجين باحتياجات سوق العمل

توفير خدمات اجتماعية وأنشطة رياضية  -13
 ورعاية صحية للطرا

وضع برامج تدريب تساعد الطرا على   -14
صقل معارفهم ومهاراتهم في تخصصات 

 عينة.وأنشطة م
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة   -15

 التدريس والوظائف المعاونة والقيادات
تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة  -11

 التدريس والهيئة المعاونة

 الخطة التنفيذية  -4
 المحوراالول : شئون التعليم والطالب 
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تنميىىىة قىىىدرات أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والوظىىىائف     -11
 المعاونة .

االتفىىىا  مىىىع الجهىىىات تمويليىىىة للمسىىىاعدة فىىىي دعىىىم     -11
 بحوث ذات جودة وتميز . 

تطىوير واعىىداد بىىرامج لتىىدريب البىىاحثين بالمهىىارات   -12
 لبحوث .وتنمية قدراتهم المتعلقة با

وضىىىع وتطبيىىىق نظىىىم التطىىىوير وقيىىىاال االداء فىىىى     -13
 مجال البحوث ومقارنتها بمعاريير مرجعيه

 

 

 يىىىىىىىىىىىىىىىىة زيىىىىىىىىىىىىىىىىادة عىىىىىىىىىىىىىىىىدد البعثىىىىىىىىىىىىىىىىات الداخل   -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات   -15
 و البروتكوالت التفاقية الدولية .

زيىىادة مخصصىىات حضىىور المىىؤتمرات والنىىدوات     -16
والىدورات التدريبيىة وتبىادل الزيىارات واسىتقدام االسىىاتذة      

 االجانب

 

 تحفيز الباحثين على إعىداد األبحىاث    -17
 لخارجى و االبتكار والنشر ا

انشاء مجالت ودوريات علمية لنشر   -18
االبحىىاث التطبيقيىىة علىىى نحىىو يتمشىىى مىىع     

 المعايير العالمية 

 

 

 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

التعليم 
 الصناعي

التطتتتتتتتتتوير المستتتتتتتتتتمر   -14
لبتتترامج الدراستتتات العليتتتا بمتتتا  
يواكتتتتتتب متطلبتتتتتتات العصتتتتتتر  

 والصناعة وسوق العمل .

1 
2 
3 
4 
5 
1 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
5 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
755555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
755555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
755555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
5 

55555 
255555 
155555 
255555 
55555 
2255555 

 2255555 145555 325555 325555 325555 145555  اإلجمالى 
إعتتداد وتطتتوير الخطتتط    -15 

البحثيتتتتتتتة العلميتتتتتتتة للجامعتتتتتتتة 
وكلياتهتتتتتتتتا والتوستتتتتتتتع فتتتتتتتتتي   
 المشروعات البحثية المشتركة

7 
3 
2 

25555 
15555 
255555 

25555 
15555 
255555 

25555 
15555 
255555 

25555 
15555 
255555 

25555 
15555 
255555 

125555 
55555 
1555555 

 1175555 235555 235555 235555 235555 235555  اإلجمالى 
تطتتتوير وتنميتتتة قتتتدرات   -11 

أعضتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتة التتتتتتتتتدريس 
والوظتتتتتتتائف المعاونتتتتتتتة فتتتتتتتي 

 تخصصات متمياة نادرة .

15 
11 
12 
13 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

125555 
75555 
125555 
155555 

 475555 25555 25555 25555 25555 25555  اإلجمالى 
توفير مناخ بيئى لربداع  -17 

والتميتتتتا وتحستتتتين العرقتتتتات   
الثقافيتتتتتتتتةو تعميتتتتتتتتق القيمتتتتتتتتة 
االخرقيتتتة فتتتى مجتتتال البحتتتث   

 العلمى

14 
15 
11 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

1555555 
55555 
555555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالى 
 تشجيع النشر العلمى لربحاث   -5 

و المشتتروعات البحثيتتة علتتى نحتتو  
 العالمية يتمشى مع المعايير

17 
13 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

555555 
255555 

   155555 155555 155555 155555 155555 755555 
   235555 1135555 1135555 1135555 735555 1255555 

 

 

 

 اإلجمالى 9002/9002 9009/9002 9000/9009 9000/9000 9002/9000  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 تحديد إحتياجات الصناعة وسو  العمل -1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامج تعليمية متميزة . --2
 تعديل لوائح الدراسات العليا . -3
بات والمعلومات الرقمية واألشتراك تحسين خدمات المكت -4
 في
مواقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكتب األلكترونية  
. 
 تشجيع األلتحا  بالدراسات العليا لخريجى الجامعة -5
 إنشاء معامل لرفع كفاءة العملية البحثية -6

بناء وتطوير خطة استراتيجية البحث العلمىى ووضىع    -7
 آلية التنفيذ على مستوى الجامعة والكليات .

تحفيىىىز أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والهيئىىىات المعاونىىىة      -8
حىىل مشىىكالت المجتمىىع  وطىىرب بىىرامج توعيىىة للبىىاحثين ل  

 البيئية ووضع نظم لتمويل موارد األبحاث المتميزة .

تطوير ودعم التعاون وتطىوير أتفاقيىات وبروتكىوالت     -9
التعاون الثقافى مع المؤسسىات األخىرى إلجىراء البحىوث     
الميدانيىىىة والتطبيقيىىىة المىىىرتبط بقضىىىايا قوميىىىة وإقليميىىىة       

 ودولية 

 

 

 المحور الثانى : شئون الدراسات العليا والبحوث

 المحور الثالث :خدمة المجتمعة وشئون البيئة 
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التعليم  
 الصناعى

تفعيىىىىل دور المراكىىىىز والوحىىىىدات    -أ
ذات الطىىىىىىىابع الخىىىىىىىاص بالجامعىىىىىىىة   

 والكليات.
 

1 
2 
3 
4 
 

.000 
9.000 
00000 
09000 

.000 
9.000 
00000 
09000 

.000 
9.000 
00000 
09000 

.000 
9.000 
00000 
09000 

.000 
9.000 
00000 
09000 

9.000 
09.000 
.0000 
80000 

 980000 9000. 9000. 9000. 9000. 9000.  اإلجمالى 
تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 
 

00000 00000 00000 00000 00000 .0000 

 0000. 00000 00000 00000 00000 00000  اإلجمالى 
تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىىىة    -ج 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

1 00000 00000 00000 00000 00000 .0000 

 0000. 00000 00000 00000 00000 00000  اإلجمالى 

نشىىىىر الىىىىوعي البيئىىىىي والثقىىىىافي      -د 
 بقضايا المجتمع والبيئة

 

7 20000 20000 20000 20000 20000 0.0000 

 0.0000 20000 20000 20000 20000 20000  اإلجمالى              
  009000 009000 009000 009000 009000 .000000 

 

 

 

 

 

 

 مراكز ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص. تشجيع التعاون بين --1
مد جسور التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة والمؤسسات والهيئات  -2

 المحلية واإلقليمية والعالمية.
وضع آلية للتنسيق والتعىاون إلقامىة مشىروعات مشىتركة بىين المراكىز        -3

 والوحدات  لمواجهة مشكالت المجتمع والبيئة.
 ة األداء بالمركز والوحدات ذات الطابع الخاص.وضع نظام لمتابع -4
 

تحديىىىىد االحتياجىىىىات البيئيىىىىة المرتبطىىىىة بعىىىىالج    -5
تحقيىىىىق التطىىىىوير والتنميىىىىة    مشىىىىكالت المجتمىىىىع و 

 المستدامة.

 
 

 

ترويج خدمات الجامعة في مجال الدراسات البيئية  -6
 واالستشارات والتدريب

إقامىىىىة المىىىىؤتمرات والنىىىىدوات وورش العمىىىىل -7
 وإصدار الدوريات والنشرات للمراكز والوحدات
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 كلية الطب البيطرى  5/1/5

 المحور األول شئون التعليم والطالب  -1

 نقاط القوة 

( 31تقوم الللية بتتدريس برنتامج مرحلتة البلتالوريوس ويتضتمن هتذا البرنتامج عتدد )        

ستية وكتابتة   مقرر دراسى قامت الللية بتوصيف البرنامج الدراسى وكذلك المقررات الدرا

 (.2551/2555التقرير السنو  األول للللية .)

 قسم علمى للتخصصات المختلفة . 12يوجد بالللية 

 معامل طربية . 3يوجد بالللية 

يوجد بالللية مارعة تعليمية بها أصناف من الحيواتات مثل األبقار والجتاموس والختراف   

 والماعا والخيل .

 الب .ط 155 -255( مدرج سعة 2يوجد عدد )

 طالب .35 -125(مدرج سعة 2يوجد عدد )

 من األعضاء المعاونين . 33أستا  و 31( عضو هيئة تدريس   كما يوجد 74يوجد بالللية عدد )

 نقاط الضعف :

 تحتاج الكلية إلى النقاط التالية :

 إنشاء وتجهيا إحد  عشر معمًر طربيًا . -1

 التليفايونية .( معامل طربية وإمدادها بالدوائر 3تجهيا عدد ) -2

 طرا للل صالة . 255بناء صالتين للتدريب الطربى سعة  -3

( كمبيتوتر لتشتتجيع الطتترا علتى التواصتتل متتع   25تحتتاج ملتبتتة اللليتة إلتتى عتتدد )   -4

 التواصل مع شبلات اإلنرنت والتعامل اإلللترونى مع المقررات الدراسية .

حصتول الطترا علتى    )كمبيتوتر حتديث ل  25تجهيا معمل اللمبيوتر باللليتة بعتدد )   -5

 (.ICDL شهادة .)

 ( كمبيوتر حديث للسادة اعضاء هيئة التدريس. 45تحتاج الللية لعدد )  -1
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( جهتتاز داتتتا شتتو لعتترض    3تحتتتاج صتتاالت التعلتتيم وكتتذلك المعامتتل التتى عتتدد )      -7

 المحاضرات و الدروس العملية.

التتى استتئلة يحتتتاج الطلبتتة التتى تغييتتر طتترق التقيتتيم الطربتتى متتن االستتئلة التقليديتتة     -3

 االختبار المتعدد.

مليتون   3( حتوالى   2512/2557المبلتغ المرصتود لللليتة فتى الخطتة الخمستية )         -2

 جنيها وهذا ال يفى احتياجات الللية.

 اليوجد حجرة العمال اللنترول بالللية.  -15

 -المستهدف:

 زيادة الخبرات العملية للطرا. .1

بيتتة حستتب المعتتايير االكاديميتتة    زيتتادة قتتدرة اللليتتة علتتى استتتيعات االعتتداد الطر      .2

 المحلية او الدولية.

 (.  ICDL (حصول الطرا على شهادة  .3

 زيادة المهارات العلمية و الذهنية ومهارات االتصال. .4

 زيادة المهارات العلمية و العرض الفعال. .5

 التقييم الواقعى و الحقيقى لقياس المهارات المختلفة التى يحصل عليها الطالب. .1

 لثانى الدراسات العليا والبحوث المحور ا -2

 أواًل نقاط  القوة 

 الدراسات العليا : -أ

تقوم الللية بمنح درجتات التدبلوم   الماجستتير والتدكتوراه فتي جميتع التخصصتات         -1

 بالللية  

تتتم تصتتميم قاعتتدة بيانتتات ألستتتخراج شتتهادات الدراستتات العليتتا وجتتار  إمتتدادها        -2

 بالبيانات .

جيرت التتتدبلوم   والماجستتتتير والتتتدكتوراه وكتتتذلك تتتتم تصتتتميم قاعتتتدة بيانتتتات لتستتت -3

 الرسائل العلمية وجار  إمدادها بالمعلومات  

 البحوث  -ب
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    توجتتد باللليتتة الوحتتدات المميتتاة وكتتذلك المشتتروعات البحثيتتة والتتتى تعتبتتر نقتتاط قتتوة    

 وتشمل :

 الوحدات  -1

 وحدة االلياا . -

 وحدة الارع النسيجى . -

 PCRوحدة  -

 وحدة بنك األنسجة . -

 حدة التلقيح المجهر  ونقل األجنة .و -

 Atomic Adsorptionوحدة  -

 وحدة التصوير الميلروسلوبى  -

 جار  العمل على تشغيلها  HPLCوحدة  -

( والذ  BSL3جار  األتفاق على إنشاء معمل أمان حيو  من الدرجة الثالثة ) -

 سوف يعد من مراكا التميا بالجامعة وسيلون األوحد في شمال الصعيد كما ستم

 الحاق معمل أخر للتلنولوجيا الحيوية بهذا المعمل .

 المشروعات البحثية  -2
 المشروع    الجهة المانحة                   التكلفة          

255555      HEEPF                  -  مشروع بنك األنسجة 
 

STDF               195559555               - لتهاا االنف  مشروع انتاج لقاح فيروس ا  

 القصبة  الهوائية   للدجاج و الرومى.                        و

STDF               195559555               -  مشروع انتاج لقاحDNA   ضد عترات 

 انفلوناا الطيور المعاولة محليا.

 -المخرجات البحثية : -3
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وسى انفلوناا الطيور و جين لفيروسات معاولة محليا من فير 153تم تسجيل   -

 االلتهاا الشعبى المعد .

تم اجراء تعاون دولى غير رسمى بمعمل مع مرجعى لمنظمة الصحة العالمية  -

WHO  (بالمانياFriedrich Loeffler Instityte .) 

تم نشر عدد...... بحث علمى منها ....... دولى فى مجرت عالمية خرل الثرث  -

 سنوات االخيرة.

 -عالقات الثقافية:ال -جـ 

 -قنوات علمية للدول االتية : 1تم فتح عدد  -

 *المانيا    *ايطاليا    *امريلا    *اليابان

 -تم البدء فى عمل عرقات علمية دولية غير رسمة و جار  توثيقها مع كل من :-

-Friedrich Loeffler Institute , Germany                                                   

-Foreign Animal Disease Diagnonstic Laboratory , Usda , Ny., Usa ., 

Athens , Georgia , Usa . Southeast Poultry Research Lab 

 -المكتبات: –د 

تحتتتو  اللليتتة علتتى ملتبتتة علميتتة متميتتاة تحتتتو  علتتى امهتتات اللتتتب و التتدوريات    

نم االشتراك فتى المجترت و التدوريات العالميتة     العامية وتصلح ان اكون نوتة جيدة ا ا ما 

 المتمياة وقد تم االتى:

 تم تصميم قاعدة بيانات للرسائل العلمية و اللتب.

 تم االشتراك فى منظومة اللمتبة الرقمية بالجامعة.

 -المؤتمرات: -د

تعقد الللية مؤتمرها العلمى كل سنتين ومن خرل هذة المتؤتمرات تتم عمتل تعتاون      -

بدئى مع بعض الهيئتات و العلمتاء االجانتب وجتار  توثيتق هتذة العرقتات بمتا يتتح          دولى م

 الفرصة للتبادل العلنى وتبادل الخبرات.

 -مجلة الكلية :



   
 

 

 

111 

 

تصدر الللية مجلتها الدورية العلمية مرتين فى العام و تحمل الللية رقم ايداع محلى  -

شتر  ناق متع احتد  دور ال  . كما تم االتفت  1137-7221ورقم ايداع دولى  12235/2557

 ترونيا من خرل موقع الللية.لعلى نشر اعداد المجلة ال

 -ثانيا : نقاط الضعف:
عليتا و البحتوث لتذلك فتان اللليتة تحتتاج       لاليوجد بالللية معامتل لطترا الدراستات ا    .1

معمل بحثى تملن طترا الدراستات العليتا متن اجتراء ابحتاثهم وتجتاربهم         12النشاء عدد 

 لمية بشلل جيد.وتجاربهم الع

فتترد مجهتتاة  155تحتتتاج اللليتتة التتى انشتتاء قاعتتة للمناستتبات العلميتتة تستتع حتتوالى    .2

االيضتتتاح الصتتتوتى و المستتتموع و المرئتتتى و لتتتك لمناقشتتتة الرستتتائل العلميتتتة و    لبوستتتائ

 الحلقات الدراسية .

تحتتتاج اللليتتة التتى انشتتاء معمتتل مركتتا  للبحتتوث العلميتتة العضتتاء هيئتتة التتتدريس   .3

 معامل متمياة تخدم اقسام الللية المختلفة .يضم مجموعة 

الحاجة لتعديل الئحة الللية حسب ارشادات الئحتة القطتاع البيطتر  بمتا يتتيح اضتافة او        .4

 حذف مقررات دراسية لتحسين المهارات العلمية و العملية لطلبة الدراسات العليا .

 غلب عل هذة المشللة.المساحة االرضية بالللية محدودة مما يتطلب البحث عن بدائل  للت .5

 المحور الثالث 
 احتياجاات الللية في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 نقاط القوة 
تقوم الللية بعمل قوافل عرجية لقر  محتافظ بنتى ستويف وتعتد الللتي اآلن للقافلتة        -1

 في هذا الشهر . 11رقم 

 ف  تم عمل قوافل عرجية بالتعاون مع وزارة الشباا ومحافظة بنى سوي -2

 قوافل عرجية بمراكا محافظة بنى سويف   3قامت الللي بتنظيم  -3

 نقاط الضعف 
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مقعتد و لتك لقيتام أكبتر عتدد متن الطلبتة         52أوتوبيس عدد  2تحتاج الللية إلى عدد  -1

 بالتواجد في القوافل العرجية والتدريب العملى (

النافقتة   الللية فتي أمتس الحاجتة إلتى محرقتة للتتخلص م المتواد البيولوجيتة والجثتث          -2

 بطريقة صحية آمنة وتتللف هذه المحرقة مليون جنيه .

 5جنيتته لمتتدة   555555تحتتتاج القوافتتل العرجيتتة إلتتى أدويتتة بيطريتتة فتتي حتتدود       -3

سنوات نظرًا الرتفاع أسعار األدوية وإحجام الشركات عتن تقتديم المعونتات لللليتة     

. 

طريتتة تشتتارك فيتته تحتتتاج اللليتتة إلتتى إنشتتاء وتجهيتتا معمتتل مركتتا  للتحااليتتل البي   -4

أقستتام اللليتتة و لتتك لخدمتتة الثتترورة الحيوانيتتة والداخليتتة والداجنتتة وتحليتتل المتتواد     

 مليون جنيه(15الغذائية من المنتجات الحيوانية واأللبان ومصنعاتها )في حدود 

مليتون   3تحتاج اللليتة إلتى إنشتاء المستشتفى لعترج الحيوانتات وتتدريب الطترا )         -5

 جنيه(

 المستهدف :
الفرصة ألكبر عدد من الطترا للمشتاركة فتي القوافتل العرجيتة والايتارات        إتاحة -1

 الميدانية  

 التخلص من المخلفات البيولوجية بطريقة صحية آمنة للحفاظ على البيئة . -2

 زيادة التفاعل بين الللية والمجتمع المدنى من حولها . -3

 زيادة خدمة المستفيدين من مهنة الطب البيطر  وكذلك المربيين . -4

 زيادة المهارات العملية لطرا الللية . -5
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 اسم
 الكلية

 البرنامج الهدف األستراتيجى
 اإلجمالي 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/21111 التنفيذي

 الطب
 البيطري

يواكتتب متطلبتتات  التطتتوير المستتتمر للمنتتاهج والبتترامج التعليميتتة بمتتا   -1
وتوقعتتتات األطتتتراف المعنيتتتة   العصتتتر ومقابلتتتة المعتتتايير األكاديميتتتة 

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 255555 255555 255555 255555 255555 1555555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالي 
تأهيل اللليات لرعتماد األكاديمي من جانب الهيئة القومية أو العالمية  -2 

 وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.
(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 
 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
تحستتتين البيئتتتتة التعليميتتتتة والتلنولوجيتتتة والبنيتتتتة التحتيتتتتة للجامعتتتتة     -3 

 وكلياتها.
(7) 255555 372555 5 5 5  

(3) 4555555 4555555 4555555 4555555 4555555 2555555
5 

(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

2112755 4125555 4125555 4125555 4427555 4325555  اإلجمالي 
5 

توفير خدمات تعليمية و تدريبية تايد من قدرة الطترا التنافستية فتي     -4 
 سوق العمل :

(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 
(13) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 

(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
 555555 115555 115555 115555 115555 115555  اإلجمالي 
 تطتتتتتتتتتوير و تنميتتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتدريس      -5 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالي 

   4325555 4227555 4125555 4125555 4125555 2312755
5 

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على  -1
 نحو دوري والتحقق من أنها:

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -2
لتوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة ا -3

 والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت  -4

 األعمال التي تعمل في سوق العمل
دعم اللليات في تطبيق معايير االعتماد  -5

األكاديمي ومساعدتها في اختيار المستو  
 المرئم.

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة عن  -1
تحديد المعايير طريق الجامعة يتضمن 

األكاديمية وآليات القياس والتقويم ومعالجة 
 الفجوات

تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة  -7
وأساليب االتصال االللترونية في أداء 

 العملية التعليمية.
التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -3

المدرجات والقاعات والمعامل والورش 
واد القائمة مع إمدادها باألجهاة والم

 الرزمة.

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني  -2
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد

تنفيذ برامج التحسين المستمر في جودة  -15
العملية التعليمية وقياس مشاركة الطرا 

 في عملية التعليم ونظم تقيمهم
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات  -11

المطلوبة في تخصصات عليمة حديثة أو 
 طة تطبيقية معينةأنش

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة لوفاء  -12
 الخريجين باحتياجات سوق العمل

توفير خدمات اجتماعية وانشطة رياضية  -13
 ورعاية صحية للطرا

وضع برامج تدريب تساعد الطرا على   -14
صقل معارفهم ومهاراتهم في تخصصات 

 وأنشطة معينة.
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة   -15

 س والوظائف المعاونة والقياداتالتدري
تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة  -11

 التدريس والهيئة المعاونة

 

 الخطة التنفيذية  -4
 المحوراالول : شئون التعليم والطالب 
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

الطب 
 البيطري

التطتتتتتتتتتوير المستتتتتتتتتتمر   -13
لبتتترامج الدراستتتات العليتتتا بمتتتا  
 يواكتتتتتتب متطلبتتتتتتات العصتتتتتتر 

 والصناعة وسوق العمل .

1 
2 
3 
4 
5 
1 

15555 
55555 
25555 
35555 
15555 
4555555 

15555 
55555 
25555 
35555 
15555 
4555555 

15555 
55555 
25555 
35555 
15555 
4555555 

15555 
55555 
25555 
35555 
15555 
4555555 

15555 
55555 
25555 
35555 
15555 
4555555 

55555 
255555 
155555 
455555 
55555 

25555555 
 25355555 4175555 4175555 4175555 4175555 4175555  اإلجمالى 

إعتتداد وتطتتوير الخطتتط    -12 
البحثيتتتتتتتة العلميتتتتتتتة للجامعتتتتتتتة 
وكلياتهتتتتتتتتا والتوستتتتتتتتع فتتتتتتتتتي   
 المشروعات البحثية المشتركة

7 
3 
2 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

125555 
555555 
75555 

 755555 145555 145555 145555 145555 145555  اإلجمالى 
تطتتتوير وتنميتتتة قتتتدرات   -25 

أعضتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتة التتتتتتتتتدريس 
والوظتتتتتتتائف المعاونتتتتتتتة فتتتتتتتي 

 تخصصات متمياة نادرة .

15 
11 
12 
13 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

125555 
75555 
125555 
155555 

 475555 25555 25555 25555 25555 25555  اإلجمالى 
توفير مناخ بيئى لربداع  -21 

والتميتتتتا وتحستتتتين العرقتتتتات   
الثقافيتتتتتتتتةو تعميتتتتتتتتق القيمتتتتتتتتة 
االخرقيتتتة فتتتى مجتتتال البحتتتث   

 العلمى

14 
15 
11 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

1555555 
55555 
555555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالى 
 تشجيع النشر العلمى لربحاث   -5 

و المشتتروعات البحثيتتة علتتى نحتتو  
 يتمشى مع المعايير العالمية

17 
13 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

555555 
255555 

   155555 155555 155555 155555 155555 755555 
   4315555 4315555 4315555 4315555 4315555 24325555 

 

 

 

 

 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 تحديد إحتياجات الصناعة وسو  العمل -1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامج تعليمية متميزة . --2
 تعديل لوائح الدراسات العليا . -3
 تحسين خدمات المكتبات والمعلومات الرقمية واألشتراك في --4
 مواقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكتب األلكترونية . 
 تشجيع األلتحا  بالدراسات العليا لخريجى الجامعة --5
 العملية البحثيةإنشاء معامل لرفع كفاءة  -6

بناء وتطوير خطة استراتيجية البحث العلمىى ووضىع    -7
 لكليات .آلية التنفيذ على مستوى الجامعة وا

تحفيىىىز أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والهيئىىىات المعاونىىىة      -8
وطىىرب بىىرامج توعيىىة للبىىاحثين لحىىل مشىىكالت المجتمىىع     

 البيئية ووضع نظم لتمويل موارد األبحاث المتميزة .

تطوير ودعم التعاون وتطىوير أتفاقيىات وبروتكىوالت     -9
التعاون الثقافى مع المؤسسىات األخىرى إلجىراء البحىوث     

والتطبيقيىىىة المىىىرتبط بقضىىىايا قوميىىىة وإقليميىىىة       الميدانيىىىة 
 ودولية 

 

 

تنميىىىة قىىىدرات أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والوظىىىائف     -11
 المعاونة .

االتفىىىا  مىىىع الجهىىىات تمويليىىىة للمسىىىاعدة فىىىي دعىىىم     -11
 ميز . بحوث ذات جودة وت

تطىوير واعىىداد بىىرامج لتىىدريب البىىاحثين بالمهىىارات   -12
 وتنمية قدراتهم المتعلقة بالبحوث .

وضىىىع وتطبيىىىق نظىىىم التطىىىوير وقيىىىاال االداء فىىىى     -13
 مجال البحوث ومقارنتها بمعاريير مرجعيه

 

 

 زيىىىىىىىىىىىىىادة عىىىىىىىىىىىىىدد البعثىىىىىىىىىىىىىات الداخليىىىىىىىىىىىىىة    -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات   -15
 و البروتكوالت التفاقية الدولية .

زيىىىىىىادة مخصصىىىىىىات حضىىىىىىور المىىىىىىؤتمرات   -16
والنىىىدوات والىىىدورات التدريبيىىىة وتبىىىادل الزيىىىارات     

 تقدام االساتذة االجانبواس

 

تحفيىىىىىز البىىىىىاحثين علىىىىىى إعىىىىىداد   -17
 األبحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاث

 و االبتكار والنشر الخارجى 
انشىىاء مجىىالت ودوريىىات علميىىة    -18

لنشىىىر االبحىىىاث التطبيقيىىىة علىىىى نحىىىو     
 يتمشى مع المعايير العالمية 

 

 المحور الثالث :خدمة المجتمعة وشئون البيئة 

 

 المحور الثانى : شئون الدراسات العليا والبحوث
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الطب 
 البيطري

تفعيىل دور المراكىز والوحىىدات    -أ
ذات الطىىىىابع الخىىىىاص بالجامعىىىىة   

 والكليات.
 

1 
2 
3 
4 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

25555 
125555 
55555 
15555 

 215555 52555 52555 52555 52555 52555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 3755555 3755555 3755555 3755555 3755555 13555555 

 13555555 3755555 3755555 3755555 3755555 3755555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة    -ج 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

1 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 
نشىىر الىىوعي البيئىىي والثقىىافي      -د 

 بقضايا المجتمع والبيئة
 

7 15555 15555 15555 15555 15555 75555 

 75555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى               
   3777555 3777555 3777555 3777555 3777555 13335555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشجيع التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص. --1

مىىد جسىىور التعىىاون بىىين مراكىىز ووحىىدات الجامعىىة والمؤسسىىات         -2

 والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية.

وضىىىع آليىىىة للتنسىىىيق والتعىىىاون إلقامىىىة مشىىىروعات مشىىىتركة بىىىين     -3

 الت المجتمع والبيئة.المراكز والوحدات  لمواجهة مشك

 وضع نظام لمتابعة األداء بالمركز والوحدات ذات الطابع الخاص. -4

 

 

تحديىىىد االحتياجىىىات البيئيىىىة المرتبطىىىة بعىىىالج    - 5

مشىىىىىكالت المجتمىىىىىع وتحقيىىىىىق التطىىىىىوير والتنميىىىىىة 

 ستدامة.الم

 
 

 

 

ترويج خدمات الجامعة في مجال الدراسات البيئية   -6

 واالستشارات والتدريب

 

إقامىىىىىة المىىىىىؤتمرات والنىىىىىدوات وورش العمىىىىىل وإصىىىىىدار  -7

 الدوريات والنشرات للمراكز والوحدات
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 كلية الطب البشرى  5/1/6
 مقدمة : -1

علتتى الملاتتتب اإلداريتتة للعميتتد و التتوكرء و إدارات اللليتتة باإلضتتافة      مبنتتى اللليتتة  يحتتتو 

لألقسام األكاديمية و ما تحتاجه من قاعات دروس و معامل و متاحف و ملحتق باللليتة مستشتفى    

ستتترير لخدمتتتة العمليتتتة التعليميتتتة لطتتترا المرحلتتتة االكلينيليتتتة و عتتترج     455بستتتعة  تعليمتتتي

 المرضى كجرء مهم لخدمة مجتمع بني سويف و توفير مستو  عالي من الخدمة الطبية .  

  الوضع الحالي -2
 ( 313عدد أعضاء هيئة التدريس بالللية  ) 

 (23(   معيد )125) (    مدرس مساعد33  مدرس ) (35(   أستا  م )21أستا  )

 (  154عدد اإلداريين بالللية  )

  العدد البيان

 1511 عدد الطرا المقيدين بالللية

 132الفرقة األولى 
 211الفرقة الثانية 
 123الفرقة الثالثة 
 157الفرقة الرابعة 
 115الفرقة الخامسة 
 153الفرقة السادسة 

 مدرج  3 عدد قاعات الدرس الموجودة بالللية
  طالب و طالبة 155سعة 

 قاعة  7 قاعات درس بالمستشفى الجامعي
  طالب و طالبة 35سعة 

 طالب 45سعة  3 المعامل

 معمل باثولوجي
 معمل فارما

 معمل طفيليات
 معمل كيمياء حيوية
 معمل طب شرعي
 معمل هستولوجي
 معمل فستولوجي

 معمل ميلرو

 طالب 35سعة  5 المتاحف

 متحف باثولوجي
 توليدمتحف نساء و 

 متحف طب شرعي
 متحف تشريح
 متحف طفيليات

 الا توا 7 الوسائل التعليمية
  داتا شو 3

 رؤية ورسالة الكلية  -3
 الرؤية
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نحن نتطلع إلى تدريس و ممارسة العلوم الطبية المختلفتة و البحتث العلمتي فيهتا لنقتف      

لصتحية فتي   في مصاف كليات الطتب المتميتاة فتي العتالم   متع التركيتا علتى المشتلرت ا        

 مجتمعنتتتتتتا و التفاعتتتتتتل معتتتتتته   و متتتتتتع إنشتتتتتتاء مراكتتتتتتا تميتتتتتتا تعليميتتتتتتة و عرجيتتتتتتة        

 و بحثية في كافة فروع الطب تبعًا الحتياجات المجتمع و بمشاركته .

 

 الرسالة

 .إعداد الطبيب اإلنسان اللفء يستطيع تقديم الرعاية الصحية األولية لمجتمعه 

 ن تمريض و فنيين على مستو  منتافس فتي   إعداد اللوادر األخر  إنسانيًا و فنيًا م

 سوق العمل .

  العلمية في مختلف العلوم الطبية  إعداد و تدريس برامج الدراسات العليا للشهادات 

          تقديم الخدمة الوقائية و العرجية المتميتاة بأحتدث متا وصتل إليته العلتم متن تقنيتات

 في مجالب الرعاية الصحية .

  به صحيًا و بيئيًا .التفاعل مع المجتمع و االرتقاء 

 . االكتشاف المبلر لمشاكل المجتمع الصحية و دراستها و وضع الحلول لها 

 سويف و مصر كلها أخذًا و عطاًء  التفاعل مع المجتمع الطبي و التعليمي في محافظة بني 

           التعتتتاون متتتع كليتتتات الجامعتتتات األختتتر  متتتن أجتتتل تحستتتين العمليتتتة التعليميتتتة 

 و البحثية و العرجية .

   االتصتتال و التفاعتتل متتع المؤسستتات الصتتحية و التعليميتتة علتتى مستتتو  العتتالم متتن

 أجل أداء رسالتنا و تطويرها طبقًا الحتياجات المجتمع .

   إنشتتاء مراكتتا تميتتا تعليميتتة و عرجيتتة و بحثيتتة  ات قتتدرة تنافستتية علتتى المستتتو

 العالمي .

 األهداف االستراتيجية و الغايات :-4
 ية .بناء القدرة المؤسس 
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 . التحسين و التعايا لألنشطة اإلدارية 

 . تطبيق المعايير األكاديمية على البرامج التعليمية 

 . تحسين جودة فرص التعلم 

 . توفير و تجويد مصادر التعلم 

 . تطوير البحوث العلمية و تعاياها 

 . تفعيل المشاركة المجتمعية 

 التحليل البيئى  -5
 -نقاط القوة:

  امتداد كلية طب القصر العيني بما يمثله من عراقة كأقدم اقسام الطلبة تعتبر

 مدرسة طيبة فى الوطن العربى.

  اساتذة ممياون على مستو  عالى من الحرفية 

 .طرا ممياون حاصلون على اعلى الدرجات فى الثانوية العامة 

 .قاعات درس و معامل ومتاحف ومشرحة توفر كل وسائل التعليم لطالب الطب 

 يئة التدريس و معاونهم للطرا أعلى من النسبة  العالمية.نسبة اعضاء ه 

 -نقاط الضعف:
 .االقسام االكاديمية بها عجا فى اعضاء هيئة التدريس 

 . عدم كفاية قاعات الدرس و الوسائل التوضيحية 

 .اعارات اعضاء هيئة التدريس للجامعات العربية 

 .ضعف مرتبات اعضاء هيئة التدريس و معاونوهم 

 -:المستهدف

  تخريج طبيب كفاء و لك عن طريق تحسين العملية التعليمية عن طريق تطوير

 المعامل وكذلك الوسائل التوضيحية مسموعة و مرئية.

  زيادة المهارات الملتسبة للطرا و لك عن طريق التواجد لفترات طويلة مع

 أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى .
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 مل و متاحف و تجهياها بالوسائل التوضيحية .زيادة قدرة الللية بانشاء قاعات درس ومعا 
 الدراسات العليا و البحوث : -6

 :  الهدف االستراتيجي

الحصتتول علتتى منتتتج بمعتتايير عالميتتة وللحصتتول علتتى هتتذا ضتترورة تأهيتتل شتتباا       

الباحثين للحصول على درجات الدراسات العليا بمعايير جودة عالميتة عتن طريتق تطتوير     

معامل األبحاث وغرف العمليات وتوفير أحدث األجهاة البحثيتة   المناهج الفعلية  وتحديث

 وتسهيل طرق التدريب عليها مع توفير المراجع العالمية للرجوع إليها.  

 :الخطــــة 

جهتتاز كمبيتتوتر واتصتتال مباشتتر بالملتبتتات    15إنشتتاء ملتبتتة دراستتات عليتتا بعتتدد    .1

 الطبية العالمية وتوفير خطوط انترنت ومراجع حديثة .

اء درجة ماجستتير ودكتتوراه فتي تخصصتات حديثتة مثتل الستموم اإلكلينيليتة وطتب          إنش .2

نقل الدم مع توفير األماكن الخاصة بالتدريب العملتي والنظتري لهتذه التخصصتات وتحضتير      

المناهج الخاصة وقائمتة بالستادة أعضتاء هيئتة التتدريس  و الخبترة فتي تتدريس هتذه المنتاهج           

 . ًا لمعايير الجودة العالميةووضع االمتحانات الخاصة بها طبق

إيجتتاد ملتتان مناستتب وقاعتتة مجهتتاة ومليفتتة المتحانتتات الدراستتات العليتتا وكتتذلك       .3

غتترف عمليتتات ومعامتتل طبقتتًا للمعتتايير العالميتتة وتطبيتتق نظتتام الجتتودة فتتي تصتتحيح         

 .االمتحانات 

إنشاء عرقات ثقافية وتآخي مع جامعات أجنبية في جميع التخصصتات الطبيتة كتل     .4

ه لتطتتوير منتتاهج كتتل تخصتتص واستتتقدام أستتاتذة أجانتتب للتتتدريس وحضتتور     علتتى حتتد 

 األجنبيتة   ة من العمل في الجامعاتاالمتحانات حتى يملن الطالب الحاصل على الدرج

. 

عمتتل متتؤتمر ستتنوي للدراستتات العليتتا ينشتتر كتتل ابحتتاث األقستتام واللليتتة ووضتتع       .5

   . اض نشاطهاء كل قسم عن طريق استعرتوصيات لخطط مستقبلية وتقييم أد
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% متن األبحتاث الصتادرة عتن اللليتة فتي مجتاالت عالميتة         55نشر متا ال يقتل عتن     .1

 . افأة فريق البحث ماديًا لتشجيعهعلى نفقة الجامعة مع مل

خطتتة البحتتث متتن  عمتتل صتتندوق ختتاص لتمويتتل األبحتتاث المتخصصتتة بعتتد إقتترار  .7

 لجنة خاصة

دوريتة عتن أحستن بحتث فتي      بلل قسم  ومن لجنة الدراسات العليا   مع عمتل مستابقات   

 .كل مجال وملافآت مادية لصغار الباحثين 

تشجيع األقستام علتى عمتل مشتروعات بحثيتة مشتتركة متع التدول األجنبيتة لتعظتيم            .3

 . االستفادة من الخبرات العالمية ونقل سبل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى داخل الللية

ن كتل قستم مترة فتي العتام      ايفاد عضتو هيئتة تتدريس متن صتغار البتاحثين )واحتد مت         .2

لحضور مؤتمر عالمي( مع حضور ورش العمتل للتحتديث واالطترع علتى التطتورات      

العملية والعلمية في مجاله ونقلها إلى داخل كليتته علتى أن يستتعرض كتل متا تعلمته فتي        

    .ندوة يحددها أساتذته في قسمه

 الطب ةالبيئة بكلي ةو تنمي  شئون خدمة المجتمع -7
 : يالوضع الحال

 

 : مباني الكلية  - 1
 

تؤد  مباني الللية وظيفتها حتى اآلن بلفتاءة وللتن متع زيتادة طترا الدراستات العليتا        

 من الخريجين تحتاج مبانى الللية إلى توسعات الستيعاا هذه الايادة .

 
 : المعامل  - 2
 

خطتتة لإلحتترل والتجديتتد المستتتمر لمواجتتة معتتدالت اإلهتترك فتتى أجهتتاة المعامتتل و        

 لتطوير المستمر لمواكبة الجديد فى وسائل البحث العلمي .ا

 
 : المدرجات وقاعات التدريس  -3
 

مع بدء الدراستات العليتا تحتتاج اللليتة إلتى زيتادة أعتداد المتدرجات وقاعتات التتدريس           

 الستيعاا طلبة الدراسات العليا . 
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 : المستشفى الجامعي  -4
 

 ي .التعلية للمستشفى  الجامع

 
 : الطوارئ و اإلصابات و االستقبال  وحدة -5
 

بتدأ العمتل بهتا وتحتتاج إلتى مبنتى منفصتل وتجهيتاات الستتيعاا الايتادة المتوقعتة فتى             

 أعداد المرضى عند بدء تنفيذ استمرار العمل بالطوارئ طوال أيام األسبوع .

  
 : القوافل  الطبية العالجية -6
 

الطبيتة متع إنشتاء اللليتة وقبتل بتدء العمتل        كانت القوافل الطبية الوسيلة الوحيدة للخدمة 

لمستشفى الجامعي. ومتع بتدء العمتل بالعيتادات و المستشتفى الجتامعي أصتبح        ا و بالعيادات

دور القوافل أساسي للتعريف بالخدمات المقدمة فى العيادات التخصصتية وكتذلك مستاعدة    

متتة الطبيتتة  المرضتتى التتذين ال يستتتطيعون الوصتتول إلتتى المستشتتفى الجتتامعي لتلقتتى الخد     

ولخدمة المجتمع فى االكتشتاف المبلتر وعترج بعتض اإلمتراض. ومتع بتدء العمتل بوحتدة          

العمليات الجراحية أصبح متن المملتن أيضتًا تحويتل بعتض الحتاالت التتى تستتدعى تتدخل          

 . الجراحية لهم بالمستشفى الجامعي تجراحي إلجراء العمليا

 ن لتشتتمل ثالثتتة أنتتوال متتن القوافتتل   وقتتد تطتتورت القوافتتل الطبيتتة فتتى الستتنتين الستتابقتي   

 الطبية :  
 

: القوافل العرجية الشاملة بجميع التخصصات الطبية للقر  المحرومة متن الختدمات    أوال

 .الطبية 

: القوافل الطبية المتخصصة و لك لبعض التخصصات الطبية الدقيقة أو اللشف عن  ثانيًا

 .بعض األمراض المنتشرة بالمحافظة 

وافل الطبية المشتركة مع بعض اللليات مثل كلية الطب البيطر  أو الصتيدلة أو  : القثالثًا 

أو التجتتارة لألغتتراض الطبيتتة المختلفتتة أو لتغطيتتة بعتتض المشتتاريع الخاصتتة بتلتتك    العلتتوم

 اللليات  ضمن مشاريعها المختلفة .

 



   
 

 

 

122 

 

 :المطلوب 
 

   . مياانية  ثابته و نفقات لتنفيذ خطة القوافل العرجية المختلفة -1

أن يلون اشتراك السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى تلتك القوافتل متن شتروط      -2

    ات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .دورات تنمية مهار لالترقية للوظائف األعلى مث

 . زيادة المخصصات لتجديد البنية االساسية للللية وتحديث المعامل وقاعات التدريس -3
 

 :المستقبلية  والرؤية الخطة
 

 إنشاء بعض المراكا المتخصصة التى لم يلتمل العمل بها حتى االن بالمستشفى 

 الجامعي :

 جراحة القلب و الصدر.  .1

 جراحة المخ و األعصاا . .2

 مركا لعرج السموم . .3

 مركا لعرج اإلدمان . .4

 مركا لمواجهه األوبئة .   .5

 تعلية مبنى المستشفى  الجامعي . .1

 صصية : مستشفى الجراحات التخ .7

 سرير   25غرفة عمليات  15سرير للجراحات التخصصية  455سعه 

 مليون جنيه 15رعاية مركاة بداية إنشاءات 

  مليون جنيه تستلمل على سنتين   45

 

 مستشفى أمراض النساء و التوليد و األطفال : .6

 سرير 455

 مليون جنيه   15



   
 

 

 

123 

 

يتات النستاء و   وتشمل وحتدة رعايتة مركتاة لألطفتال المبتسترين وبهتا غترف عمل       

 طفال .حة األالوالدة ووحدة متخصصة لجرا

 : ) وحدة ذات طابع خاص ( مركز تطوير التعليم الطبي .2

يخدم المركتا طلبتة اللليتة و أعضتاء هيئتة التتدريس باللليتة و يستهل لهتم االطترع           

 على أحدث االبحاث و الدوريات العلمية عن طريق شبلة المعلومات الدولية.

 : المطلوب

أوجه نشاط مركا تطوير التعليم و عمل تجديتد لرجهتاة بعتد بتدء الدراستات      زيادة 

   .العليا بالللية
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 الصيدلة كلية  5/1/7

 مقدمة :   -1

لتى جامعة بنى سويف احد  اللليات المتمياة بالجامعة وا –تعتبر كلية الصيدلة       

تطمح الى أن تصل الى أعلى مستويات الجودة فى التعليم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف 

قامت الللية بوضع هذه الخطة االستراتيجية التى ترسم فيها الللية اهدافها الرئيسية 

( والخطوات التى ستقوم بها من أجل تحقيق هذه 2513-2553للخمس سنوات القادمة )

تلون هذه الخطة االستراتيجية انعلاس حقيقى للخطة األهداف.وتأمل الللبة ان 

 االستراتيجية لجامعة بنى سويف. 

 -و فيما يلي رؤية و رسالة الكلية و أهدافها االستراتيجية :

 رؤية الكلية :

تهدف كلية الصيدلة بجامعة بنى سويف الى أن تصبح كلية متمياة على الصعيدين       

 والبحث العلمى المرتبط بالعلوم الصيدلية المختلفة.  المحلى والدولى فى مجال التعليم

 رسالة الكلية :

جامعة بنى سويف احد  مؤسسات التعليم العالى التى تتطلع  –تعتبر كلية الصيدلة      

الى التميا فى التعليم والنهوض بالبحث العلمى فى شتى العلوم الصيدلية وتلبية احتياجات 

لصيدلة وتسعى الللية لتحقيق هذه الرسالة بتطبيق أعلى المجتمع المختلفة المتعلقة با

 المستويات من المعايير المحلية والدولية. 

 األهداف االستراتيجية للكلية : 

 لتحقيق رسالة الكلية تهدف الكلية إلى :       

االعداد األمثل لطرا الللية فى المراحل المختلفة واكسابهم المعلومات و  -

 رزمة لتملينهم من المنافسة فى سوق العمل.المهارات و القيم ال
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امداد اللوادر العاملة بالللية بالوسائل و االحتياجات الرزمة لررتقاء بالعملية  -

 التعليمية 

 و األنشطة البحثية.

اجراء بحوث علمية اساسية وتطبيقية الضافة معرفة جديدة تتواكب مع التطور  -

 ة المختلفة. العلمى والتلنولوجى فى المجاالت الصيدلي

التعاون مع الجهات المختلفة لتطوير المنظومة الصحية و االرتقاء بالمستو   -

 الصحى للمجتمع.

 التعاون المشترك مع المؤسسات و المعاهد المحلية و الدولية فى المجاالت المماثلة. -

 بيانات عن الكلية : -2
 م9004/9006عدد طالب الكلية للعام الجامعي  .0

 طالب
 ستوىالفرقة / الم

 اإلجمالي

 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 00.0 0.2 020 0.0 944 242 البرامج العادية

 024 ------- ------- ------- 84 40 البرامج الجديدة

 عدد أعضاء هيئة التدريس  .9

 اإلجمالي مدرس أستاذ مساعد أستاذ الدرجة

 06 06 ال يوجد ال يوجد العاملين بالكلية

 عدد أعضاء الجهاز المعاون .2

 اإلجمالي معيد مدرس مساعد الدرجة

 64 9. .2 العاملين بالكلية

 عدد اإلداريين والفنيين .2

 الدرجة
شئون 

 طالب

إدارة 

 مالية

شئون إدارية 

 آخري

فنيين وأمناء 

 معامل
 اإلجمالي

 0. 02 92 . 2 العاملين بالكلية

 بيانات عن عميد الكلية ..
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 سن اسماعيل االسم: أ.د/ محمد مح

 جامعة القاهرة –الوظيفة: عميد الكلية وأستاذ الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة 
 التوقيع:

 بريد إلكتروني فاكس تليفون

000088926. 92042.6 - 069  

 تحليل نقاط القوة والضعف : -3
 نقاط القوة .0

 نقاط القوة المعيار م

 –الرسالة –رؤية ورسالة الللية ) الرؤية  1

 هداف اإلستراتيجية(األ

  الللية لديها رؤية ورسالة  واضحة و معلنة 

     رؤية ورسالة البرنتامج واضتحة ومنشتورة

 للمعنيين من اإلدارة وهيئة التدريس

البرنامج لديه إدارة وقيادة واعية تتمثل فتى    السلطة والقيادة واإلدارة والتنظيم 2

عضتتتاء هيئتتتة  الستتتادة أ.د/ عميتتتد اللليتتتة وأ  

 للية.تدريس بالال

   جهتتتتتد مبتتتتتذول متتتتتن إدارة اللليتتتتتة لتتتتتتذليل

 الصعاا.

    الهيلتتتتل التنظيمتتتتى معتتتتروف ومحتتتتدد بتتتته

االختصاصات فيما يخص الهيلتل االدار   

 للللية على مستو  االدارة العليا.

     التعامتتل متتع شتتلاو  الطتترا يتتتم بحياديتتة

واحترام مع ضمان عدالة التعامل والحلول 

 لهذه الشلاو .

وجتتود بعتتض االحصتتائيات الخاصتتة بعتتدد      أعضاء هيئة التدريس  3

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

   مشتتتاركة أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس والهيئتتتة

المعاونتتة فتتى المحاضتترات الخاصتتة بتنميتتة 

 قدرات أعضاء هيئة التدريس.

  تحتضتتتن اللليتتتة المقتتتر الرئيستتتى لمشتتتروع

تنميتتتتة قتتتتدرات أعضتتتتاء هيئتتتتة التتتتتدريس    

 بالجامعة.

 عضاء هيئة التدريس علتى  تشجيع الللية األ

المشتتتاركة فتتتى التتتدورات المختلفتتتة لتنميتتتة   

 قدراتهم واكتساا خبرات جديدة.

     تتتتتوافر مجموعتتتتة متتتتن اللفتتتتاءات الشتتتتابة

 المؤمنة بحتمية التطوير.
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وجود بعض االحصتائيات الخاصتة بأعتداد      البرامج التعليمية  4

 الطرا المقبولين والخريجين والبرامج.

  ضتتتح بتتته مختلتتتف  يوجتتتد دليتتتل للطالتتتب مو

البتتتترامج التتتتتى تقتتتتدمها اللليتتتتة ولوائحهتتتتا    

 المنظمة.

يوجد معايير أكاديمية قياسية للبترامج التتى     المعايير األكاديمية المرجعية  5

تقتتدمها اللليتتة مرتبطتتة بالمعتتايير القياستتية     

 المرجعية.

 . بعض أهداف البرامج يتم تحقيقها 

   هنتتتاك أنتتتواع مختلفتتتة لتقيتتتيم الطتتترا تبعتتتا

 ة المقررات الدراسية.لطبيع

 .يوجد اجراءات لتتلوين لجان الممتحنين 

   يوجتتتتد اجتتتتراءات فعالتتتتة لمراجعتتتتة نتتتتتائج

 االمتحانات.

    يتتتتتم أختتتتذ أراء الطتتتترا وأعضتتتتاء هيئتتتتة

التتتدريس فتتى المقتتررات وطتترق التتتدريس    

 وخرفه.

يتتتم استتتخدام أستتاليب متنوعتتة فتتى التعلتتيم        جودة فرص التعلم 1

 والتعلم.

  ب موضتتتح بتتته مختلتتتف  يوجتتتد دليتتتل للطالتتت

 وسائل التعلم والتعليم المتاحة بالللية.

 . توجد أنشطة متعددة للطرا 

    المتتدرجات وقاعتتات التتتدريس مجهتتاة التتى

 حد ما بالوسائل التعليمية.

 .يوجد معمل حاسب آلي 

 .تتوافر وسائل سمعية وبصرية 

تتتم انشتتاء نظتتام داخلتتى للجتتودة باللليتتة وتتتم    ادارة الجودة والتعايا  7

دار أول تقريتتتتتر ستتتتتنو  وتوصتتتتتيف  اصتتتتت

 وتقارير المقررات الدراسية.

  اللليتتتتة بصتتتتدد التقتتتتدم لمشتتتتروع التطتتتتوير

 بالمشاركة.

مشتتتتتاركة أعضتتتتتاء هيئتتتتتة التتتتتتدريس فتتتتتى   األبحاث واألنشطة العلمية األخر   3

المؤتمرات المختلفة على المستو  المحلتى  

 والدولى.

  يوجد عدد ال باس به من البحوث المنشورة

 تويين المحلى والدولى.على المس

 .الللية تمنح درجتى الماجيستير والدكتوراة 
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تتتتتم إجتتتتراء زيتتتتارات تعريفيتتتتة للمصتتتتانع      المشاركة المجتمعية  2

 والمستشفى التعليمى

    تلليتتتف الطتتتترا بابحتتتاث بيئيتتتتة مرتبطتتتتة

 بالمقررات الدراسية.

     وجتتتتتود عيتتتتتادة لألستتتتتنان لخدمتتتتتة البيئتتتتتة

 المحيطة.

 رات تدريبية. معمل الحاسب األلى يقدم دو 

اللليتتتتة فتتتتى انتظتتتتار أول زيتتتتارة تطتتتتوير      خطط التطوير المجمعة  15

 بالمشاركة خرل الشهر القادم

 نقاط الضعف .9

 نقاط الضعف المعيار م

0 
 –الرسالة –رؤية ورسالة الللية ) الرؤية 

 األهداف اإلستراتيجية(

    ضعف مشاركة أصحاا المصلحة فتى وضتع
 الرسالة والرؤية

  ة موثقتة ومعلنتة لمراجعتة الرستالة     ال توجد اليت
 والرؤية بشلل دوري.

 .التوثيق واالعتماد على مستو  الللية فقط 

 السلطة والقيادة واإلدارة والتنظيم 9

   عتتتتتدم وضتتتتتوح اختصاصتتتتتات وصتتتتترحيات
 أعضاء هيئة التدريس.

   عتتدم وضتتوح وتوثيتتق أليتتات و اطتتار التعامتتل
بتتين أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتتة االداريتتة   

 ئة المعاونة.والهي
   الهيلتتل التنظيمتتى يحتتتاج لدرجتتة متتن المرونتتة

تسمح بتغييتر األولويتات ومراجعتة السياستات     
 تبعا  لمتطلبات الللية.

    اجتتراءات التعامتتل متتع شتتلاو  الطتترا غيتتر
 معلنة وغير موثقة.

     عتتتدم وجتتتتود ملتتتتتب ختتتاص بتلقتتتتى شتتتتلاو
 الطرا والنظر فيها.

  عتتدم وضتتوح الرؤيتتة فيمتتا يختتص الممارستتات
سياستتتات المتبعتتتة لتحقيتتتق خطتتتط التطتتتوير وال

 والتحسين المنشودة.

 أعضاء هيئة التدريس 2

  عدم كفاية االحصائيات الخاصة باعضاء هيئة
 التدريس.

 .نقص أعضاء هيئة التدريس بالللية 
      ال توجتتتد معتتتايير واضتتتحة ومعلنتتتة الختيتتتار

 أعضاء هيئة التدريس.
      ال يوجتتتد ملتتتف للتتتل عضتتتو هيئتتتة التتتتدريس

يرته الذاتيتة ونشتاطه األكتاديمى    موضحا  به ست 
 والبحثى......الخ.

      التأثير السلبي من أعضتاء هيئتة التتدريس متن
 خارج الللية فى تطوير البرنامج.

 .الساعات الملتبية غير مفعلة 
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 .اإلرشاد األكاديمي غير موجود 

 البرامج التعليمية 2

  عدم كفاية االحصائيات الخاصة بالبرامج التى
م وجتتتود تحليتتتل لتتتألداء    تقتتتدمها اللليتتتة وعتتتد   

 وتعليق عليه.
  عتتتتتدم وضتتتتتوح أدوار ومستتتتتئوليات مختلتتتتتف

األجهتتتاة المشتتتاركة فتتتى تصتتتميم ومراجعتتتة     
 البرامج.

     عدم وجود اجراءات مراقبتة ومتابعتة للبترامج
 والنتائج التعليمية المستهدفة 

 المعايير األكاديمية المرجعية .

     ال يوجد نظام محدد لوضتع درجتات االمتحتان
 هداف المطلوبة من المقررات.مرتبط باأل

   ال يوجتد نظتتام محتتدد الستتتطرع أراء الطتترا
 فى المحاضرين والمقررات وطرق التدريس.

 .ال يوجد مقيم خارجى 
     ال يوجتتد سياستتة معلنتتة لطريقتتة اعتترن نتتتائج

 التقييم .
      ال توجتتد احصتتائيات خاصتتة بمتتد  استتتمرار

 وتقدم الطرا فى البرامج.
  ائيات دقيقتتتة ال يوجتتتد رؤيتتتة واضتتتحة واحصتتت

لمد  توافر فرص العمل ومرئمتها لمتؤهرت  
الختتريجين ومتتا هتتتى االختصاصتتات الجديتتتدة    

 المطلوبة لسوق العمل.
    ال يوجد استطرع ألراء المستتفيدين والجهتات

 التوظيفية فى البرامج وأهدافها ونتائجها.

 جودة فرص التعلم 8

      ال توجتتد أليتتة محتتددة ألختتذ أراء الطتترا فتتى
 ليم والتعلم وتحليلها.عملية التع

    عتتتتدم كفايتتتتة أعضتتتتاء هيئتتتتة التتتتتدريس وقلتتتتة
 تواجدهم بالللية.

 .عدم كفاية قاعات التدريس والمعامل 
 .ال توجد مقررات اللترونية 
 .االرشاد االكاديمي غير مفعل 
 .نفس اللتب فى البرامج المختلفة 
 .)المعامل غير مناسبة )صيانة وصرف 
      عتتن عتتدد الطتترا فتتى بعتتض المعامتتل يايتتد

 العدد المسموح.
 .األمان فى المعامل غير متوفر 
   عتتدم االلتتتتاام بنستتتبة الحضتتتور والغيتتتاا فتتتى

 المحاضرات.
 .نظام تقويم العملية التعليمية غير مفعل 

 ادارة الجودة والتعايا 4

     ال توجتتتد أليتتتة واضتتتحة واستتتتراتيجية موثقتتتة
 للتعايا.

   ال توجتتتد سياستتتة محتتتددة متتتن الجامعتتتة الدارة
 طبيقها بالللية.الجودة ليتم ت

     ضتتتتعف مشتتتتاركة المستتتتتفيدين فتتتتى تحستتتتين



   
 

 

 

131 

 

 البرامج األكاديمية.
  ضتتتتتتعف استتتتتتتجابة أعضتتتتتتاء هيئةالتتتتتتتدريس

 وبخاصة المنتدبين لخطط التطوير بالللية.
 .ال يوجد تقييم خارجى 
      ال توجتتد خطتتط عمتتل تنفيذيتتة ستتنوية النجتتاز

 األنشطة المستهدفة.

 األبحاث واألنشطة العلمية األخر  6
  خطط بحثية موثقة ومعتمدة.ال توجد 
 . ضعف مصادر تمويل األبحاث 

 المشاركة المجتمعية 2

 .لم يتم استطرع رأي أصحاا المصلحة 
       عتتتدم وجتتتود اجتماعتتتات دوريتتتة متتتع أوليتتتاء

األمتتتتتتور وأصتتتتتتحاا المصتتتتتتلحة اآلختتتتتترين   
للتواصتتتتتل وإعطتتتتتاء اآلراء واإلجابتتتتتة علتتتتتى 

 التساؤالت المطروحة.
     لبيئيتتة  ضتتعف مستتاهمة اللليتتة فتتى األنشتتطة ا

 المختلفة.

 خطط التطوير المجمعة 00
 .ال توجد خطة استراتيجية للللية 
 .ضعف نظم التقييم الذاتي 

 

 مقترحات التحسين .2

العمل على زيادة مشاركة أصحاا المصلحة والمستفيدين فى مراجعة وتطوير الرؤية  .1

 والرسالة 

 و توثيق الرؤية والرسالة على مستو  الجامعة.

 للبرنامج مع إعطائه الصرحيات والتملين الرزم. ضرورة تخصيص منسق .2

 تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي للطرا. .3

االلتاام بمواعيد المحاضرات والمعامل المدرجة فى الجدول الدراسي ومحاولة ترفى  .4

التأثير السلبي للتغيير المستمر من قبل المنتدبون مع إعرن الساعات الملتبية لجميع 

 س.أعضاء هيئة التدري

 تفعيل استخدام طرق التدريس التفاعلي. .5

 االستعانة بالمراجع األجنبية بدال من اللتاا الجامعي المستخدم فى البرنامج الحالي. .1
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تفعيل نظام رسمي وخطوات إجرائية تفصيلية للتعامل مع شلاو  الطرا وأولياء  .7

 األمور.

 محاربة الدروس الخصوصية بلافة صورها. .3

النهائي وأولياء األمور إلبداء الرأي فى البرنامج واالستفادة من اتاحة الفرصة للمستفيد  .2

 هذا الرأي فى التحسين.

 صياغة التقارير الدورية بشفافية واتساق مع الواقع..15

 تاليل الصعوبات لمجابة مقاومة فلر التطوير فى بعض المقررات..11

 أفضل الممارسات .2

ة والمساندة الرزمة لتذليل التوافق بين اإلدارة على مستو  الللية والجامع .1

 المعوقات.

 أسلوا عمل القيادة العليا فى الللية )العميد( فى ادارة ودعم البرنامج. .2

االستفادة من وجود خبرات شابة من مساعدة المنسق يقومون بمجهود محمود  .3

 مع الطرا للعمل على إنجاح البرنامج.

بعض األساتذة محاوالت جادة للتطوير بالرغم من وجود مقامة من قبل  .4

 المنتدبين.

 رضاء الطرا عن طرق التواصل مع إدارة البرنامج. .5

امج البدء فى عمل بعض الايارات لسوق العمل فى السنوات االولى للبرن .1

 )المستشفيات وشركات األدوية( .

 التعليم والطالب -4
إلتى  تعتبر كلية الصيدلة بجامعة بني سويف إحد  مؤسسات التعليم العالي التي تتطلتع  

التميا والنهتوض بالبحتث العلمتي فتي العلتوم الصتيدلية المختلفتة ولتحقيتق  لتك فتإن اللليتة            

 تهدف إلى:
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إعتتداد طتترا اللليتتة فتتي المراحتتل المختلفتتة اإلعتتداد األمثتتل وإكستتابهم المعلومتتات       -

 والمهارات الرزمة للمنافسة في سوق العمل.

 تقاء بالعملية التعليمية.إعداد اللوادر العملة بالللية بالوسائل الرزمة لر -

 إجراء بحوث علمية تتواكب مع التطور العلمي والتلنولوجي في المجاالت الصيدلية. -

التعتتاون متتع الجهتتات المختلفتتة لتطتتوير المنظومتتة الصتتحية واالرتقتتاء بالمستتتو           -

 الصحي للمجتمع.

 التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية  ات االهتمام المشترك. -

 للكلية:الوضع الحالي 
 يوجد بالللية نوعان من الدراسة وهما:

 دراسة الصيدلة العادية. -1

 دراسة الصيدلة اإلكلينيلية بنظام الساعات المعتمدة. -2

الدراسة  العادية: وهي نظام الدراسة الحديثة  التي تم إتباعها بعد إلغتاء نظتام الدراستة    

م أربتتع ستتنوات داختتل كليتتة  القتتديم التتذي كتتان يعتمتتد علتتى الستتنة اإلعداديتتة بلليتتة العلتتوم ثتت   

الصيدلة وهذا النظام من الفرق األولى إلى الفرقة الخامسة ويبلتغ عتدد طترا  لتك النظتام      

طالب متوزعين علتى الفترق الخمستة ويختدم هتؤالء الطترا عتدد خمتس متوظفين            1117

ي ثرثة منهم من العاملين الدائمين بالللية واثنان متن العمالتة المؤقتتة وهتذا العتدد غيتر كتاف       

 للقيام بأعباء العملية التعليمية.

أما النوع الثاني من الدراسة فهتو الدراستة اإلكلينيليتة بنظتام الستاعات المعتمتدة: وفتي        

ظل هتذا النظتام يوجتد ثترث فتر باللليتة وهتم المستتو  األول والثتاني والثالتث ويبلتغ عتدد             

ا النظام بوظائفته  طالب موزعين على الفرق الثرثة وللي يقوم هذ 215طرا  لك النظام 

المرجوة البد من فصل هذا النظام عتن الدراستة العاديتة ستواء متن ناحيتة العتاملين بشتئون         

 الطرا والشئون المالية حتى ال يلون هناك أعباء إضافية للعاملين به.

 لذا يجب أن يتم فصل هذا النظام بإدارة مستقلة حتى يملن أن يحقق هذا النظام أهدافه.
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اآلن عمل اللارنيهات للطترا بالطريقتة التقليديتة فبعتد ستداد الطالتب الرستوم        كذلك فإنه يتم 

 الدراسية يحضر صورة شخصية له ويتم عمل اللارنية له بالبطاقات اليدوية القديمة.

كتتذلك فتتإن طريقتتة قيتتد الطتترا تتتتم فتتي ستتجرت ورقيتتة تتلتتف متتن االستتتعمال ومتترور 

 الامن عليها.

ون التعلتتيم والطتترا التتذي يقتتوم بوضتتع السياستتات      كمتتا ال يوجتتد باللليتتة وكيتتل لشتتئ    

 الخاصة بالللية والتنسيق داخل القسم والتعامل مع أعضاء هيئة التدريس.

كتتذلك ال يوجتتد داختتل قستتم شتتئون الطتترا غيتتر جهتتاز حاستتب آلتتي واحتتد يختتدم جميتتع  

 الفرق الدراسية وهو غير كاف الحتياجات العملية التعليمية الناجحة.

 خالل الخمس سنوات القادمةالوضع المستهدف 

جاري اآلن التنسيق مع برنامج نظم المعلومات على إدخال جميتع بيانتات الطترا     -

بالللية على برنامج الحاسب اآللي المعتد لتذلك وقتد تتم االنتهتاء متن إدختال بيانتات         

 الطرا ونتائجهم في العام الماضي بالبرنامج المعد لذلك.

ي داختل القستم حتتى يملتن للتل مستئول فرقتة        يجب زيادة عدد أجهاة الحاسب اآللت  -

 إدخال بيانات الطرا الخاصة بفرقته على الحاسب اآللي مما يوفر الوقت.

يجب زيادة عدد القائمين على العمل بقسم شئون الطرا وتعيين مراجتع متن  وي    -

 الخبرة حتى يتم التأكد من دقة البيانات التي يدونها الموظف.

كارنيهتتتات الطتتترا )البطاقتتتة الذكيتتتة( بتتتدال متتتن   يجتتتب ميلنتتتة عمليتتتة استتتتخراج   -

 اللارنيهات القديمة التي يصيبها التلف.

يجتتب عمتتل دورات تدريبيتتة للقتتتائمين علتتى قستتم شتتتئون الطتترا متتن قبتتتل إدارة         -

 الجامعة إلطرعهم على أي تطورات تتم داخل قسم شئون الطرا.

وضتتع السياستتات تعيتتين وكيتتل لللليتتة لشتتئون التعلتتيم والطتترا حتتتى يملتتن لللليتتة    -

 الخاصة بها وتوزيع العمل داخل الللية.
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كذلك يجب عمتل شتهادات الطترا عتن طريتق أجهتاة اللمبيتوتر وعمتل شتهادات           -

موحتتدة لجميتتع كليتتات الجامعتتة بتتدال متتن الطرقتتة العاديتتة التتتي تعتمتتد علتتى ملتتئ         

 الشهادات بالطريقة اليدوية.

 الدراسات العليا و البحوث -5

بعتتد  2551/2557الدراستتات العليتتا اعتبتتارًا متتن العتتام    بتتدأت الدراستتة بتتإدارة   -

 . 35/4/2551موافقة مجلس الجامعة بتاريخ 

يستتتجل طتتترا للحصتتتول علتتتى درجتتتتي الماجيستتتتير و التتتدكتوراه فتتتي العلتتتوم     -

الصيدلية و لتك بعتد دراستة ستنة نظريتة تمهيديتة و هتي عبتارة عتن متواد عامتة            

متواد خاصتة بلتل قستم تختلتف      يدرسها جميع طرا األقسام المختلفة ثتم دراستة   

 في قسم عن غيره من األقسام .

ال يوجد أعضاء هيئتة تتدريس خاصتة باللليتة تقتوم بالتتدريس باألقستام المختلفتة          -

غير محتدود متن المدرستين كمتا ال يوجتد أستاتذة أو أستاتذة مستاعدين لإلشتراف          

 على الطرا المسجلين لدرجة الماجيستير أو الدكتوراه .

 ا أساتذة و أساتذة مساعدين للإلشراف على الطرا .تلجأ الللية لند -

ال يوجد وكيل للدراسات العليا يلون مستئول عتن إدارة الدراستات العليتا باللليتة       -

واإلشتتراف عليهتتا ووضتتع خطتتة استتتراتيجية يوضتتح منهتتا لهتتدف المرجتتو متتن     

 اإلدارة ووضع الخطط والسياسات والبرامج.

 للهيكل اإلداري الحالي: -6

  رئيس قسم فقط قائم بجميتع المهتام اإلداريتة متن استتقبال واستترم       ال يوجد سو -

التستتتجيرت وقتتتد قامتتتت إدارة اللليتتتة حاليتتتا   أوراق المتقتتتدمين والقيتتتام بأعمتتتال  

 بتعاياي القسم بأحد العاملين المؤقتين بالللية للقيام بأعمال الحاسب اآللي.

 مات بالجامعة.ال يوجد سو  جهاز حاسب آلي واحد تابع لمشروع نظم المعلو -

بالنسبة لرئحة المطبقة تطبق الئحة كلية الصيدلة جامعة القتاهرة بقترار وزاري    -

 .14/2/2551( بتاريخ 251رقم )
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 الخطة المستقبلية -7

ضتترورة وجتتود وكيتتل لللليتتة للدراستتات العليتتا إلعتتداد الخطتتط واإلستتتراتيجيات   -

 الخاصة بالقسم.

األقستام و لتك لإلشتراف علتى     توفير أعضاء هيئة تدريس خاصة بلتل قستم متن     -

 الرسائل المقدمة من الطرا.

زيادة عدد العاملين بالقستم وتتوفير جهتاز حاستب ألتي بمشتتمرته ختاص بالقستم          -

بختتتتتتتتتتتترف بالجهتتتتتتتتتتتتاز الختتتتتتتتتتتتاص بمشتتتتتتتتتتتتروع نظتتتتتتتتتتتتم المعلومتتتتتتتتتتتتات.   
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 اسم
 الكلية

 البرنامج الهدف األستراتيجى
 التنفيذي

 اإلجمالي 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/21111

يواكتب متطلبتات    التطوير المستمر للمناهج والبرامج التعليميتة بمتا   -1 الصيدلة
العصتتر ومقابلتتة المعتتايير األكاديميتتة وتوقعتتات األطتتراف المعنيتتة    

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 255555 255555 255555 255555 255555 1555555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 1355555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالي 
تأهيتتل اللليتتات لرعتمتتاد األكتتاديمي متتن جانتتب الهيئتتة القوميتتة أو       -7 

 واإلقليمية والدولية.العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية 
(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 
 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
تحستتتين البيئتتتة التعليميتتتة والتلنولوجيتتتة والبنيتتتة التحتيتتتة للجامعتتتة    -3 

 وكلياتها.
(7) 155555 155555 5 5 5 355555 

(3) 5 255555 255555 255555 5 755555 

(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 1375555 125555 375555 375555 225555 275555  اإلجمالي 
توفير خدمات تعليمية و تدريبيتة تايتد متن قتدرة الطترا التنافستية        -2 

 سوق العمل :في 
(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

(13) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 

(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
 555555 115555 115555 115555 115555 115555  اإلجمالي 
 ة و تأهيتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدريس  تطتتتتتتتتوير و تنميتتتتتتتتت  -15 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالي 

  
 
 

 325555 775555 225555 225555 175555  

راجعة المناهج والبرامج التعليمية على م -17
 نحو دوري والتحقق من أنها:

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -13
التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة  -12

 والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت  -25

 األعمال التي تعمل في سوق العمل
دعم اللليات في تطبيق معايير االعتماد  -21

مساعدتها في اختيار المستو  األكاديمي و
 المرئم.

 
 

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة  -22
عن طريق الجامعة يتضمن تحديد 
المعايير األكاديمية وآليات القياس 

 والتقويم ومعالجة الفجوات
تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة  -23

وأساليب االتصال االللترونية في أداء 
 العملية التعليمية.

ي المباني واإلنشاءات مع التوسع ف -24
صيانة المدرجات والقاعات والمعامل 
والورش القائمة مع إمدادها باألجهاة 

 والمواد الرزمة.

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني  -25
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد

تنفيذ برامج التحسين المستمر في جودة  -21
العملية التعليمية وقياس مشاركة الطرا 

 ي عملية التعليم ونظم تقيمهمف
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات  -27

المطلوبة في تخصصات عليمة حديثة أو 
 أنشطة تطبيقية معينة

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة  -23
 لوفاء الخريجين باحتياجات سوق العمل

توفير خدمات اجتماعية وأنشطة رياضية  -22
 ورعاية صحية للطرا

د الطرا وضع برامج تدريب تساع  -35
على صقل معارفهم ومهاراتهم في 

 تخصصات وأنشطة معينة.
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة   -31

 التدريس والوظائف المعاونة والقيادات
تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة  -32

 التدريس والهيئة المعاونة

 الخطة التنفيذية  -5
 المحوراالول : شئون التعليم والطالب 
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 الصيدلة
التطتتتوير المستتتتمر لبتتترامج  -22

الدراستتتتتات العليتتتتتا بمتتتتتا يواكتتتتتب  
متطلبتتتتتات العصتتتتتر والصتتتتتناعة   

 وسوق العمل .

1 
2 
3 
4 
5 
1 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
155555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
155555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
155555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
155555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 
155555 

55555 
255555 
155555 
255555 
55555 
755555 

 1455555 225555 225555 225555 225555 225555  اإلجمالى 
 

إعتتتتتداد وتطتتتتتوير الخطتتتتتط  -23
البحثيتتة العلميتتة للجامعتتة وكلياتهتتا  
والتوسع في المشتروعات البحثيتة   

 المشتركة

7 
3 
2 

25555 
15555 
15555 

25555 
15555 
15555 

25555 
15555 
15555 

25555 
15555 
15555 

25555 
15555 
15555 

125555 
75555 
75555 

 275555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالى 
 

تطتتتتتوير وتنميتتتتتة قتتتتتدرات    -24
أعضاء هيئة التتدريس والوظتائف   
المعاونتتة فتتي تخصصتتات متميتتاة  

 نادرة .

1
5 
1
1 
1
2 
1
3 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

125555 
75555 
125555 
155555 

 475555 25555 25555 25555 25555 25555  اإلجمالى 
 

تتتوفير منتتاخ بيئتتى لربتتداع     -25
والتميتتتتتتتا وتحستتتتتتتين العرقتتتتتتتات 

االخرقيتتة  الثقافيتتةو تعميتتق القيمتتة 
 فى مجال البحث العلمى

1
4 
1
5 
1
1 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

1555555 
55555 
555555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالى 
 تشتتجيع النشتتر العلمتتى لربحتتاث      -5 

شتتتروعات البحثيتتتة علتتتى نحتتتو    و الم
 يتمشى مع المعايير العالمية

1
7 
1
3 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

555555 
255555 

   155555 155555 155555 155555 155555 755555 
   255555 255555 255555 255555 255555  

 

 

 

 

 تحديد إحتياجات الصناعة وسو  العمل -1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامج تعليمية متميزة . --2
 تعديل لوائح الدراسات العليا . -3
تحسين خدمات المكتبات والمعلومات الرقمية واألشتراك  -4
 في
ب األلكترونية مواقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكت 
. 
 تشجيع األلتحا  بالدراسات العليا لخريجى الجامعة-5
 إنشاء معامل لرفع كفاءة العملية البحثية -6

بناء وتطوير خطة اسىتراتيجية البحىث العلمىى ووضىع آليىة       -7
 التنفيذ على مستوى الجامعة والكليات .

تحفيىىز أعضىىاء هيئىىة التىىدريس والهيئىىات المعاونىىة وطىىرب      -8
بىرامج توعيىة للبىاحثين لحىل مشىكالت المجتمىع البيئيىة ووضىىع        

 نظم لتمويل موارد األبحاث المتميزة .

التعىىىاون وتطىىىوير أتفاقيىىىات وبروتكىىىوالت     تطىىىوير ودعىىىم  -9
التعىىىاون الثقىىىافى مىىىع المؤسسىىىات األخىىىرى إلجىىىراء البحىىىوث      

 الميدانية والتطبيقية المرتبط بقضايا قومية وإقليمية ودولية 

 

 

يئىىىة التىىدريس والوظىىىائف  تنميىىة قىىىدرات أعضىىاء ه  -11
 المعاونة .

االتفىىا  مىىع الجهىىات تمويليىىة للمسىىاعدة فىىي دعىىم       -11
 بحوث ذات جودة وتميز . 

تطوير واعداد برامج لتدريب البىاحثين بالمهىارات    -12
 وتنمية قدراتهم المتعلقة بالبحوث .

وضىىع وتطبيىىق نظىىم التطىىوير وقيىىاال االداء فىىى      -13
 ير مرجعيهمجال البحوث ومقارنتها بمعاري

 

 

 زيىىىىىىىىىىىادة عىىىىىىىىىىىدد البعثىىىىىىىىىىىات الداخليىىىىىىىىىىىة     -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات   -15
 قية الدولية .و البروتكوالت التفا

زيىىىىادة مخصصىىىىات حضىىىىور المىىىىؤتمرات    -16
والنىىدوات والىىدورات التدريبيىىة وتبىىادل الزيىىارات   

 واستقدام االساتذة االجانب

 

 تحفيىز البىاحثين علىى إعىداد األبحىاث       -17
 و االبتكار والنشر الخارجى 

انشاء مجالت ودوريات علمية لنشىر    -18
االبحىىاث التطبيقيىىة علىىى نحىىو يتمشىىى مىىىع      

 لمعايير العالمية ا

 

 المحور الثانى : شئون الدراسات العليا والبحوث
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  تيجىالهدف األسترا اسم الكلية
تفعيىىىىل دور المراكىىىىز والوحىىىىدات    -أ الصيدلة

ذات الطىىىىىىىابع الخىىىىىىىاص بالجامعىىىىىىىة   
 والكليات.

 

1 
2 
3 
4 
 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

25555 
125555 
55555 
15555 

 215555 52555 52555 52555 52555 52555  اإلجمالى 
تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 
 

15555 15555 15555 15555 15555  

 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 
تطىىىىىىىىىوير الخىىىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىىىة    -ج 

 واالجتماعيةواالقتصادية 
 

1 15555 15555 15555 15555 15555  

 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 

نشىىىىر الىىىىوعي البيئىىىىي والثقىىىىافي      -د 
 بقضايا المجتمع والبيئة

 

7 35555 35555 35555 35555 35555  

 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالى              
  152555 152555 152555 152555 152555 515555 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم
 الكلية

 البرنامج الهدف األستراتيجى
 اإلجمالي 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/21111 التنفيذي

 التربية
 الرياضية

التطتتوير المستتتمر للمنتتاهج والبتترامج التعليميتتة بمايواكتتب متطلبتتات     -11
ألكاديميتتتة وتوقعتتات األطتتتراف المعنيتتتة  العصتتر ومقابلتتتة المعتتايير ا  

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 155555 135555 135555 135555 135555 135555  جمالياإل 

 تشجيع التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص. --1

عة والمؤسسات والهيئات مد جسور التعاون بين مراكز ووحدات الجام -2

 المحلية واإلقليمية والعالمية.

وضع آلية للتنسيق والتعىاون إلقامىة مشىروعات مشىتركة بىين المراكىز        -3

 والوحدات  لمواجهة مشكالت المجتمع والبيئة.

 وضع نظام لمتابعة األداء بالمركز والوحدات ذات الطابع الخاص. -4

 

تحديىىىىد االحتياجىىىىات البيئيىىىىة المرتبطىىىىة بعىىىىالج    -5

مشىىىىكالت المجتمىىىىع وتحقيىىىىق التطىىىىوير والتنميىىىىة     

 المستدامة.

 
 

 

ترويج خدمات الجامعة في مجال الدراسات البيئية  -6

 واالستشارات والتدريب

مىىىىل إقامىىىىة المىىىىؤتمرات والنىىىىدوات وورش الع-7

 وإصدار الدوريات والنشرات للمراكز والوحدات

 

 المحور الثالث :خدمة المجتمعة وشئون البيئة 

 

 الخطة التنفيذية  -1

 المحوراالول : شئون التعليم والطالب 
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تأهيتتتل اللليتتتات لرعتمتتتاد األكتتتاديمي متتتن جانتتتب الهيئتتتة القوميتتتة أو   -12 
 العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.

(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 
(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 

 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
تحستتتين البيئتتتة التعليميتتتة والتلنولوجيتتتة والبنيتتتة التحتيتتتة للجامعتتتة        -13 

 وكلياتها.
(7) 555555 555555 5 5 5 1555555 
(3) 1155555 25535555 15553555 15555555 15555555 5213355

5 
(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

5431355 15125555 15125555 15133555 21255555 2225555  اإلجمالي 
5 

فسية فتي  توفير خدمات تعليمية و تدريبية تايد من قدرة الطرا التنا -14 
 سوق العمل :

(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 
(13) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 555555 115555 115555 115555 115555 115555  اإلجمالي 
 ر و تنميتتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدريس    تطتتتتتتتتتوي -15 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالي 

   2545555 21525555 15253555 15445555 15445555 5521355
5 

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على  -33
 نحو دوري والتحقق من أنها:

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -34
التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة  -35

 والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت  -31

 األعمال التي تعمل في سوق العمل
ير االعتماد دعم اللليات في تطبيق معاي -37

األكاديمي ومساعدتها في اختيار المستو  
 المرئم.

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة عن  -33
طريق الجامعة يتضمن تحديد المعايير 
األكاديمية وآليات القياس والتقويم 

 ومعالجة الفجوات
تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة  -32

وأساليب االتصال االللترونية في أداء 
 ة التعليمية.العملي

التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -45
المدرجات والقاعات والمعامل والورش 
القائمة مع إمدادها باألجهاة والمواد 

 الرزمة.

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني  -41
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد

تنفيذ برامج التحسين المستمر في جودة  -42
وقياس مشاركة الطرا العملية التعليمية 

 في عملية التعليم ونظم تقيمهم
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات  -43

المطلوبة في تخصصات عليمة حديثة أو 
 أنشطة تطبيقية معينة

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة  -44
 لوفاء الخريجين باحتياجات سوق العمل

توفير خدمات اجتماعية وانشطة رياضية  -45
 ورعاية صحية للطرا

وضع برامج تدريب تساعد الطرا على   -41
صقل معارفهم ومهاراتهم في تخصصات 

 وأنشطة معينة.
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة   -47

 التدريس والوظائف المعاونة والقيادات
تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة  -43

 التدريس والهيئة المعاونة

 
 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 التربية
 الرياضية

التطتتتتتتتتتوير المستتتتتتتتتتمر   -21
لبتتترامج الدراستتتات العليتتتا بمتتتا  
يواكتتتتتتب متطلبتتتتتتات العصتتتتتتر  

 والصناعة وسوق العمل .
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
1 

15555 
55555 
25555 
5 

15555 
5 

15555 
55555 
25555 
355555 
15555 
5 

15555 
55555 
25555 
355555 
15555 
5 

15555 
55555 
25555 
25555 
15555 
5 

15555 
55555 
25555 
25555 
15555 
5 

55555 
255555 
155555 
155555 
55555 
5 

 1155555 115555 115555 325555 325555 25555  اإلجمالى 

 المحور الثانى : شئون الدراسات العليا والبحوث
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إعتتداد وتطتتوير الخطتتط    -27 
البحثيتتتتتتتة العلميتتتتتتتة للجامعتتتتتتتة 
وكلياتهتتتتتتتتا والتوستتتتتتتتع فتتتتتتتتتي   
 المشروعات البحثية المشتركة

 

7 
3 
2 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

125555 
555555 
75555 

 755555 145555 145555 145555 145555 145555  اإلجمالى 
تطتتتوير وتنميتتتة قتتتدرات   -23 

أعضتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتة التتتتتتتتتدريس 
والوظتتتتتتتائف المعاونتتتتتتتة فتتتتتتتي 

 تخصصات متمياة نادرة .
 

15 
11 
12 
13 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

125555 
75555 
125555 
155555 

 475555 25555 25555 25555 25555 25555  اإلجمالى 
توفير مناخ بيئى لربداع  -22 

والتميا وتحسين العرقات 
تعميق القيمة  الثقافيةو

االخرقية فى مجال البحث 
 العلمى
 

14 
15 
11 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

1555555 
55555 
555555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالى 
لربحاث تشجيع النشر العلمى   -5 

و المشتتروعات البحثيتتة علتتى نحتتو  
 يتمشى مع المعايير العالمية

17 
13 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

555555 
255555 

 755555 155555 155555 155555 155555 155555  اإلجمالى 
   735555 1535555 1535555 315555 315555 4575555 

 

 

 

 

 

 
 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

التربية 
 الرياضية

تفعيىل دور المراكىز والوحىىدات    -أ
ذات الطىىىىابع الخىىىىاص بالجامعىىىىة   

 والكليات.
 

1 
2 
3 
4 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

25555 
125555 
55555 
15555 

 215555 52555 52555 52555 52555 52555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 تحديد إحتياجات الصناعة وسو  العمل -1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامج تعليمية متميزة . --2
 تعديل لوائح الدراسات العليا . -3
تحسين خدمات المكتبات والمعلومات الرقمية واألشتراك  --4
 في
اقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكتب مو 

 األلكترونية .
 تشجيع األلتحا  بالدراسات العليا لخريجى الجامعة --5
 إنشاء معامل لرفع كفاءة العملية البحثية -6

بناء وتطوير خطة استراتيجية البحث العلمىى ووضىع    -7
 الجامعة والكليات . آلية التنفيذ على مستوى

تحفيىىىز أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والهيئىىىات المعاونىىىة      -8
وطىىرب بىىرامج توعيىىة للبىىاحثين لحىىل مشىىكالت المجتمىىع     

 البيئية ووضع نظم لتمويل موارد األبحاث المتميزة .

تطوير ودعم التعاون وتطىوير أتفاقيىات وبروتكىوالت     -9
ث التعاون الثقافى مع المؤسسىات األخىرى إلجىراء البحىو    

الميدانيىىىة والتطبيقيىىىة المىىىرتبط بقضىىىايا قوميىىىة وإقليميىىىة       
 ودولية 

 

 

تنميىىىة قىىىدرات أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والوظىىىائف     -11
 المعاونة .

االتفىىىا  مىىىع الجهىىىات تمويليىىىة للمسىىىاعدة فىىىي دعىىىم     -11
 ذات جودة وتميز . بحوث 

تطىوير واعىىداد بىىرامج لتىىدريب البىىاحثين بالمهىىارات   -12
 وتنمية قدراتهم المتعلقة بالبحوث .

وضىىىع وتطبيىىىق نظىىىم التطىىىوير وقيىىىاال االداء فىىىى     -13
 مجال البحوث ومقارنتها بمعاريير مرجعيه

 

 

 زيىىىىىىىىىىىىىادة عىىىىىىىىىىىىىدد البعثىىىىىىىىىىىىىات الداخليىىىىىىىىىىىىىة    -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات   -15
 و البروتكوالت التفاقية الدولية .

زيىىىىىىادة مخصصىىىىىىات حضىىىىىىور المىىىىىىؤتمرات   -16
لزيىىىارات والنىىىدوات والىىىدورات التدريبيىىىة وتبىىىادل ا   

 واستقدام االساتذة االجانب

 

تحفيىىىىز البىىىىاحثين علىىىىى إعىىىىداد    -17
 األبحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاث

 و االبتكار والنشر الخارجى 
انشاء مجالت ودوريىات علميىة     -18

لنشىىىر االبحىىىاث التطبيقيىىىة علىىىى نحىىىو  
 يتمشى مع المعايير العالمية 

 

 المحور الثالث :خدمة المجتمعة وشئون البيئة 
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 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة    -ج 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

1 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 
نشىىر الىىوعي البيئىىي والثقىىافي      -د 

 بقضايا المجتمع والبيئة
 

7 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

 155555 35555 35555 35555 35555 35555  جمالىاإل               
   152555 152555 152555 152555 152555 515555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون بين مراكز ووحدات الجامعة ذات الطابع تشجيع التعا --1

 الخاص.

مىىىىد جسىىىىور التعىىىىاون بىىىىين مراكىىىىز ووحىىىىدات الجامعىىىىة      -2

 والمؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية.

وضع آليىة للتنسىيق والتعىاون إلقامىة مشىروعات مشىتركة        -3

 بين المراكز والوحدات  لمواجهة مشكالت المجتمع والبيئة.

لمتابعة األداء بالمركز والوحدات ذات الطابع وضع نظام  -4

 الخاص.

 

 

تحديىىد االحتياجىىات البيئيىىة المرتبطىىة بعىىالج مشىىكالت       - 5

 المجتمع وتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.

 
 

 

 

معة في مجال الدراسات البيئية ترويج خدمات الجا  -6

 واالستشارات والتدريب

 

إقامىىىىىة المىىىىىؤتمرات والنىىىىىدوات وورش العمىىىىىل وإصىىىىىدار  -7

 الدوريات والنشرات للمراكز والوحدات
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 كلية التمريض  5/1/9

 الفاعلية التعليمية -1

  لبدء الدراسة بالللية. يالثان يكاديمالعام األ 2553/2552عام 

 237للطرا  جماليإانية بعدد ولى و الفرقة الثتوجد فرقتين دراسيتين الفرقة األ 

 (.117ة  يالثان – 125طالب و  طالبة )األولى 

  مدرس واحد  –وكيل شئون تعليم  –عدد أعضاء هيئة التدريس بالللية )عميد

 فقط(.

  " معيد". 3مدرس مساعد   2معاوني أعضاء هيئة التدريس 

 :      لعضـــــو هيئــــة التدريس     نســـــبة الطرا     

   أستا                   :    113          

 مدرس        :            237          

عضاء هيئة التدريس المنتدبين من خارج الللية أمما يشلل عجا شديد حيث يتم ب

 القاهرة(. –عين شمس  –خر  )المنيا ومن الجامعات األ

 -المستهدف خالل الخمس سنوات القادمة:

 التدريس بما يتناسب مع معايير الجودة و عدد الطرا.عضاء هيئة أزيادة 

 ستا  مساعد.أستا  وأ( 15عدد )  يئة تدريسه( مدرس و عضو 25عدد )

 عدد الطالب المستهدف

 االمتياز      الفرقة الرابعة      الفرقة الثالثة    الفرقة الثانية    ولىالفرقة األ

     155              155            155               125              117 

 طالب وطالبة. 555ا عدد يبتقر يجمالإب

 القدرة المؤسسة -2

للقاعات و الدرجات  ين الللية ملحق بللية الطب فانه ال يوجد عدد كافأحيث 

 للطرا. يوالمعامل تدريب العلم

 المعامل
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 ( معمل مهارات كمبيوتر2عدد )

 ( معمل كمبيوتر1عدد )

 مل لغات( مع1عدد )

 ( ملتبة1عدد )

 اإلداريين( مدرج بجانب ملاتب 1عدد )  ( قاعة للدرس2قاعات الدرس: عدد )

 لسير العملية التعليمية بلفاءة و جودة. يعضاء هيئة التدريس و الملان غير كافأو

 ستهدف خالل الخمس سنوات القادمةالم
 يوحديث م( معمل مجها لمهارات التمريض )معمل تمريض األ2زيادة عدد ) -

 ( للفرقة الثالثة و الرابعة.األطفالمعمل تمريض  –الوالدة 

 طالب وطالبة. 155ع كل قاعة س( قاعات للدراسة ت4عدد ) -

 قل.شخص على األ 555وتجهيا قاعة للمؤتمرات تستوعب عدد  إنشاء -

( ملاتب 5عدد )  (ملاتب لرعاية الشباا3عدد )  لإلداريين(ملاتب 5عدد ) -

 يس.عضاء هيئة التدرأل

 نشطة الطربية لرعاية الشباا.ماكن فسيحة وخضراء  لممارسة األأ -

شخص لخدمة الطرا والعاملين بالللية  155وجود كافيتيريا تستوعب عدد  -

 عضاء هيئة التدريس.أو

 ( طالب و طالبة.255توسعة لملتبة الللية الستيعاا عدد ) -
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 اسم
 الكلية

 البرنامج الهدف األستراتيجى
 التنفيذي

 اإلجمالي 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/21111

يواكتتب متطلبتتات  التطتوير المستتتمر للمنتاهج والبتترامج التعليميتتة بمتا    -11 التمريض
العصتتر ومقابلتتتة المعتتايير األكاديميتتتة وتوقعتتات األطتتتراف المعنيتتتة    

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 255555 255555 255555 255555 255555 1555555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالي 
تأهيتتتل اللليتتتات لرعتمتتتاد األكتتتاديمي متتتن جانتتتب الهيئتتتة القوميتتتة أو   -17 

 لعالمية وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.ا
(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 
 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
ة تحستتتين البيئتتتة التعليميتتتة والتلنولوجيتتتة والبنيتتتة التحتيتتتة للجامعتتت       -13 

 وكلياتها.
(7) 455555 455555 5 5 5 355555 

(3) 255555 255555 255555 5 5 2355555 

(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 4275555 125555 125555 1575555 1475555 1475555  اإلجمالي 
و تدريبية تايد من قدرة الطرا التنافسية فتي   توفير خدمات تعليمية -12 

 سوق العمل :
(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

(13) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 

(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
 555555 115555 115555 115555 115555 115555  اإلجمالي 
 تطتتتتتتتتتوير و تنميتتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدريس     -25 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالي 

   1275555 1275555 1575555 125555 125555 1775555 

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على  -1
 نحو دوري والتحقق من أنها:

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -2
التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة  -3

 والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت  -4

 عملاألعمال التي تعمل في سوق ال
دعم اللليات في تطبيق معايير االعتماد  -5

األكاديمي ومساعدتها في اختيار المستو  
 المرئم.

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة عن  -1
طريق الجامعة يتضمن تحديد المعايير 
األكاديمية وآليات القياس والتقويم 

 ومعالجة الفجوات
تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة  -7

ال االللترونية في أداء وأساليب االتص
 العملية التعليمية.

التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -3
المدرجات والقاعات والمعامل والورش 

 القائمة مع إمدادها باألجهاة 

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني  -2
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد

تنفيذ برامج التحسين المستمر في جودة  -15
ية التعليمية وقياس مشاركة الطرا العمل

 في عملية التعليم ونظم تقيمهم
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات  -11

المطلوبة في تخصصات عليمة حديثة أو 
 أنشطة تطبيقية معينة

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة  -12
 لوفاء الخريجين باحتياجات سوق العمل

توفير خدمات اجتماعية وانشطة رياضية  -13
 صحية للطرا ورعاية

وضع برامج تدريب تساعد الطرا على   -14
صقل معارفهم ومهاراتهم في تخصصات 

 وأنشطة معينة.
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة   -15

 التدريس والوظائف المعاونة والقيادات
تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة  -11

 التدريس والهيئة المعاونة

 

 الخطة التنفيذية  -3
 المحور األول : شئون التعليم والطالب 
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 التمريض

التطوير المستمر  -35
لبرامج الدراسات العليا بما 
يواكب متطلبات العصر 
 والصناعة وسوق العمل .

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
1 

255555 
55555 
15555 
55555 
25555 
25555 

255555 
55555 
15555 
55555 
25555 
25555 

255555 
55555 
15555 
55555 
25555 
25555 

255555 
55555 
15555 
55555 
25555 
25555 

255555 
55555 
15555 
55555 
25555 
25555 

1555555 
255555 
55555 
255555 
125555 
125555 

 1355555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالى 

 

إعداد وتطوير الخطط  -31
البحثية العلمية للجامعة 
وكلياتها والتوسع في 

 شروعات البحثية المشتركةالم
 

7 
3 
2 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

125555 
555555 
75555 

 755555 145555 145555 145555 145555 145555  اإلجمالى 

 

تطوير وتنمية قدرات  -32
أعضاء هيئة التدريس 

ة في والوظائف المعاون
 تخصصات متمياة نادرة .

 

15 
11 
12 
13 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

125555 
75555 
125555 
155555 

 475555 25555 25555 25555 25555 25555  اإلجمالى 

 

بداع توفير مناخ بيئى لر -33
والتميا وتحسين العرقات 
الثقافيةو تعميق القيمة 

االخرقية فى مجال البحث 
 العلمى
 

14 
15 
11 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

1555555 
55555 
555555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالى 

 
تشجيع النشر العلمى لربحاث   -5

و المشروعات البحثية على نحو 
 يتمشى مع المعايير العالمية

17 
13 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

555555 
255555 

 755555 155555 155555 155555 155555 155555  اإلجمالى 
   1555555 1555555 1555555 1555555 1555555 5275555 

 

 

 

 

 

 تحديد إحتياجات الصناعة وسو  العمل -1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامج تعليمية متميزة . --2
 لدراسات العليا .تعديل لوائح ا -3
 تحسين خدمات المكتبات والمعلومات الرقمية واألشتراك في --4
 مواقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكتب األلكترونية . 
 تشجيع األلتحا  بالدراسات العليا لخريجى الجامعة --5
 إنشاء معامل لرفع كفاءة العملية البحثية -6

بحث العلمىى ووضىع   بناء وتطوير خطة استراتيجية ال -7
 آلية التنفيذ على مستوى الجامعة والكليات .

تحفيىىىز أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والهيئىىىات المعاونىىىة      -8
وطىىرب بىىرامج توعيىىة للبىىاحثين لحىىل مشىىكالت المجتمىىع     

 البيئية ووضع نظم لتمويل موارد األبحاث المتميزة .

تطوير ودعم التعاون وتطىوير أتفاقيىات وبروتكىوالت     -9
لثقافى مع المؤسسىات األخىرى إلجىراء البحىوث     التعاون ا

الميدانيىىىة والتطبيقيىىىة المىىىرتبط بقضىىىايا قوميىىىة وإقليميىىىة       
 ودولية 

 

 

تنميىىىة قىىىدرات أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والوظىىىائف     -11
 المعاونة .

االتفىىىا  مىىىع الجهىىىات تمويليىىىة للمسىىىاعدة فىىىي دعىىىم     -11
 بحوث ذات جودة وتميز . 

لبىىاحثين بالمهىىارات تطىوير واعىىداد بىىرامج لتىىدريب ا  -12
 وتنمية قدراتهم المتعلقة بالبحوث .

وضىىىع وتطبيىىىق نظىىىم التطىىىوير وقيىىىاال االداء فىىىى     -13
 مجال البحوث ومقارنتها بمعاريير مرجعيه

 

 

 زيىىىىىىىىىىىىىادة عىىىىىىىىىىىىىدد البعثىىىىىىىىىىىىىات الداخليىىىىىىىىىىىىىة      -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات  -15
 و البروتكوالت التفاقية الدولية .

زيىىىىىىادة مخصصىىىىىىات حضىىىىىىور المىىىىىىؤتمرات      -16
والنىىىىدوات والىىىىدورات التدريبيىىىىة وتبىىىىادل الزيىىىىارات  

 واستقدام االساتذة االجانب

 

 تحفيىىز البىىاحثين علىىى إعىىداد األبحىىاث      -17
 و االبتكار والنشر الخارجى 

انشىىاء مجىىالت ودوريىىات علميىىة لنشىىر    -18
االبحىىىاث التطبيقيىىىة علىىىى نحىىىو يتمشىىىى مىىىع     

 المعايير العالمية 

 

 ت العليا والبحوثالمحور الثانى : شئون الدراسا
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 التجارة كلية  5/1/11
 المحور األول شئون التعليم والطالب-1

يوضح الجدول التالي العبئ التدريسي ألعضاء هيئة التدريس باألقسام المختلفة 

 بالللية.

 القسم
 عدد أعضاء هيئة

 التدريس
 عدد

 الساعات
 العبئي التدريسي

 192 71 32 محاسبة

 393 72 25 إدارة

 497 52 11 تأمين

 ويتضح من هذا الجدول ما يلي:
وجود قصور نسبي في إعداد هيئة التدريس بقسمي التامين واإلدارة مقارنة  -

 بقسم المحاسبة.

على الرغم مما سبق فإنه من غير المرحظ وجود مشللة حقيقية في أعداد  -

ألعداد اللبيرة في كليات التجارة أعضاء هيئة التدريس بالللية نظًرا لشيوع ا

 على مستو  الجمهورية.

إن هذه المشللة سوف تتضح إ ا ما تم االلتاام بمقاييس الجودة والتي تقضي  -

طالب في كل  355بتقسيم المجموعات اللبيرة إلى مجموعات أصغر )

 مجموعة(.

 

 

 

 

 الدراسات العليا والبحوث -2
 تحديد الوضع الراهن -أوال :

ضع الراهنتحليل الو  العنصر 

التالي  عدد أعضاء هيئة التدريس تبعا لدرجاتهم العلمية وفقا لالقسا    لالجدو حيوض الموارد البشرية -1  
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 العلمية وذلك علي النحو التالي :

 الدرجة العلمية قسم احملاسبة قسم إدارة األعمال قسم التأمني اإلمجالي

12 
7 
43 

5 
1 
4 

2   
2 
16 

11  
4 
23 

 أستاذ
 أستاذ مساعد

 مدرس

 اإلمجالي 86 01 01 86
 

 

 

العليا . ت( موظفين دائمين احدهم يعمل مديرًا للدراسا4يتضمن هذا القسم عدد ) -  
واحد مؤقت ويعمل أحدهم مديرًا  ف( موظفين دائمين وموظ5يتضمن هذا القسم عدد ) -

 للمكتبة .
ال يوجد  سكرتارية للدراسات العليا بشكل مستقل . -  

عضاء هيئة التدريسأ 1/1  
 
 
 
 
 
 

 
 

قسم الدراسات العليا 1/2  
قسم المكتبة 1/3  

سكرتارية الدراسات العليا 1/4  

 
( وذلك في احدي شعب التخصص  الثالثة   Msc  -( درجة الماجستير   

محاسبة  -1  
إدارة األعمال  -2  
الرياضة والتأمين  -3  

 

قسم المحاسبة  -1  
إدارة األعمال  -2  
لتأمينالرياضة وا -3  

 والنظا  المتبع حاليًا في كل درجتي الماجستير 
مقررات دراسية ) سنه تمهيدية ( . -  
إعداد الرسالة . -  
 

 

 

 

 

 

 
 

البرامي الدراسية -2  
درجة الماجستير 2/1  

 
 
 

 
 

درجة دكتور الفلسفة 2/2  
 
 

 العنصر تحليل الوضع الراهن
دبلو  المحاسبة والمراجعة  -1   
عمالد بلو  إدارة األ-2  
دبلو  الرياضة واألمين  -3  

دبلو  الدراسات العليا 2/3  

 
 - قسم المحاسبة 

( طالب   30تمهيدي ماجستير )   -            
( طالب  2تمهيدي دكتوراه )  -            

ياأعداد طالب الدراسات العل -3  
العا  الجامعي  3/1

2002/2009  
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( طالب   56دبلو  محاسبة اولي )   -            
( طالب 22دبلو  محاسبة ثانية  )  -            

 -قسم إدارة األعمال 
( طالب   3تمهيدي ماجستير )   -            
( طالب    -تمهيدي دكتوراه )   -            
( طالب   32دبلو  أولي إدارة األعمال )     -            
( طالب  7دبلو  ثانية    )  -            

 -قسم الرياضة والتأمين  
( طالب   2تمهيدي ماجستير )   -            

( طالب    -تمهيدي دكتوراه )   -            
( طالب   3دبلو  رياضة وتأمين اولي )     -            

( طالب  7دبلو  ثانية    )  -  
 
 

 بيان بإعداد الحاصلين علي الدبلومات والماجستير والدكتوراه وفقًا لألقسا  العلمية

 دبلومات ماجستري دكتوراه

حاسبةم إدارة تامين محاسبة إدارة تامين  محاسبة إدارة تامين 

2 13 20 11 17 24 96 139 201 

 بيان بإعداد المسجلين للحصول علي  درجتي ماجستير ودكتوراه ولم تناقش حتى اآلن

 حماسبة  إدارة اعمال رياضة وتأمني 

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- 5 6 5 2 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

بيان بأعداد الحاصلين      3/2
علي دبلو   ماجستير 

  - 1992والدكتوراه منذ 
2002 

 
 

بيان بإعداد المسجلين  3/3
للحصول علي ماجستير 

هودكتورا  

 العنصر تحليل الوضع الراهن

علي األقسا  العلميةبيان بإعداد الكتب والدوريات والرسائل العلمية موزعة   

القسم  رسائل علمية كتب دوريات
 ماجستري دكتوراة عربية أجنبية عربية أجنبية العلمي

  200 
1300 
425 

951 
1662 
572 

65 
51 
51 

173 
94 
90 

 محاسبة
 إدارة
 تأمين

 اإلجمالي 357 167 3191 2523 2366 521

ز (  عدد   جها 1أجهزة كمبيوتر                   )   -  
( طابعة  3)     طابعات أجهزة كمبيوتر         -  
( ماكينة      -)     ماكينات تصوير مستندات      -  
(    جهاز    -)     أجهزة تكيف                     -  
شبكة انرنت                        موجودة -  
( طاولة    40عدد الطاوالت                    )   -  
( كرسي   240راسي                    )    عدد الك -  
( دوالب     75)       عدد الدواليب                 -  

مقتنيات المكتبة -4  
مقتنيات علمية 4/1  

 
 
 
 
 

تجهيزات وأدوات مساعدة 4/2  
 

 

 
اثاث 4/3  
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 طاقة المكتبة الحالية 
(  طالب / يو   20دراسات عليا )    -             
(  طالب / يو    90مرحلة البكالوريوس )   -             

مقتنيات المكتبة االلكترونية  -  
(   207)     رسائل علمية                -           
(    50)    أبحاث  علمية                -           

(      33كتب                         )  -             

 
 
 

يةالمكتبة االلكترون 4/4  

تصدر المجلة العلمية " مجلة الدراسات المالية والتجارية " ثالث إعداد  سنويا وقد تم -
. 2007( من مجلة حتى نهاية العا    2إصدار عدد )   

مجلة الدراسات المالية  -5
 والتجارية

 العنصر تحليل الوضع الراهن
.لم تعقد الكلية حتى تاريخة إيه  مؤتمرات علمية باسم الكلية  -  
يتم ترشيح أعضاء هيئة التدريس من األقسا  العلمية لحضور المؤتمرات التي تعقدها  -

 الكليات أو الجهات أو المنظمات العلمية 

المؤتمرات العلمية -6  

بيان بأعداد البعثات الخارجية واالشراف المشترك والمهمات العلمية التي حصلت عليها 
 الكلية حتى اآلن

رتكأشراف مش مهمات علمية  بعثات خارجية بعثات داخلية 

    

    

 

العالقات الثقافية -7  

تحليل الوضع الراهن } نقاط الضعف والقصور -ثانيًا :  
جامعة بني سويف ان –يتضح من عرض الوضع الراهن للدراسات العليا بكلية التجارة 

الحالي هناك بعض نقاط القصور / الضعف التي تؤدي إلي حدوث ) فجوة ( بين الوضع 
 والخطة المستهدفة للدراسات العليا يمكن إيجازها في النقاط التالية :

يوجد قصور في أعضاء هيئة التدريس وخاصة في قسم إدارة األعمال . -1  
ان أعداد موظفي قسم الدراسات العليا في حاجة إلي تدعيم ببعض الموظفين . -2  
كن توفير خدمات مكتبية ذات جودة .حتى يم تتحتاج المكتبة إلي تدعيم ببعض التعينا -3  
ال يوجد سكرتارية للدراسات العليا ، لذا يجب إيجاد إدارة سكرتارية للدراسات العليا  -4

ودعمها بالتجهيزات الالزمة من جهاز كمبيوتر /طابعة / اله تصوير حتي يمكن دعم وربط 
وكيل الكلية لشئون  العمل بين األقسا  المختلفة للدراسات العليا واألستاذ الدكتور /

 الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية . 
ال يوجد برامي دراسية مهينة متخصصة يمكن من خاللها دعم المجتمع والبيئة . -5  
ضأله وضعف اعداد الطالب الذين يتقدموا للحصول علي درجة الدبلو  في جميع  -6

 التخصصات .
نقط بالرغم من احتواء الئحة الدراسات العليا  قصور الدبلومات علي ثالث دبلومات -7

(  10( دبلومات في المحاسبة ، )  7المستخدمة تصل إلي )  تعلي العديد من الدبلوما
( دبلومات في التأمين . 5دبلومات في إدارة األعمال ،            )   

 ) DBA & MBA 2- دة ال يوجد برامي دراسات عليا تستند علي نظا  الساعات المعتم
( 
 

 



   
 

 

 

152 

 

 

 
 العنصر تحليل الوضع الراهن

 تحليل الوضع الراهن } نقاط الضعف والقصور -ثانيًا :

 يوجد خطط بحثية علي مستوي األقسا  العلمية . ال  -9
ال يوجد برامي دراسات عليا لسنوات التمهيدي ماجستير أو دكتوراه لشعبة  -10

 اللغة اإلنجليزية . 
سواء علي مستوي الكتب حداثتها المكتبة وعد  ضعف المقتنيات اليدوية ب -11

 /الدوريات ) عربية أو أجنبية ( 
 ضعف اإلمكانيات الحالية للمكتبة لكل من أجهزة الكمبيوتر أو إمكانية الطبع .-12

 عد  تفعيل دور المكتبة االلكترونية بالكلية . -13
تهم من المكتبة صعوبة حصول الباحثين أو الطالب علي إمكانية تصوير احتياجا -14

 لعد  وجود االت تصوير . 
 عد  االستفادة الحقيقية من المكتبة الرقمية لعد  وجود شبكة انترنت داخل المكتبة . -15

عد  تهيئة الجو العا  داخل المكتبة من إضاءة أو تكييف الجو مما يجعل المكتبة  -16
 جيد .استغالل طاردة وفي ذات الوقت بدون 

الحالية لكل من طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا والباحثين طاقة المكتبة  -17
 من إمكانيات اثاثة وإمكانيات التوقيت ) فتح المكتبة مساءًا ( غير كافي .

تطوير مجلة الدراسات المالية والتجارية من حيث الطباعة أو الحجم أو توافق إصدار   -12
 المجلة مع تاريخ المجلة 

 تمر علمي سنوي وذلك بصفة مستمرة .ضرورة عقد مؤ -19
ضرورة توفير بعثات للمدرسين المساعدين لتوفير احتياجات شعبة اللغة االنجليزية  -20

 من اعضاء هيئة التدريس . 
ضرورة توفير مهمات علمية وخاصة للسادة المدرسين وذلك من اجل مساعدتهم  -21

 في مجال البحث العلمي 
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 اسم
 الكلية

 البرنامج تراتيجىالهدف األس
 التنفيذي

 اإلجمالي 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 119/21111 2

 التجارة

التطتتوير المستتتمر للمنتتتاهج والبتترامج التعليميتتتة بمايواكتتب متطلبتتتات      -21
العصتتتر ومقابلتتتة المعتتتايير األكاديميتتتة وتوقعتتتات األطتتتراف المعنيتتتة     

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 255555 255555 255555 255555 255555 1555555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالي 
من جانب الهيئة القومية أو العالميتة  تأهيل اللليات لرعتماد األكاديمي  -22 

 وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.
(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 
 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
 3555555 155555 155555 155555 155555 155555 (7) وجية والبنية التحتية للجامعة وكلياتها.تحسين البيئة التعليمية والتلنول  -23 

(3) 1555555 1555555 1555555 1555555 1555555 5555555 

(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 3125555 1725555 1725555 1725555 1725555 1725555  اإلجمالي 
توفير خدمات تعليمية و تدريبية تايد متن قتدرة الطترا التنافستية فتي       -24 

 سوق العمل :
(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 
(13) 135555 135555 135555 135555 135555 155555 

(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
 255555 125555 125555 125555 125555 125555  اإلجمالي 
 تطتتتتتتتتتتوير و تنميتتتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتدريس   -25 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 255555 45555 45555 45555 45555 45555  اإلجمالي 

   2315555 2315555 2315555 2315555 2315555  

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على نحو  -1
 دوري والتحقق من أنها:

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -2
التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة  -3

 والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت  -4

 األعمال التي تعمل في سوق العمل
دعم اللليات في تطبيق معايير االعتماد  -5

األكاديمي ومساعدتها في اختيار المستو  
 المرئم.

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة عن  -1
طريق الجامعة يتضمن تحديد المعايير 

ومعالجة األكاديمية وآليات القياس والتقويم 
 الفجوات

تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة وأساليب  -7
االتصال االللترونية في أداء العملية 

 التعليمية.
التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -3

المدرجات والقاعات والمعامل والورش 
القائمة مع إمدادها باألجهاة والمواد 

 الرزمة.

 التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني -2
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد

تنفيذ برامج التحسين المستمر في جودة  -15
العملية التعليمية وقياس مشاركة الطرا 

 في عملية التعليم ونظم تقيمهم
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات المطلوبة  -11

في تخصصات عليمة حديثة أو أنشطة 
 تطبيقية معينة

لوفاء  تحديد المهارات والمعارف المطلوبة -12
 الخريجين باحتياجات سوق العمل

توفير خدمات اجتماعية وانشطة  -13
 رياضية ورعاية صحية للطرا

وضع برامج تدريب تساعد الطرا   -14
على صقل معارفهم ومهاراتهم في 

 تخصصات وأنشطة معينة.
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة   -15

 التدريس والوظائف المعاونة والقيادات
اء أعضاء هيئة تطبيق نظم لتقييم أد -11

 التدريس والهيئة المعاونة

 الخطة التنفيذية  -3
 المحور األول :شئون التعليم والطالب 
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 التجارة

التطتتتتوير المستتتتتمر لبتتتترامج  -34
الدراستتتتتات العليتتتتتا بمتتتتتا يواكتتتتتتب    
متطلبات العصر والصناعة وسوق 

 العمل .
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
1 

15555 
55555 
25555 
155555 
15555 
55555 

15555 
55555 
25555 
155555 
15555 
55555 

15555 
55555 
25555 
35555 
15555 
55555 

15555 
55555 
25555 
35555 
15555 
55555 

15555 
55555 
25555 
35555 
15555 
55555 

55555 
255555 
155555 
225555 
55555 
255555 

 225555 175555 175555 175555 245555 245555  اإلجمالى 
إعتتتتتتداد وتطتتتتتتوير الخطتتتتتتط  -35 

البحثيتتتة العلميتتتة للجامعتتتة وكلياتهتتتا 
والتوستتع فتتي المشتتروعات البحثيتتة  

 المشتركة
 

7 
3 
2 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

125555 
555555 
75555 

 755555 145555 145555 145555 145555 145555  اإلجمالى 
تطتتتتتتوير وتنميتتتتتتة قتتتتتتدرات    -31 

أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والوظتتائف  
المعاونتتتة فتتتي تخصصتتتات متميتتتاة 

 نادرة .
 

15 
11 
12 
13 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

125555 
75555 
125555 
155555 

 475555 25555 25555 25555 25555 25555  اإلجمالى 
توفير مناخ بيئى لربداع  -37 

والتميا وتحسين العرقات الثقافيةو 
تعميق القيمة االخرقية فى مجال 

 البحث العلمى
 

14 
15 
11 

55555 
15555 
155555 

55555 
15555 
155555 

55555 
15555 
155555 

55555 
15555 
155555 

55555 
15555 
155555 

255555 
55555 
755555 

 1555555 215555 215555 215555 215555 215555  اإلجمالى 
تشتتجيع النشتتر العلمتتى لربحتتاث و    -5 

المشروعات البحثية على نحتو يتمشتى   
 مع المعايير العالمية

17 
13 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

555555 
255555 

 755555 155555 155555 155555 155555 155555  جمالىاإل 
   335555 335555 715555 715555 715555  

 

 

 

 تحديد إحتياجات الصناعة وسو  العمل -1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامج تعليمية متميزة . --2
 سات العليا .تعديل لوائح الدرا -3
تحسين خدمات المكتبات والمعلومات الرقمية واألشتراك  --4
 في
مواقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكتب األلكترونية  
. 
 تشجيع األلتحا  بالدراسات العليا لخريجى الجامعة --5
 إنشاء معامل لرفع كفاءة العملية البحثية -6

بناء وتطوير خطة استراتيجية البحث العلمىى ووضىع    -7
 آلية التنفيذ على مستوى الجامعة والكليات .

تحفيىىىز أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والهيئىىىات المعاونىىىة      -8
وطىىرب بىىرامج توعيىىة للبىىاحثين لحىىل مشىىكالت المجتمىىع     

 البيئية ووضع نظم لتمويل موارد األبحاث المتميزة .

تطىوير أتفاقيىات وبروتكىوالت    تطوير ودعم التعاون و -9
التعاون الثقافى مع المؤسسىات األخىرى إلجىراء البحىوث     
الميدانيىىىة والتطبيقيىىىة المىىىرتبط بقضىىىايا قوميىىىة وإقليميىىىة       

 ودولية 

 

 

س والوظىائف  تنمية قدرات أعضىاء هيئىة التىدري   -11
 المعاونة .

االتفا  مع الجهات تمويليىة للمسىاعدة فىي دعىم      -11
 بحوث ذات جودة وتميز . 

تطىىىىىوير واعىىىىىداد بىىىىىرامج لتىىىىىدريب البىىىىىاحثين    -12
 بالمهارات وتنمية قدراتهم المتعلقة بالبحوث .

وضع وتطبيق نظم التطوير وقياال االداء فىى    -13
 مجال البحوث ومقارنتها بمعاريير مرجعيه

 

 

 زيىىىىىىىىىىىىىادة عىىىىىىىىىىىىىدد البعثىىىىىىىىىىىىىات الداخليىىىىىىىىىىىىىة    -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات   -15
 ة .و البروتكوالت التفاقية الدولي

زيىىىىىىادة مخصصىىىىىىات حضىىىىىىور المىىىىىىؤتمرات   -16
والنىىىدوات والىىىدورات التدريبيىىىة وتبىىىادل الزيىىىارات    

 واستقدام االساتذة االجانب

 

 تحفيىىىز البىىىاحثين علىىىى إعىىىداد األبحىىىاث      -17
 و االبتكار والنشر الخارجى 

انشىىىاء مجىىىالت ودوريىىىات علميىىىة لنشىىىر    -18
االبحىىىىاث التطبيقيىىىىة علىىىىى نحىىىىو يتمشىىىىى مىىىىع    

 عالمية المعايير ال

 

 المحور الثانى : شئون الدراسات العليا والبحوث
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 التجارة

تفعيىل دور المراكىز والوحىىدات    -أ
ذات الطىىىىابع الخىىىىاص بالجامعىىىىة   

 كليات.وال
 

1 
2 
3 
4 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

25555 
125555 
55555 
15555 

 215555 52555 52555 52555 52555 52555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 15555 315555 315555 315555 315555 3255555 

 3255555 315555 315555 315555 315555 15555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة    -ج 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

1 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 
يئىىي والثقىىافي  نشىىر الىىوعي الب   -د 

 بقضايا المجتمع والبيئة
 

7 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالى               
   152555 252555 252555 252555 252555 3715555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشجيع التعاون بين مراكز ووحدات الجامعة ذات الطابع  --1

 الخاص.

مىىىىد جسىىىىور التعىىىىاون بىىىىين مراكىىىىز ووحىىىىدات الجامعىىىىة      -2

 والمؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية.

شىتركة  وضع آليىة للتنسىيق والتعىاون إلقامىة مشىروعات م      -3

 بين المراكز والوحدات  لمواجهة مشكالت المجتمع والبيئة.

وضع نظام لمتابعة األداء بالمركز والوحدات ذات الطابع  -4

 الخاص.

 

 

تحديىىىد االحتياجىىىات البيئيىىىة المرتبطىىىة بعىىىالج      - 5

الت المجتمىىىىىع وتحقيىىىىىق التطىىىىىوير والتنميىىىىىة   مشىىىىىك

 المستدامة.

 
 

 

 

ترويج خدمات الجامعة في مجال الدراسات   -6

 البيئية واالستشارات والتدريب

 

إقامىىىة المىىىؤتمرات والنىىىدوات وورش العمىىىل وإصىىىدار  -7

 الدوريات والنشرات للمراكز والوحدات

 

 المحور الثالث : خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 كلية الحقو   5/1/11
 العليا تاالوضع الراهن بالنسبة للدارس-1
موزعين حسب األقسام والنوع في العام الجامعي  بأعداد الطالب المقيدين في الدبلوم -أ

 بكلية الحقو  جامعة بني سويف 2118/2119

 القسم
 السنة األولى

 الجملة طالبة طالب
 53 11 47 دبلوم القانون الخاص 1
 114 155 552 دبلوم القانون العام 2
 25 2 23 تثماردبلوم التجارة واالس 3
 154 14 25 دبلوم العلوم الجنائية 4
 33 13 75 دبلوم الشريعة اإلسرمية 5
 54 21 33 دبلوم المللية الفلرية 1
 34 12 22 دبلوم القانون الطبي 7
 312 12 243 دبلوم العلوم اإلدارية 3

 (7المسجلين للماجستير/ العدد ) -ب
 (5المسجلين للدكتوراه/ العدد ) -ج
  بالنسبة لشئون التعليم والطالبالوضع الراهن -2

 بيان احصائي بعدد الطالب المقيدين
 2118/2119للعام الجامعي 

 إجمالي الفرقة إنتساب موجة إنتظام الفرقة

E

E 
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 الوضع الحالي للكلية، والمستهدف خالل السنوات الخمسة القادمة  -3

 .ـ تحتو  الللية على أربع مدرجات للتدريس1

 .ـ تضم الللية أربع قاعات للبحث العلمي2

 بال تتناس األليب بالللية شاشات عرض تليفايوني.  وعدد أجهاة الحاس دـ ال يوج3

 .مع الللية  وكذلك آالت الطباعة

 .ـ أساسات القاعات غير مجهاة التجهيا الرئق4

 .ـ األنشطة الطربية في حاجة ضرورية إلى التطوير5

 .ـ برامج التدريب الميداني للطرا تحتاج إلى تطوير مستمر1

 .دورات لنشر الثقافة القانونية في مجاالت متعددة دـ ال توج7

الفجوة الخاصة باالحتياجات وتحديد هذه االحتياجات وتوزيعها على سنوات  -4

 الخطة الخمس

 .مدرجات بالوسائط التعليمية 1ـ تجهيا عدد 1

 .قاعة بحث بالوسائط التعليمية الهادفة 25ـ تجهيا عدد 2

 أجهاة حاسب الى. 35مطلوا   عدد ـ 3

 شاشات عرض. 35عدد                

 طابعات. 15عدد                

ـ تحسين األنشطة الطربية والثقافية واالجتماعية والفنية بدعم الملتبات بالمراجع 4

 األجنبية المستحدثة  ودعم نشاط الرحرت  وكذلك النشاط الفني في حدود خمسين ألف جنية.

       ـ تحسين خدمات التدريب الميداني العملية مع زيارات ضرورية للمحاكم              5

ـ محلمة الفيوم (  وزيارة المؤسسات العقابية لتدريب الطرا  وهذا  ف) محلمة بنى سوي

  .راكب مليف 55أتوبيس ( سعة  2يتطلب عدد ) 

ـ ضرورة عقد دورات لنشر الثقافة القانونية وبخاصة ما يتعلق بحقوق اإلنسان  1

الحقوق السياسية ةوحقوق المواطنة  وممارس
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 اسم
 الكلية

 البرنامج هدف األستراتيجىال
 التنفيذي

 اإلجمالي 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/21111

 الحقوق

التطتتوير المستتتمر للمنتتاهج والبتترامج التعليميتتة بمايواكتتب متطلبتتات     -17
العصتتر ومقابلتتتة المعتتايير األكاديميتتتة وتوقعتتات األطتتتراف المعنيتتتة    

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 255555 255555 255555 255555 255555 1555555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالي 
اديمي متتتن جانتتتب الهيئتتتة القوميتتتة أو تأهيتتتل اللليتتتات لرعتمتتتاد األكتتت -13 

 العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.
(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 
(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 

 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
لتلنولوجيتتتة والبنيتتتة التحتيتتتة للجامعتتتة    تحستتتين البيئتتتة التعليميتتتة وا    -12 

 وكلياتها.
(7) 155555 155555 5 5 5 355555 
(3) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 1425555 225555 225555 225555 375555 375555  اإلجمالي 
توفير خدمات تعليمية و تدريبية تايد من قدرة الطرا التنافسية فتي   -25 

 سوق العمل :
(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 
(13) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 555555 115555 115555 115555 115555 115555  اإلجمالي 
 تطتتتتتتتتتوير و تنميتتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدريس     -21 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالي 

   375555 375555 725555 725555 725555 3225555 

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على  -1
 نحو دوري والتحقق من أنها:

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -2
التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة  -3

 والجديدة
ت ومنشآت تنمية العرقات مع المنظما -4

 األعمال التي تعمل في سوق العمل
دعم اللليات في تطبيق معايير االعتماد  -5

األكاديمي ومساعدتها في اختيار المستو  
 المرئم.

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة عن  -1
طريق الجامعة يتضمن تحديد المعايير 
األكاديمية وآليات القياس والتقويم 

 ومعالجة الفجوات
ئل التلنولوجيا الحديثة تحسين وسا -7

وأساليب االتصال االللترونية في أداء 
 العملية التعليمية.

التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -3
المدرجات والقاعات والمعامل والورش 
القائمة مع إمدادها باألجهاة والمواد 

 الرزمة.

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني  -2
 ليم عن بعدوالوسائط التعليمية والتع

تنفيذ برامج التحسين المستمر في جودة  -15
العملية التعليمية وقياس مشاركة الطرا 

 في عملية التعليم ونظم تقيمهم
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات  -11

المطلوبة في تخصصات عليمة حديثة أو 
 أنشطة تطبيقية معينة

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة  -12
 سوق العمل لوفاء الخريجين باحتياجات

توفير خدمات اجتماعية وانشطة رياضية  -13
 ورعاية صحية للطرا

وضع برامج تدريب تساعد الطرا على   -14
صقل معارفهم ومهاراتهم في تخصصات 

 وأنشطة معينة.
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة   -15

 التدريس والوظائف المعاونة والقيادات
تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة  -11

 هيئة المعاونةالتدريس وال

 

 

 الخطة التنفيذية  -4
 المحور األول شئون التعليم والطالب 
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 الحقوق

التطتتتتتتتتتوير المستتتتتتتتتتمر   -33
لبتتترامج الدراستتتات العليتتتا بمتتتا  
يواكتتتتتتب متطلبتتتتتتات العصتتتتتتر  

 والصناعة وسوق العمل .
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

15555 
55555 
25555 
55555 
15555 

55555 
255555 
155555 
255555 
55555 

 755555 145555 145555 145555 145555 145555  اإلجمالى 
إعتتداد وتطتتوير الخطتتط    -32 

البحثيتتتتتتتة العلميتتتتتتتة للجامعتتتتتتتة 
ي وكلياتهتتتتتتتتا والتوستتتتتتتتع فتتتتتتتتت  
 المشروعات البحثية المشتركة

 

7 
3 
2 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

125555 
555555 
75555 

 755555 145555 145555 145555 145555 145555  اإلجمالى 
تطتتتوير وتنميتتتة قتتتدرات   -45 

أعضتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتة التتتتتتتتتدريس 
معاونتتتتتتتة فتتتتتتتي والوظتتتتتتتائف ال

 تخصصات متمياة نادرة .
 

15 
11 
12 
13 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

125555 
75555 
125555 
155555 

 475555 25555 25555 25555 25555 25555  اإلجمالى 
ئى لربداع توفير مناخ بي -41 

والتميا وتحسين العرقات 
الثقافيةو تعميق القيمة 

االخرقية فى مجال البحث 
 العلمى
 

14 
15 
11 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

1555555 
55555 
555555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالى 
تشجيع النشر العلمى لربحاث   -5 

و المشتتروعات البحثيتتة علتتى نحتتو  
 يتمشى مع المعايير العالمية

17 
13 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

555555 
255555 

 755555 155555 155555 155555 155555 155555  اإلجمالى 
   335555 335555 335555 335555 335555  

 

 

 

 

 

 
 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 مل تحديد إحتياجات الصناعة وسو  الع-1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامج تعليمية متميزة . --2
 تعديل لوائح الدراسات العليا . -3
 تحسين خدمات المكتبات والمعلومات الرقمية واألشتراك في --4
 مواقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكتب األلكترونية . 
 لخريجى الجامعةتشجيع األلتحا  بالدراسات العليا  --5
 إنشاء معامل لرفع كفاءة العملية البحثية -6

بناء وتطوير خطة استراتيجية البحث العلمىى ووضىع    -7
 آلية التنفيذ على مستوى الجامعة والكليات .

تحفيىىىز أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والهيئىىىات المعاونىىىة      -8
حىىل مشىىكالت المجتمىىع  وطىىرب بىىرامج توعيىىة للبىىاحثين ل  

 البيئية ووضع نظم لتمويل موارد األبحاث المتميزة .

تطوير ودعم التعاون وتطىوير أتفاقيىات وبروتكىوالت     -9
التعاون الثقافى مع المؤسسىات األخىرى إلجىراء البحىوث     
الميدانيىىىة والتطبيقيىىىة المىىىرتبط بقضىىىايا قوميىىىة وإقليميىىىة       

 ودولية 

 

 

تنميىىىة قىىىدرات أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس والوظىىىائف     -11
 المعاونة .

االتفىىىا  مىىىع الجهىىىات تمويليىىىة للمسىىىاعدة فىىىي دعىىىم     -11
 بحوث ذات جودة وتميز . 

تطىوير واعىىداد بىىرامج لتىىدريب البىىاحثين بالمهىىارات   -12
 لبحوث .وتنمية قدراتهم المتعلقة با

وضىىىع وتطبيىىىق نظىىىم التطىىىوير وقيىىىاال االداء فىىىى     -13
 مجال البحوث ومقارنتها بمعاريير مرجعيه

 

 

 يىىىىىىىىىىىة زيىىىىىىىىىىىادة عىىىىىىىىىىىدد البعثىىىىىىىىىىىات الداخل   -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات   -15
 و البروتكوالت التفاقية الدولية .

زيىىىىادة مخصصىىىىات حضىىىىور المىىىىؤتمرات    -16
والنىىدوات والىىدورات التدريبيىىة وتبىىادل الزيىىارات   

 واستقدام االساتذة االجانب

 

 تحفيز الباحثين على إعداد األبحاث  -17
 لخارجى و االبتكار والنشر ا

انشىىىاء مجىىىالت ودوريىىىات علميىىىة      -18
لنشر االبحاث التطبيقية على نحو يتمشىى  

 مع المعايير العالمية 

 

 المحور الثانى : شئون الدراسات العليا والبحوث 

  المحور الثالث : خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 الحقوق

تفعيىل دور المراكىز والوحىىدات    -أ
ذات الطىىىىابع الخىىىىاص بالجامعىىىىة   

 والكليات.
 

1 
2 
3 
4 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

25555 
125555 
55555 
15555 

 215555 52555 52555 52555 52555 52555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة    -ج 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

1 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 
نشىىر الىىوعي البيئىىي والثقىىافي      -د 

 بقضايا المجتمع والبيئة
 

7 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالى               
   152555 152555 152555 152555 152555 515555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشىىجيع التعىىاون بىىين مراكىىز ووحىىدات الجامعىىة ذات الطىىىابع        --1

 الخاص.

مؤسسىات  مد جسور التعىاون بىين مراكىز ووحىدات الجامعىة وال      -2

 والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية.

وضىىع آليىىة للتنسىىيق والتعىىاون إلقامىىة مشىىروعات مشىىتركة بىىين    -3

 المراكز والوحدات  لمواجهة مشكالت المجتمع والبيئة.

وضىىىع نظىىىام لمتابعىىىة األداء بىىىالمركز والوحىىىدات ذات الطىىىابع     -4

 الخاص.

 

 

تحديىىد االحتياجىىات البيئيىىة المرتبطىىة بعىىالج مشىىكالت       - 5

 المجتمع وتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.

 
 

 

 

ترويج خدمات الجامعة في مجال الدراسات   -6

 البيئية واالستشارات والتدريب

 

إقامىىىىىة المىىىىىؤتمرات والنىىىىىدوات وورش العمىىىىىل -7

 صدار الدوريات والنشرات للمراكز والوحداتوإ
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 كلية اآلداب  5/1/12

 الوضع الحالي للكلية  -1

 -األقسام العلمية بالكلية :

 اللغة العربية و آدابها . .1

 اللغة االنجلياية . .2

 تماع .االج .3

 الملتبات و الوثائق . .4

 التاريخ . .5

 الجغرافيا . .1

 الفلسفة . .7

 علم النفس . .3

 الصحافة ) به فرقتان الفرقة األولى و الثانية فقط ( . .2

 .  الدراسات اليورومتوسطية ) لم تبدأ به الدراسة بعد ( .15

 و هناك قسمان آخران بالرئحة لم يفتتحا بعد هما 

 سم اآلثار المصرية القديمة (. و ق –) قسم اآلثار اإلسرمية 

 الوضع القائم بالدراسات العليا : -2

 أعداد الطالب المسجلين لدرجة الماجيستير / الدكتوراه : -أ

 األقسام
 الدكتوراه ماجيستير

 مسجلين مسجلين

 21 33 قسم اللغة العربية 

 5 35 قسم االجتماع 

 1 21 قسم الجغرافيا

 2 د )أردني(+ طالب واف25 قسم الملتبات

 3 4 قسم الوثائق

 ـــــ 21 قسم علم النفس

 3 7 قسم اللغة االنجلياية و آدابها

 2 11 قسم الفلسفة

 4 23 قسم التاريخ 

 53 135 إجمالي
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 حاالت األقسام العلمية و المسجلين في السنة التمهيدية للماجيستير : -ب

 م :2553/2552ي تمهيدي ماجيستير لألقسام اآلتية للعام الجامع    

 قسم اللغة العربية . .1

 قسم االجتماع . .2

 قسم الوثائق . .3

 قسم الملتبات . .4

 قسم علم النفس . .5

 قسم الفلسفة . .1

 قسم الجغرافيا . .7

 قسم اللغة االنجلياية : ال يوجد به سنة تمهيدية للماجيستير .3

 الدبلومات المتخصصة :  -ج

 .( 4م هو )2553/2552ه للعام الجامعي ال يوجد بالللية سو  دبلوم الوثائق و عدد المسجلين ب

لعليتا بققستام   الخطة المستقبلية : النهتوض بمستتوى الختدمات فتي مجتال الدراستات ا       -2

   -:اآلتىالكلية يكمن في 

 العمل على فتتح الدراستات العليتا بقستم اللغتة االنجليايتة و التدبلومات المتخصصتة          .1

 خر  السابق  كرها.به   وكذلك فتح الدبلومات المتخصصة في األقسام األ

 العمل على تطبيق برنامج نظم المعلومات في طرا الدراسات العليا بجميع األقسام . .2

 الوضع القائم بالمكتبة :
تم إدخال جميتع مقتنيتات الملتبتة متن كتتب و رستائل جامعيتة   و غيرهتا متن األوعيتة           

معتتروف لميلنتتة علتتى النظتتام التتذي تتتم إتاحتتته متتن ختترل المجلتتس األعلتتى للجامعتتات   و ال

الملتبات   و بلغ عدد المقتنيات التتي تتم إدخالهتا علتى النظتام متن بدايتة المشتروع و حتتى          

( وعاء معلومات   حيث يملتن متن خرلته تعترف كتل متا تقتنيته        17312م )31/1/2552

الملتبتة متن أوعيتة المعلومتات والحصتول علتى بيانتات ببليوجرافيتة كاملتة عتن كتل وعتاء             
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لف/عنوان العمل/ الطبعتة/بيانات نشتر العمل/بيانتات التتو ريق/بيانتات      تتضمن : )اسم المؤ

السلستتتتلة إ ا كتتتتان العمتتتتل ضتتتتمن سلستتتتلة/الترقيم التتتتدولي الموحتتتتد/رأس الموضتتتتوع أو/  

الموضوعات التي يغطيها العمل/رقم تصنيف الوعاء/ وموقعه على أرفف الملتبتة  .......  

المصترية األختر  للوصتول لمصتادر      الخ كذلك يملن مطالعة مقتنيات ملتبات الجامعتات 

 المعلومات التي يحتاجها الطالب و الباحث على حد سواء .

و على اتجاه آخر نجد مشروع الملتبة الرقمية و هو منبثق عن مشروع الميلنتة حيتث   

يهدف إلى توفير و إتاحة مصادر المعلومات اإلللترونية من اللتب و األبحاث و الرستائل  

لعالمية   و التي يتاح استتخدامها متن خترل شتبلة الجامعتة و كتذلك متن        العلمية المحلية و ا

المنال لتحقيق االستفادة القصتو  متن المشتروع   حيتث تختدم هتذه القواعتد التخصصتات         

 كافة   و من هذه القواعد التي تتاح خدماتها من المنال ما يلي :

Springer, Ebsco, Science Direct, Scopus, IEEE, OVID, ASME, ProQuest 

 -ما البيان التفصيلى لواقع المكتبة ومشكالتها فهو على هذا النحو:* أ
 عدد اللتب الموجودة بالملتبة الرئيسية:-1

( فتى فتروع الملتبتات و المعلومتات وعلتم التنفس و        13555ثرثة عشر الف كتتاا )  

جغرافيتا  الفلسفة وعلوم الدين االسرمى واالجتماع و اللغة العربيتة و ادا و شتعر و   

 و التاريخ و لك باللغة العربية و ما يقابل هذة المعارف باللغة االنجلياية .

 أما عن عدد اللتب الموجودة بملتبة الدراستات العليتا فهتى تقترا متن اربعتة االف        -2

 ( عنتتوان متتابين الرستتائل الجامعيتتة التتتى اجريتتت فتتى اللليتتة       14355و ثمانمائتتة ) 

ميع اقسام الللية ثم المراجع و التدوريات فتى الفتروع    ) داكتوراه و ماجستير (وفى ج

 التى تخدم تخصصات الللية .

   وعن عتدد المتترددين فتى الملتبتة الرئيستية يتترواح يوميتا بتين خمستمائة وثمتانون            -3

 ( باحث و باحثة من طرا الللية وبعض الطرا من اللليات اخر . 535) 
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(طالتب متا بتين     135مائتة وثمتانون )    وعدد المتترددين علتى قاعتة الدراستات العليتا     

 مرحلة الليسانس و الماجستير والدكتوراه.

 بالنسبة للخطة المستقبلية واالحتياجات خرل السنوات الخمس المقبلة : -4

 فهناك مساعى و محاوالت لتطوير الملتبة وحل مشلرتها والتى تنحصر فر:           

لبتتاحثين المتترددين علتتى  الملتبتتة  مشتللة ضتتيق الملتان التتذ  ال يتناستتب متع عتتدد ا    -

( وثرثتة   2555وعدد المقتنيات التى تايد زيادة سنوية تتراوح بتين الفتين كتتاا )    

 ( االمر الذ  يحتاج الى ملان اليداعها. 3555االف كتاا سنويا ) 

مشللة سوء التهوية وضعف االضاءة وكثرة االتربة الموجودة بالملتبة نتيجة لعدم  -

 هياا مناسبا لملتبة جامعية .تجهيا الملان تج

سوء حالة االرفتف الموجتودة بالملتبتة حيتث يوجتد بهتا ارفتف معدنيتة قتد اثتر فيهتا             -

الصدا تاثير كبيرا كذلك يتعرض الموظف و الباحث عند احضتار اللتتب منهتا التى     

االصابة بجروح نتيجتة انهتا حتادة  ات احترف حتادة   باالضتافة التى عتدم مناستبة          

للجلتتوس عليهتتا لوقتتت طويتتل ممتتا يعتترض الباحتتث التتى االالم  المناضتتدو اللراستتى 

 بظهره.

هنتتاك بعتتض االقتراحتتات نحتتو عمتتل تتتدريب للستتدة اخصتتائى الملتبتتات بمتتا ينشتتط     -

 ويثقل السادة موظفى الملتبات الجادة عملهم.

 يتم االن تفعيل دور لجنة الملتبة التى تجتمع شهريا لمتابعة العمل بالملتبة . -

 -مستوى خدمة المجتمع وتنمية البيئة : الوضع الحالى على-4
يوجد بالللية مركا لخدمة المجتمع وتنمية البيئتة   يضتم شتعبا لجميتع اقستام اللليتة         

 كما يضم ناد  تلنولوجيا المعلومات.
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 اسم
 الكلية

 البرنامج الهدف األستراتيجى
/2113 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/21111 التنفيذي

 لياإلجما 2114

يواكب متطلبتات   التطوير المستمر للمناهج والبرامج التعليمية بما -22 اآلداا
العصتتتر ومقابلتتتة المعتتتايير األكاديميتتتة وتوقعتتتات األطتتتراف المعنيتتتة   

 ومتطلبات األعمال لسوق العمل .

(1) 255555 255555 255555 255555 255555 1555555 
(2) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(3) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 
(4) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالي 
تأهيتتل اللليتتات لرعتمتتاد األكتتاديمي متتن جانتتب الهيئتتة القوميتتة أو    -23 

 ية.العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية والدول
(5) 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

(1) 25555 25555 25555 25555 25555 155555 
 255555 55555 55555 55555 55555 55555  اإلجمالي 
تحستتين البيئتتة التعليميتتة والتلنولوجيتتة والبنيتتة التحتيتتة للجامعتتة        -24 

 وكلياتها.
(7) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 

(3) 155555 155555 155555 155555 155555 355555 

(2) 155555 155555 155555 155555 155555 555555 
(15) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 

 4125555 325555 325555 325555 325555 325555  اإلجمالي 
فستية  توفير خدمات تعليمية و تدريبية تايد من قتدرة الطترا التنا   -25 

 في سوق العمل :
(11) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
(12) 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

(13) 55555 55555 55555 55555 55555 255555 

(14) 25555 25555 25555 25555 25555 125555 
 555555 115555 115555 115555 115555 115555  اإلجمالي 
 ر و تنميتتتتتتتتة و تأهيتتتتتتتتل أعضتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتة التتتتتتتتتدريس   تطتتتتتتتتوي -21 

 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بلليات الجامعة :
(15) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 

(11) 15555 15555 15555 15555 15555 75555 
 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالي 

 1125555 1325555 1325555 1325555 1325555 1325555   اإلجمالي 

مراجعة المناهج والبرامج التعليمية على نحو  -42
 دوري والتحقق من أنها:

 تطوير وتحديث اللوائح الدراسية -55
التوسع في تطبيق البرامج العلمية المتمياة  -51

 والجديدة
تنمية العرقات مع المنظمات ومنشآت األعمال  -52

 التي تعمل في سوق العمل
معايير االعتماد دعم اللليات في تطبيق  -53

األكاديمي ومساعدتها في اختيار المستو  
 المرئم.

إنشاء نظام داخلي للمتابعة والمراجعة عن  -54
طريق الجامعة يتضمن تحديد المعايير 
األكاديمية وآليات القياس والتقويم ومعالجة 

 الفجوات
تحسين وسائل التلنولوجيا الحديثة وأساليب  -55

عملية االتصال االللترونية في أداء ال
 التعليمية.

التوسع في المباني واإلنشاءات مع صيانة  -51
المدرجات والقاعات والمعامل والورش 
 القائمة مع إمدادها باألجهاة والمواد الرزمة.

التوسع في استخدام التعليم اإلللتروني  -57
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد

تنفيذ برامج التحسين المستمر في جودة  -53
مية وقياس مشاركة الطرا في العملية التعلي

 عملية التعليم ونظم تقيمهم
إعداد دراسات لتحديد االحتياجات المطلوبة  -52

في تخصصات عليمة حديثة أو أنشطة 
 تطبيقية معينة

تحديد المهارات والمعارف المطلوبة لوفاء  -15
 الخريجين باحتياجات سوق العمل

توفير خدمات اجتماعية وأنشطة  -11
 رارياضية ورعاية صحية للط

وضع برامج تدريب تساعد   -12
الطرا على صقل معارفهم 
ومهاراتهم في تخصصات وأنشطة 

 معينة.
تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة   -13

التدريس والوظائف المعاونة 
 والقيادات

تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة  -14
 التدريس والهيئة المعاونة

 

 الخطة التنفيذية  -5
 المحور األول : شئون التعليم والطالب 
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 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 اآلداا

التطتتتتتتتتتوير المستتتتتتتتتتمر   -42
لبتتترامج الدراستتتات العليتتتا بمتتتا  
يواكتتتتتتب متطلبتتتتتتات العصتتتتتتر  

 والصناعة وسوق العمل .
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
1 

15555 
55555 
25555 
155555 
15555 
55555 

15555 
55555 
25555 
155555 
15555 
55555 

15555 
55555 
25555 
155555 
15555 
55555 

15555 
55555 
25555 
155555 
15555 
55555 

15555 
55555 
25555 
155555 
15555 
55555 

55555 
255555 
155555 
755555 
55555 
255555 

 1455555 225555 225555 225555 225555 225555  اإلجمالى 
إعتتداد وتطتتوير الخطتتط    -43 

البحثيتتتتتتتة العلميتتتتتتتة للجامعتتتتتتتة 
وكلياتهتتتتتتتتا والتوستتتتتتتتع فتتتتتتتتتي   

 ية المشتركةالمشروعات البحث
 

7 
3 
2 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

25555 
155555 
15555 

125555 
555555 
75555 

 755555 145555 145555 145555 145555 145555  اإلجمالى 
تطتتتوير وتنميتتتة قتتتدرات   -44 

أعضتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتة التتتتتتتتتدريس 
والوظتتتتتتتائف المعاونتتتتتتتة فتتتتتتتي 

 متمياة نادرة .تخصصات 
 

15 
11 
12 
13 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

25555 
15555 
25555 
35555 

125555 
75555 
125555 
155555 

 475555 25555 25555 25555 25555 25555  اإلجمالى 
توفير مناخ بيئى لربداع  -45 

ا وتحسين العرقات والتمي
الثقافيةو تعميق القيمة 

االخرقية فى مجال البحث 
 العلمى
 

14 
15 
11 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

255555 
15555 
155555 

1555555 
55555 
555555 

 1555555 315555 315555 315555 315555 315555  اإلجمالى 
تشجيع النشر العلمى لربحاث   -5 

و المشتتروعات البحثيتتة علتتى نحتتو  
 يتمشى مع المعايير العالمية

17 
13 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

155555 
55555 

555555 
255555 

 755555 155555 155555 155555 155555 155555  اإلجمالى 
   235555 235555 235555 235555 235555 4225555 

 

 

 

 

 

 
 اإلجمالى 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111  الهدف األستراتيجى اسم الكلية

 تحديد إحتياجات الصناعة وسو  العمل -1
 والمجتمع في تخصصات علمية مستحدثة .

 وضع برامج تعليمية متميزة . -2
 تعديل لوائح الدراسات العليا . -3
تحسين خدمات المكتبات والمعلومات الرقمية واألشتراك  -4
 في
مواقع بيانات عالمية لألبحاث والدوريات والكتب األلكترونية  
. 
 تشجيع األلتحا  بالدراسات العليا لخريجى الجامعة -5
 إنشاء معامل لرفع كفاءة العملية البحثية -6

بناء وتطوير خطة استراتيجية البحث العلمى  -7
ووضىىىىع آليىىىىة التنفيىىىىذ علىىىىى مسىىىىتوى الجامعىىىىة     

 والكليات .
تحفيىىىىز أعضىىىىاء هيئىىىىة التىىىىدريس والهيئىىىىات    -8
عاونىىىة وطىىىرب بىىىرامج توعيىىىة للبىىىاحثين لحىىىل  الم

مشىىكالت المجتمىىع البيئيىىة ووضىىع نظىىم لتمويىىل      
 موارد األبحاث المتميزة .

تطىىىىوير ودعىىىىم التعىىىىاون وتطىىىىوير أتفاقيىىىىات   -9
وبروتكىىىوالت التعىىىاون الثقىىىافى مىىىع المؤسسىىىات    
األخىىىرى إلجىىىراء البحىىىوث الميدانيىىىة والتطبيقيىىىة  

 المرتبط بقضايا قومية وإقليمية ودولية 

 

 

تنمية قدرات أعضىاء هيئىة التىدريس والوظىائف     -11
 المعاونة .

االتفا  مع الجهات تمويليىة للمسىاعدة فىي دعىم      -11
 بحوث ذات جودة وتميز . 

تطىىىىىوير واعىىىىىداد بىىىىىرامج لتىىىىىدريب البىىىىىاحثين    -12
 مهارات وتنمية قدراتهم المتعلقة بالبحوث .بال
وضع وتطبيق نظم التطوير وقياال االداء فىى    -13

 مجال البحوث ومقارنتها بمعاريير مرجعيه

 

 

 زيىىىىىىىىىىىىىادة عىىىىىىىىىىىىىدد البعثىىىىىىىىىىىىىات الداخليىىىىىىىىىىىىىة    -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات   -15
 و البروتكوالت التفاقية الدولية .

زيىىىىىىادة مخصصىىىىىىات حضىىىىىىور المىىىىىىؤتمرات   -16
والنىىىدوات والىىىدورات التدريبيىىىة وتبىىىادل الزيىىىارات     

 واستقدام االساتذة االجانب

 

 إعىىىىداد األبحىىىىاث تحفيىىىىز البىىىىاحثين علىىىىى     -17
 و االبتكار والنشر الخارجى 

انشىىىىاء مجىىىىالت ودوريىىىىات علميىىىىة لنشىىىىر   -18
االبحاث التطبيقية على نحو يتمشىى مىع المعىايير    

 العالمية 

 

 المحور الثانى : شئون الدراسات العليا والبحوث 

 المحور الثالث :خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 اآلداا

تفعيىل دور المراكىز والوحىىدات    -أ
ذات الطىىىىابع الخىىىىاص بالجامعىىىىة   

 والكليات.
 

1 
2 
3 
4 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

5555 
25555 
15555 
12555 

25555 
125555 
55555 
15555 

 215555 52555 52555 52555 52555 52555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة   -ب 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

5 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 
تطىىىىىىوير الخىىىىىىدمات البيئيىىىىىىة    -ج 

 واالقتصادية واالجتماعية
 

1 15555 15555 15555 15555 15555 55555 

 55555 15555 15555 15555 15555 15555  اإلجمالى 
نشىىر الىىوعي البيئىىي والثقىىافي      -د 

 بقضايا المجتمع والبيئة
 

7 35555 35555 35555 35555 35555 155555 

 155555 35555 35555 35555 35555 35555  اإلجمالى               
   152555 152555 152555 152555 152555 515555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشىىجيع التعىىاون بىىين مراكىىز ووحىىدات الجامعىىة ذات الطىىىابع        --1

 الخاص.

مد جسور التعىاون بىين مراكىز ووحىدات الجامعىة والمؤسسىات        -2

 ت المحلية واإلقليمية والعالمية.والهيئا

وضىىع آليىىة للتنسىىيق والتعىىاون إلقامىىة مشىىروعات مشىىتركة بىىين    -3

 المراكز والوحدات  لمواجهة مشكالت المجتمع والبيئة.

وضىىىع نظىىىام لمتابعىىىة األداء بىىىالمركز والوحىىىدات ذات الطىىىابع     -4

 الخاص.

 

 

تحديىىد االحتياجىىات البيئيىىة المرتبطىىة بعىىالج مشىىكالت       - 5

 المجتمع وتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.

 
 

 

 

ترويج خدمات الجامعة في مجال الدراسات   -6

 البيئية واالستشارات والتدريب

 

إقامىىة المىىؤتمرات والنىىدوات وورش العمىىل    -7

والنشىىىىىىرات للمراكىىىىىىز وإصىىىىىىدار الىىىىىىدوريات 

 والوحدات

 



   
 

 

 

112 

 

 الموارد المطلوبة أنشطة التنفيذ المسئولين عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

خالل سنوات 

 الخطة

 جنية فباألل

التطتتوير المستتتمر للمنتتاهج   -1
والبرامج التعليميتة بمتا يواكتب    
متطلبتتتتتات العصتتتتتر و مقابلتتتتتة 
المعتتايير االكاديميتتة وتوقعتتات   
االطراف المعنيتة  و متطلبتات   

 االعمال لسوق العمل.
 

ج مراجعىىىىىىة المنىىىىىىاهج و البىىىىىىرام  -1
 التعليمية

 ق من انها:على نحو دورى والتحق
 تتفق مع متطلبات العصر . -
تتقابتتتتتتل معتتتتتتايير الجتتتتتتودة و المعتتتتتتايير   -

 االكاديمية .
 تفى بتوقعات االطراف المعنية . -
 على متطلبات سوق العمل . تتمشى  -
 

 نتائج المراجعة. -
 نتائج االستقصاء. -
تقيتتتتتتتتتيم المتتتتتتتتتراجعين   -

 النظراء.
 

 عمداء اللليات . -
 وكتتتترء اللليتتتتة للتعلتتتتيم  -

 و الطرا .
مجالس االقستام العلميتة    -

. 
 لتدريساعضاء هيئة ا -
وحتدات ضتمان الجتودة     -

 باللليات.
مركتتتا ضتتتمان الجتتتودة  -

 بالجامعة.
 المراجعين النظراء. -

 فرق العمل.  -
ورش عمتتتل وحلقتتتات   -

 النقاش.
 برامج تدريبية . -
 تقتتتتتتتتارير االتصتتتتتتتتال   -

 و المتابعة.
 حمرت توعية. -
 مؤتمرات و ندوات. -
 

 
15155 

الدراسىىية تطىىوير وتحىىديث اللىىوائح   -2 
 فى ضوء:

 ة لفرق العمل.المراجعة الدوري -
 نتائج ورش العمل و حلقات النقاش. -
 تقارير االتصال والمتابعة. -
 

نتتتتائج تقتتتارير فتتترق   -
 العمل.

 نتتتتائج ورش العمتتتل   -
 و حلقات النقاش.

نتتتتتتتتائج استقصتتتتتتتاء   -
 االطراف المعنية. 

نتتتتتتتائج ودراستتتتتتات   -
 المجالس  ات الصلة.

 
 
 

 عمداء اللليات . -
مجالس االقسام العلميتة   -

 باللليات.  
 لس اللليات. مجا -
 مجلس الجامعة. -
 

 فرق العمل والتقارير.  -
ورش العمتتتل وحلقتتتات    -

 النقاش.
محاضتتتتتر اجتماعتتتتتات   -

و مجتتتتتتتتتتالس االقستتتتتتتتتتام 
 اللليات.

اعتتتتتتتتتتتتتداد اللتتتتتتتتتتتتتوائح  -
 المتطورة.

اعتمتتتتتاد اللتتتتتوائح متتتتتن   -
        الجهات المختصة 

  مجلتتس  مجتتالس األقستتام )   
الجامعة   لجنة القطتاع   القترار   

 الوزار  (.

 
2755 

 الخطة التنفيذية لجامعة بنى سويف  5/2

 مجال تطوير مجال التعليم والطالب في إطار نظام الجودة الشاملة المحور األول :األرتقاء بجودة مخرجات الجامعة وكلياتها في 



   
 

 

 

175 
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خالل سنوات 

 الخطة

 جنية فباألل

العلميىىة التوسىىع فىىى تطبيىىق البىىرامج   3 
 :والجديدة  المتميزة

زيتتادة التتوعى باهميتتة وماايتتا بتترامج    -
 التميا الجديدة.

تتتتتتوفير وستتتتتائل التتتتتتدريس الحديثتتتتتة   -
 المرئمة لتلك البرامج المتمياة.

عقتتتتد ورش عمتتتتل و حلقتتتتات نقتتتتاش    -
لمعرفتتتتتتة بتتتتتتالوائح البتتتتتترامج لايتتتتتتادة ا
 الجديدة. المتمياة

متتد  إقبتتال الطتترا   -
لتتتتتتتتتتتى االلتحتتتتتتتتتتتاق ع

بتتتتتتالبرامج المتميتتتتتتاة  
 الجديدة.

زيتتتتتتادة المهتتتتتتارات   -
المعرفيتتتتة والتطبيقيتتتتة  

 للطرا.
زيتتتتتتتتتتادة فتتتتتتتتتترض   -

توظيتتتتتتتتف الطتتتتتتتترا 
 وتشغليهم.

تقبتتتتل ستتتتوق العمتتتتل  -
والمجتمتتتتتتع للبتتتتتترامج 

 جديدةالمتمياة ال

 رئيس الجامعة.  -
نائتتتب رئتتتيس الجامعتتتة    -

 لشئون التعليم و الطرا.
 وكرء اللليات  -
 الللية.داء عم -
م العلميتتتتتتتتتتتة األقستتتتتتتتتتتا -

 باللليات  
 

ورش عمتتتتل وحلقتتتتات   -
 نقاشية

 نظام اتصال.  -
 حمرت توعية. -
  تقارير متابعة.  -
 ندوات. -
محاضتتتتتر اجتماعتتتتتات    -

 مجالس أقسام وكليات.
اعتمتتتاد لتتتوائح التعلتتتيم    -

 المتميا.
قرارات مجتالس شتئون    -

التعليم وشئون الدراستات  
 العليات.

 قرار مجلس الجامعة. -

 
3555 

مىىىىىع المنظمىىىىىات  تنميىىىىىة العالقىىىىىات   -4 
ومنشىى ت األعمىىال التىىي تعمىىل فىىي سىىو   

 العمل
 

 عمداء اللليات. - 
 وحدات الجودة بالللية. -
 وكرء اللليات. -
إدارات شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتئون  -

 الخريجين باللليات
رؤساء األقستام العلميتة   -
مراكتتتتتتتتا الدراستتتتتتتتات  -

 والتدريب.

  فرق العمل -
 نظم االتصال  -
حمرت وبرامج  -

 التوعية
لقاءات وندوات   -

  وحلقات النقاش
 مؤشرات األداء  -
زيادة قبول  مد  -

 الطرا في سوق العمل
تقرير نتائج لتوظيف   -

 الخريجين.
 تفعيل األتفاقيات القائمة  -
استراتيجية   -

 للمؤتمرات. 
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خالل سنوات 

 الخطة

 جنية فباألل

تقهيتتتل الكليتتتات لالعتمتتتاد     -9

األكتتتاديمي متتتن جانتتتب الهيئتتتة 

القوميتتتة أو العالميتتتة وتعظتتتيم 

ة قتتتتتدرتها التنافستتتتتية المحليتتتتت

 واإلقليمية والدولية.

 

دعىىىم الكليىىىات فىىىي تطبيىىىق معىىىايير   -5

االعتمىىىاد األكىىىاديمي ومسىىىاعدتها فىىىي    

 اختيار المستوى المالئم.

 رئيس الجامعة. -

 عمداء اللليات. -

وكرء اللليات لشئون التعليم  -

 والطرا.

 رؤساء األقسام باللليات . -

مركا ضمان الجودة في  -

 الجامعة.

 وحدات الجودة باللليات. -

 الس األقسام واللليات.مج -

المرجعيتة   قارناتالم -

لتحديتتتتتتتد مستتتتتتتتو    

المعتتتتتايير المرئمتتتتتة 

 لللليات.

نتائج التقييم  -

والمتابعة 

والمراجعة والتغذية 

 العلسية.

تأهيتتتتتتتتل اللليتتتتتتتتات    -

وتقتتدمها إلتتى الهيئتتة   

العامتتتتتتتتة لضتتتتتتتتمان 

 الجودة واألعتماد .

 .عمل فرق ال - 

 البرامج التدريبية. -

  ورش العمل. -

المتابعتتتتتتتتتتة  تقتتتتتتتتتتارير -

 والمراجعة .

 نظم االتصال. -

اجتماعات محاضتتتتتتتتتتتتتتر-

 األقسام واللليات.

تقتتتتتتتتتتتارير الجتتتتتتتتتتتودة  -

 والمتابعة الدورية.

 

 
1155 

إنشاء نظام داخلي للمتابعة  -6 

والمراجعة عن طريق الجامعة يتضمن 

تحديد المعايير األكاديمية وآليات 

 القياال والتقويم ومعالجة الفجوات.

 

ائج التقيتتتتتتتيم ونتتتتتتتت  -

 المراجعة والمتابعة.

المقارنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  -

 المرجعية.

 

  الجامعة. رئيس -

 عمداء اللليات . -

مركتتا ضتتمان الجتتودة  -

 .بالجامعة

 وكرء اللليات للتعليم . -

رؤستتتتتتتتتتتتتا األقستتتتتتتتتتتتتام  -

 األكاديمية.

وحتتدات ضتتمان الجتتودة   -

 باللليات.

 المراجعين النظراء. -

 فرق العمل. -

ورش العمتتتتل وحلقتتتتات  -

 نقاشية.

نظتتتتتتتتتتتتم االتصتتتتتتتتتتتتال  -

التتتتتتتتتتتتتتدورات - والمتابعة

 التدريبية.

ات- ة  دراستتتتت مستتتتتحي

نية. دا  ومي
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خالل سنوات 

 الخطة

 جنية فباألل

تحسىىىىين البيئىىىىة التعليميىىىىة    -3

والتكنولوجيىىة والبنيىىة التحتيىىة   

 للجامعة وكلياتها.

 

تحسين وسائل التكنولوجيىا الحديثىة    -7

وأساليب االتصال االلكترونية فىي أداء  

 العملية التعليمية.

 

زيتتتتتتتتتتتادة رضتتتتتتتتتتتا   -

 ا.الطر

رضتتا أعضتتاء هيئتتة   -

 التدريس.

األعضتتتتتتتتاء  رضتتتتتتتتا -

 المعاونين للتدريس.

 

 عمداء اللليات. -

 وكرء اللليات. -

المتتتديرون العموميتتتون  -

 باللليات.

مركتتتتتتتتتتا الحاستتتتتتتتتتب   -

ونتتتتتتتتتوادي تلنولوجيتتتتتتتتتا 

 المعلومات.

 وحدة الملتبة الرقمية. -

وحتتدة نظتتم المعلومتتات  -

 اإلدارية 

وحتتتتتتتتتتتتدة شتتتتتتتتتتتتبلات  -

 المعلومات.

العمتتتل وحلقتتتات ورش  -

 النقاش.

 الدورات التدريبية. -

المعامتتتتتتل واألجهتتتتتتاة   -

 والمختبرات.

قواعتتتتتتتتتتد البيانتتتتتتتتتتات   -

 والمعلومات.

 

 
11154 

التوسع في المباني واإلنشاءات مىع   -8 
صيانة المىدرجات والقاعىات والمعامىل    
والورش القائمىة مىع إمىدادها بىاألجهزة     

 والمواد الالزمة.
 

 زيادة رضا الطرا -
ا أعضاء هيئات رض -

 التدريس.
رضتتتتتتتتتا أعضتتتتتتتتتاء  -

وظتتتتتتتائف التتتتتتتتدريس  
 المساعدة.

 

 عمداء اللليات. -
 وكرء اللليات. -
اإلدارات الهندستتتتتتتتتتتية  -

 بالجامعة واللليات.
مدراء العموم باللليات  -

 والجامعة.
متتتتدراء وحتتتتدات نظتتتتم    -

المعلومتتتتتتتتتات اإلداريتتتتتتتتتة 
والشتتتتتتتتتبلات والملتبتتتتتتتتتة  

 الرقمية.
مدراء مراكا الحستاا   -
 ي.اآلل

خطتتط التوستتع لللليتتات  -
 والجامعة.

خطتتتتتتتتتتتط الصتتتتتتتتتتتيانة  -
 لللليات.

المناقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -
 والماايدات.

 الموازنات الرأسمالية. -
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خالل سنوات 

 الخطة

 جنية فباألل

التوسع في استخدام التعليم االلكتروني   -9 

 عليم عن بعدتوالوسائط التعليمية وال

 

مد  زيتادة مهتارات    -

الطتترا فتتي استتتخدام   

 تلنولوجيا المعلومات.

متتتتتتتتتاد البريتتتتتتتتتد  أعت -

اإلللترونتتتتتى كوثيقتتتتتة  

للعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اإلدار  

 بالجامعة واللليات .

زيتتتتتتتتتتتادة معتتتتتتتتتتتدل   -

االلتحتتتتتتتتاق بتتتتتتتتالتعليم 

 المفتوح.

توثيتتتتتتتتتتق جميتتتتتتتتتتتع   -

العمليات واإلجتراءات  

 اإلدارية بالجامعة آليا.

تحويتتتتل المقتتتتررات   -

الملتوبة إلى مقتررات  

 اللترونية.

رضا المتعاملين فتي   -

الجامعتتتتتتة واللليتتتتتتات   

)أعضتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتتتة 

التتتدريس   الطتتترا    

 اصحاا المصلحة (

 

 عميد الللية. -

وكتترء اللليتتة للطتترا    -

 والتعليم. 

مراكتتا الحاستتب اآللتتي   -

والتدريب على تلنولوجيا 

 المعلومات.

التعليم مركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا-

 االللتروني.

 

 

 

  ورش العمل. -

 البرامج التدريبية. -

-  الندوات. -

 نشرات وبرامج التوعية.

 ومختبرات. معامل-

ستتتتتتتتتتتتخدام أجهتتتتتتتتتتتاة  ا-

 الحاسبات والبرمجيات.
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خالل سنوات 

 الخطة

 جنية فباألل

تنفيذ برامج التحسين المستمر في  -11 
شىاركة  جودة العملية التعليمية وقياال م
ونظىىىىم  الطىىىىالب فىىىىي عمليىىىىة التعلىىىىيم  

 تقيمهم

ارتفتتتتتتتتتتاع نستتتتتتتتتتبة   -
التحستتتتتتين  معتتتتتتدالت 
 .والتطوير

 مد  تقتدم الطترا   -  
 .وتحسين نتائجهم 

نتتتتتتتتائج استقصتتتتتتتاء   -
 عنية.األطراف الم

نتتتتتتتتتتائج استقصتتتتتتتتتاء  -
الطتترا وأعضتتاء هيئتتة 
التتتتتتتتدريس والهيئتتتتتتتات  

 المعاونة.
قياس معرفة الطالب  -

المستتتتتتتتتبقة لتتتتتتتتتدخول  
األمتحانتتتتتتتتتات عتتتتتتتتتن 
أستتتتتتتتتتتاليب التقيتتتتتتتتتتتيم 

 ومرجعياته .

 رئيس الجامعة . -
 عمداء اللليات . -
 وكرء اللليات للتعليم . -
 رؤساء األقسام . -
أعضتتاء هيئتتة التتتدريس    -

 ونة.والهيئة المعا
مجتتتتتتتتتتالس اللليتتتتتتتتتتات  -

 واألقسام العلمية
وحتتتتتتتتتتتدات الجتتتتتتتتتتتودة  -

 باللليات.
مركتتتتتتتتتتتتا الجتتتتتتتتتتتتودة   -

 بالجامعة.
 الطرا وممثليهم . -

ورش العمتتل والنتتدوات -
بتتتتترامج وحمتتتتترت  - 

 التوعية
 البرامج التدريبية -
 ورش العمل والندوات - 
المعامتتتتل والبرمجيتتتتات -
الدراستتات المستتحية   -  

 .واالستقصاءات
موقتتتتتتتتتتتع والبريتتتتتتتتتتتد  ال -

 اإلللترونى .
ربط األقسام واإلدارات  -

المختلفتتة بعضتتها بتتبعض   
 إللترونيًا  
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تىىىوفير خىىىدمات تعليميىىىة و    -4
تدريبية تزيد من قدرة الطالب 

 التنافسية في سو  العمل :

إعداد درسات لتحديد االحتياجات  -11
المطلوبة في تخصصات علميىة حديثىة   

 أو أنشطة تطبيقية معينة :

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغل  
التخصصات التي 
يتطلبهتتتتتتا ستتتتتتوق  

 العمل .
مؤشتتترات  تحستتتن 

رضتتتتتا الطتتتتترا   
وتأييتتدهم للبتترامج  

. 
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمارات  

 استبيان الطرا .
استتتتتتمرار نستتتتتبة   

رعايتتتتة واهتمتتتتام  
الجامعتتة للطتتترا  
ثقافيتتتتتتتًا وعلميتتتتتتتًا 

 وفنيًا.  

وكتتتتتتترء اللليتتتتتتتات   
 للتعليم والطرا .

وحتتتتتتتدات الجتتتتتتتودة  
 باللليات .

مجتتتتالس األقستتتتام و  
 اللليات .

عضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة  أ 
 التدريس .

 فرق العمل . 
 نظم االتصال . 
النتتدوات و الحلقتتات   

 النقاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية 
 و االجتماعات .

 قواعد البيانات . 
أنشتتتتتتتتتتاء نتتتتتتتتتتواد   

 للحاسب اآللى .
لقتتتتتتتتاءات دوريتتتتتتتتة  

لشتتتتباا الجامعتتتتات  
للتوعيتتتتتتة بتتتتتتدورهم 
باإلضتتتتتتافة التتتتتتدور  
الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتندوق 

 اإلجتماعى .
ورش عمل للطرا  

 ألغراض التدريب .
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حديىىىىىد المهىىىىىارات و المعىىىىىارف  ت -12 
المطلوبىىة لوفىىاء الخىىريجين باحتياجىىات  

 سو  العمل:
 

نتتتتتائج استقصتتتتاء   
 سوق العمل .

نتتتتتتتتائج لقتتتتتتتاءات   
 التوظيف .

نتائج الترأي العتام    
و اإلعتتترم بشتتتأن  
 التخصصتتتتتتتتتتتتتات 
و المهتتتتتتتتتتتتتتتارات 

 المطلوبة .
 

وكتتتتتتتترء اللليتتتتتتتتات   
 للتعليم والطرا .

وحتتتتتتتتدات ضتتتتتتتتمان  
 الجودة باللليات .

الجودة مركا ضمان  
 بالجامعة .

 فرق العمل . 
 الدراستتتات المستتتحية   

و الميدانيتتتة و قتتتتوائم  
 االستبيان .

النتتتدوات و الحلقتتتات   
 النقاشية .
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توفير خدمات اجتماعية و أنشطة  -13 
 رياضية و رعاية صحية للطالب :

 

نتتتتتتتائج استتتتتتتبيان   
واستقصتتتتتتتتتتتاءات 

 الطرا .

وكتتتتتتترء اللليتتتتتتتات   
لشتتتتتتتتئون التعلتتتتتتتتيم  

 والطرا .
رعايتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   إدارة 

 .الشباا
اإلدارة الطبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  

 .بالجامعة
 اتحاد الطرا . 

 فرق العمل . 
 نظتتتتتتتتتتتم االتصتتتتتتتتتتتال   

 و المتابعة .
 الخدمات االجتماعية . 
 الرعاية الصحية . 
 األنشطة الرياضية  
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 تسىىىاعد بىىىرامج تىىىدريب   وضىىىع   -14 
لطىىىىىالب علىىىىىى صىىىىىقل معىىىىىارفهم و    ا

تهم فىىىي تخصصىىىات و أنشىىىطة   امهىىىار
 معينة :

 

قصاءات نتائج است 
 الطرا .

نتتتتتتتتتتائج قتتتتتتتتتوائم   
االستقصاء لستوق  
 العمل بالمجتمع .

 زيتتتتتادة مهتتتتتارات   
و معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارف 
 الطرا العملية .

متتتتتتتد  ارتبتتتتتتتاط    
البتترامج التدريبيتتة 
 بمتطلبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
و احتياجات سوق 

 العمل

وكتتتتتتتترء اللليتتتتتتتتات   
 للتعليم والطرا .

أعضتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتتة   
 التدريس

وحتتتتتتتتدات الجتتتتتتتتودة  
 باللليات .

إدارة رعايتتة الشتتباا  
. 
راكتتتتتتتا التتتتتتتتدريب م 

 باللليات

 فرق العمل . 
نظتتتتم االتصتتتتال متتتتع  

 سوق العمل .
 البرامج التدريبية . 
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 الموارد المطلوبة أنشطة التنفيذ المسئولين عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

خالل سنوات 

 الخطة

 جنية فباألل

تطىىوير و تنميىىة و تأهيىىل   -ـىى5
 أعضىىىىىىىاء هيئىىىىىىىة التىىىىىىىدريس   
و الوظىىىىىىىىىىائف المعاونىىىىىىىىىىة و 

 اإلداريين بكليات الجامعة :

 

تطىىوير و تنميىىة قىىدرات أعضىىاء     -15
و الوظىىائف المعاونىىة و  هيئىىة التىىدريس

  القيادات
 

نستتتتب المشتتتتاركة  

 في البرامج .

نتائج تقارير تقيتيم   

 األداء .

نتتتتتائج استقصتتتتاء   

 الطرا .

نتتتتتائج استقصتتتتاء   

أعضتتتتتتتاء هيئتتتتتتتة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريس و 

الوظائف المعاونة 

 و القيادات .

ئج تقتتتتتتتارير نتتتتتتتتا  

المراجعتتتتتتة متتتتتتن  

 األطراف المعنية 

مركتتا تنميتتة قتتدرات   

أعضتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتتة  

التتتدريس و القيتتادات  

. 

 مجلس الجامعة . 

رئتيس الجامعتة   نائب  

 للدراسات العليا .

أعضتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتتة   

 التدريس 

أعضتتتتتاء الوظتتتتتائف   

 المعاونة .

مركتتتتتتتتتا الجتتتتتتتتتودة   

 بالجامعة .

وحتتتتتتتتدات ضتتتتتتتتمان  

 الجودة باللليات .

مركتتتتتتتتتتا نظتتتتتتتتتتم و   

تلنولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 المعلومات  

 البرامج التدريبية . 

 نظم تقييم البرامج . 

 

 

225 

 الخطة التنفيذية لجامعة بنى سويف  5/2

 مجال تطوير مجال التعليم والطالب في إطار نظام الجودة الشاملة المحور األول :األرتقاء بجودة مخرجات الجامعة وكلياتها في 



   
 

 

 

177 
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خالل سنوات 

 الخطة

 جنية فباألل

 
تطبيىىىق نظىىىم لتقيىىىيم أداء أعضىىىاء  -16

 لهيئة المعاونةهيئة التدريس و ا

متتتتد  التقتتتتدم فتتتتي    

 مستو  األداء

تقتتتارير عتتتن نتتتتائج  

استقصاء األطراف 

 المعنية .

 

 عمداء اللليات . 

 مجتتتتتتتتتالس األقستتتتتتتتتام  

 و اللليات .

أعضاء هيئة التتدريس   

. 

أعضتتتتتتاء الوظتتتتتتتائف   

 المعاونة .

 مركتتتتتتتتتتتا الجتتتتتتتتتتتودة  

 بالجامعة 

وحدات توكيتد الجتودة    

 باللليات .

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة إدارة   

 مشروعات التطوير .

ركا تطتوير و تنميتة   م 

قتتدرات أعضتتاء هيئتتة   

 التدريس .

 

 

 

فتترق العمتتل و حلقتتات   

 النقاش .

 برامج التوعية . 

 البرامج التدريبية . 

االستقصتتاء متتن كافتتتة    

 األطراف المعنية .
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 رد المطلوبةالموا أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

 الهدف األستراتيجى األول   -1

التطتتوير المستتتمر لبتترامج 

الدراستتتات العليتتتا بمتتتا يواكتتتب    

متطلبتتتتات العصتتتتر والصتتتتناعة  

 وسوق العمل .

 

تحديد إحتياجات الصناعة وسو   -1

العمل والمجتمع في تخصصات علمية 

 مستحدثة .

 

تحديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد   -

ات التخصصتتتتتتتتتتت

والموضتتتتتتوعات  

طلبهتتتتتتتا تتالتتتتتتتى  

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناعة 

 والمجتمع .

زيتتتتادة مهتتتتارات   -

طرا الدراسات 

 العليا .

زيتتتادة القتتتدرات    -

األبداعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

واألبتلاريتتتتتتتتتتتتتتة 

والتحليليتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 للطرا .

 

 

 

 

 عمداء اللليات . -

وكتتتتتتترء اللليتتتتتتتات    -

للدراستتتتتتات العليتتتتتتا  

 والبحوث .

مجتتتتتتالس األقستتتتتتام   -

 العلمية .

أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريس .

 

 فرق العمل . -

ش حلقتتتتتات النقتتتتتا -

 وورش العمل .

 اللوائح . -

 

 

1555 

 ليةوالمجتمعية الدولية والمح: رفع كفاءة وفاعلية دور الجامعة في مجال الدراسات العليا والبحوث وتعظيم التعاون والمشاركة مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية  المحور الثانى 

 

 بحثية والمجتمعية الدولية والمحليةالغاية  رفع كفاءة وفاعلية دور الجامعة في مجال الدراسات العليا والبحوث وتعظيم التعاون والمشاركة مع كافة المؤسسات التعليمية وال

 



   
 

 

 

172 

 

 رد المطلوبةالموا أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

 

 

 وضع برامج تعليمية متميزة . -2 
تحديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد   -

ات التخصصتتتتتتتتتتت

والموضتتتتتتوعات  

طلبهتتتتتتتا تتالتتتتتتتى  

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناعة 

 والمجتمع .

زيتتتتادة مهتتتتارات   -

طرا الدراسات 

 العليا .

زيتتتادة القتتتدرات    -

األبداعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

واألبتلاريتتتتتتتتتتتتتتة 

والتحليليتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 للطرا .

 

 

 عمداء اللليات . -

وكتتتتتتترء اللليتتتتتتتات    -

العليتتتتتتا للدراستتتتتتات 

 والبحوث .

مجتتتتتتالس األقستتتتتتام   -

 العلمية .

أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريس .

 فرق العمل . -

حلقتتتتتات النقتتتتتاش  -

 وورش العمل .

 اللوائح . -

-  
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 رد المطلوبةالموا أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

 تعديل لوائح الدراسات العليا . -3 
تحديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد   -

ات التخصصتتتتتتتتتتت

والموضتتتتتتوعات  

طلبهتتتتتتتا تتالتتتتتتتى  

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناعة 

 والمجتمع .

زيتتتتادة مهتتتتارات   -

طرا الدراسات 

 العليا .

درات زيتتتادة القتتت   -

األبداعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

واألبتلاريتتتتتتتتتتتتتتة 

والتحليليتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 للطرا .

 عمداء اللليات . -

وكتتتتتتترء اللليتتتتتتتات    -

للدراستتتتتتات العليتتتتتتا  

 والبحوث .

مجتتتتتتالس األقستتتتتتام   -

 العلمية .

أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريس .

-  

 فرق العمل . -

حلقتتتتتات النقتتتتتاش  -

 وورش العمل .

 اللوائح . -

-  
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 رد المطلوبةالموا أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية
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تحسىىىىىىىىىىين خىىىىىىىىىىدمات المكتبىىىىىىىىىىات   -4

راك فىىىي والمعلومىىىات الرقميىىىة واألشىىىت  

مواقىىىىىىىع بيانىىىىىىىات عالميىىىىىىىة لألبحىىىىىىىاث  

 والدوريات والكتب األلكترونية .

 

 

زيتتتتتتتادة رضتتتتتتتا   -

البتتتتاحثين ستتتتواء  

أعضتتتتتتاء هيئتتتتتتة 

التتتتتتتتتتتتتتتدريس أو 

الوظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائف 

المعاونة وطترا  

 الدراسات العليا .

عتتتتتتتتدد قواعتتتتتتتتد   -

البيانتتات العالميتتة 

التتتتتتتتتتتتتى يتتتتتتتتتتتتتم 

 األشتراك فيها.

عتتتتتتدد مقتنيتتتتتتات   -

 الملتبة .

 

 عمداء اللليات . -

يتتتتتتتات  وكتتتتتتترء اللل  -

 للدراسات العليا .

 مديروا الملتبات . -

متتتتتتتتتدير الملتبتتتتتتتتتة   -

 الرقمية .

متدير اإلدارة العامتة    -

 للملتبات .

 

 ورش العمل -

 دورات التدريب  -

 معامل وأجهاة -

 قواعد البيانات . -
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تشىىجيع األلتحىىىا  بالدراسىىات العليىىىا    -5 

  لخريجى الجامعة

تطتتتوير ومراجعتتتة شتتتروط القبتتتول   

 بالدراسات العليا 

 لتحاقدالت االمع -

نستتتتتتتتتبة طلبتتتتتتتتتة  -

الدراستتات العليتتتا  

التتتتتتى خريجتتتتتتى   

اللليتتتتتتتتات فتتتتتتتتي 

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

 البلالوريوس .

 عميد الللية . -

وكتتتتتتتتتترء اللليتتتتتتتتتتة  -

للدراستتتتتتات العليتتتتتتا  

 والبحوث .

مجتتتتتتالس األقستتتتتتام   -

 العلمية واللليات .

أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريس .

 

 فرق العمل -
نتتتدوات وحلقتتتات   -

 نقاشية .
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوات  -

 . سميناراتو
استقصتتتتتتتتتتتتتاءات  -

 توتحلير
 تقارير متابعة -
 تقارير تقييم . -
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إنشىىىاء معامىىىل لرفىىىع كفىىىاءة العمليىىىة   -6 

 البحثية 

زيتتتتتتتتتتتتادة عتتتتتتتتتتتتدد   -

 واألبحاث المتمياة  

تميتتتا المشتتتروعات   -

 البحثية التطبيقية .

 عميد الللية . -

وكتتتتتتتتتترء اللليتتتتتتتتتتة  -

للدراستتتتتتات العليتتتتتتا  

 والبحوث .

مجتتتتتتالس األقستتتتتتام   -

 العلمية واللليات .

أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريس

 

 

 

البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحثين  -

وأعضتتتتاء هيئتتتتة   

 التدريس 
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  الهدف األستراتيجى الثانى  -2

إعتتتتداد وتطتتتتوير الخطتتتتط   

البحثية العلمية للجامعة وكلياتها 

والتوستتتتتتع فتتتتتتي المشتتتتتتروعات 

 البحثية المشتركة .

 

بنىىىىاء وتطىىىىوير خطىىىىة اسىىىىتراتيجية    -7

البحث العلمىى ووضىع آليىة التنفيىذ علىى      

 مستوى الجامعة والكليات .

 

 

تطتتتوير استتتتراتيجية   -

للبحتتتث العلمتتتى  ات 

 رؤية مستقبلية .

تلامتتتتتتتتتل الخطتتتتتتتتتط  -

 البحثية وتناسبها.

زيتتتتتتتادة موازنتتتتتتتات   -

 األبحاث .

توافتتتتتتتتتق الخطتتتتتتتتتط  -

البحثيتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتع  

إحتياجتتتات المجتمتتتع  

 ومشاكل البيئة .

زيادة اهتمام أعضاء  -

هيئة التتدريس بنشتر   

األبحتتتتتتاث العلميتتتتتتة  

 التطبيقية .

 

 عمداء اللليات . -

 وكتتتتتتترء اللليتتتتتتتات   -

للدراستتتتتتات العليتتتتتتا  

 والبحوث .

مجتتتتتتالس األقستتتتتتام   -

 العلمية واللليات .

أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريس .

 الوظائف المعاونة . -

 

 

 فرق العمل -

ورش العمتتتتتتتتتتتتل   -

 والندوات .

الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -

 ستقصاءات .واأل

 نظم األتصال . -

نظتتتتتتم المتابعتتتتتتة    -

 والتقييم .    

لقتتتتتاءات علميتتتتتة   -

 لمناقشتتتتتة خطتتتتتط

البحتوث للتل متتن   

الجامعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 واللليات.

 

 

2255 

 ليةوالمجتمعية الدولية والمح: رفع كفاءة وفاعلية دور الجامعة في مجال الدراسات العليا والبحوث وتعظيم التعاون والمشاركة مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية  المحور الثانى 

 

 بحثية والمجتمعية الدولية والمحليةالغاية  رفع كفاءة وفاعلية دور الجامعة في مجال الدراسات العليا والبحوث وتعظيم التعاون والمشاركة مع كافة المؤسسات التعليمية وال

 



   
 

 

 

134 

 

 رد المطلوبةالموا أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة
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تحفيىىىىىز أعضىىىىىاء هيئىىىىىة التىىىىىدريس    -8

والهيئات المعاونة وطرب برامج توعيىة  
للبىاحثين لحىل مشىكالت المجتمىع البيئيىة      
ووضىىىع نظىىىم لتمويىىىل مىىىوارد األبحىىىاث  

 المتميزة .

 

متتتتتتتتد  مقتتتتتتتتدار  -

المستتتتتاهمة فتتتتتي   

التنمية المستتدامة  

 للمجتمع .

متتتتتتد  مستتتتتتتو   -

المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاركة 

واألستتتتتتتتتتتتتتتتجابة 

ألولويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

أحتياجتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 .المجتمع 

مد  التحسن فتي   -

 البحوث.مستو  

مد  التحسن فتي   -

صتتتورة الجامعتتتة 

كمركتتتتا متميتتتتتا  

 للبحوث .

زيتتتتتتادة متتتتتتوارد   -

 البحث العلمى .

 عميد الللية . -

وكتتتتتتترء اللليتتتتتتتات    -

للدراستتتتتتات العليتتتتتتا  

 والبحوث .

مجتتتتتتالس األقستتتتتتام   -

 العلمية واللليات .

أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريس .

أعضتتتتاء الوظتتتتائف   -

 المعاونة .

لجتتتتتتان الدراستتتتتتات  -

 يا .العل

 

 

 

 

 

 

 فرق العمل -

الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -

 المسحية .

 األستقصاءات. -

نظتتتتتم األتصتتتتتال   -

 والتقييم

النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوات  -

والحلقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  

شاركة النقاشية بم

المستتتتتتتتتتتتتتتتتفيدين 

ورجتتال األعمتتال  

ومناقشتتة مشتتاكل  

 .الصناعة وحلها 
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تطوير ودعم التعىاون وتطىوير أتفاقيىات     -9 
وبروتكىىىىىىىوالت التعىىىىىىىاون الثقىىىىىىىافى مىىىىىىىع  

جىىىىراء البحىىىىوث  المؤسسىىىىات األخىىىىرى إل 
الميدانيىىة والتطبيقيىىة المىىرتبط بقضىىايا قوميىىة 

   وإقليمية ودولية

 

 

عتتتتتتدد البحتتتتتتوث  -

والدراستتات التتتى 

 يتم أعدادها .

عتتتتدد األتفاقيتتتتات  -

والبرتلتتتتتتتتتتتوالت 

الثقافيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والخارجية .

عتتتتتتدد البحتتتتتتوث  -

والدراستتتتتتتتتتتتتتتات 

 المشتركة .

 

 عميد الللية . -

وكتتتتترء الدراستتتتتات  -

 العليا .

مجتتتتتتالس األقستتتتتتام   -

 اللليات .العلمية و

أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريس .

أعضتتتتاء الوظتتتتائف   -

 المعاونة .

لجتتتتتتتتتتتتتتان وإدارات  -

 العرقات الثقافية .

 

 فرق العمل -
 حلقات النقاش . -
نتتتتتتتدوات وورش   -

 العمل .
 المؤثرات . -
 قواعد البيانات .        -
نظتتتتتم األتصتتتتتال   -

 والمتابعة .
االستقصتتتتتتتتتاءات  -

 والدراسات .
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األهىىىىىىىىدف األسىىىىىىىىتراتيجية  - 3
 الثالث :

تطوير وتنمية قدرات أعضتاء  

هيئتتتتتة التتتتتتدريس والوظتتتتتائف   

المعاونتتتتتتتة فتتتتتتتي تخصصتتتتتتتات 

 متميزة نادرة .

تنمية قدرات أعضاء هيئة  -11
 التدريس والوظائف المعاونة .

اكتستتتتتاا الجامعتتتتتة   -

ستتمعة كبيتترة وتميتتا  

 في البحوث .

 عتتتتتتدد البحتتتتتتوث -

المتميتتتتتتتتتتاة  ات 

 المجاالت القادرة 

 عميد الللية . -

وكتتتتتتترء اللليتتتتتتتات    -

ات العليتتتتتتا للدراستتتتتت

 والبحوث .

مجتتتتتتالس األقستتتتتتام   -

 العلمية واللليات .

أعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريس .

أعضتتتتتتاء الهيئتتتتتتات  -

 المعاونة .

 
 فرق العمل . -
 ورش العمل . -
الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -

 . والتحليرت
النتتدوات وحلقتتات  -

 النقاش .
 نظم األتصال . -
 التقييم والمتابعة . -
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فىىىىىىا  مىىىىىىع جهىىىىىىات تمويليىىىىىىة  األت -11

بحىىوث ذات جىىىودة  للمسىىاعدة فىىي دعىىم    

 وتميز

الايادة في الموازنات  -

المخصصتتة لألبحتتاث  

. 

الايتتتتتتتتتتتتتتادة فتتتتتتتتتتتتتتي  -

التجهيتتاات واألدوات 

والمتتتتتتتواد الخاصتتتتتتتة  

 باألبحاث .

تتتتتتتتتوافر أملانيتتتتتتتتات   -

 البحث العلمى .

نائتتتتتب رئتتتتتيس مجلتتتتتس    -

الدراستتتتتتتتتتتات العليتتتتتتتتتتتا  

 والبحوث .

 عميد الللية . -

وكرء اللليات للدراسات  -

 العليا والبحث .

 س .أعضاء هيئة التدري -

متتتتتتتدير إدارة البحتتتتتتتوث  -

 بالجامعة 

 فرق العمل -

ورش العمتتل وحلقتتات  -

 النقاش .

 دراسات وتحليرت .   -

 نظم أتصال . -

نتتتدوات ولقتتتاءات متتتع   -

رجتتتتتتتتتال األعمتتتتتتتتتال  

 والمستفيدين .

التمويتتتتتتتتتتتتل غيتتتتتتتتتتتتر  -

الحلتتتتتتتتتتتومى متتتتتتتتتتتن 

المؤسستتات والهيئتتات  

الدوليتتتتتتتتتتة لخدمتتتتتتتتتتة  

 القضايا القومية .
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تطىىىىىوير وإعىىىىىداد بىىىىىرامج لتىىىىىدريب     -12 
باحثين بالمهارات وتنمية قىدراتهم المتعلقىة   ال

 . بالبحوث

 

زيتتتتتتتادة معتتتتتتتدل   -

التقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم  

للمشتتتتتتتتتتتتروعات 

البحثيتتتتتتة ستتتتتتواء 

الدوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتة او 

 المحلية.

زيتتتتتتتتتادة عتتتتتتتتتدد  -

االبحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاث 

 التطبيقية.

 .  عمداء اللليات -

رئيس الللية لشتئون   -

الدارستتتتتتات العليتتتتتتا  

 . والبحوث

متتتدير مركتتتا تنميتتتة  -

قدرات اعضاء هيئة 

 . التدريب

 

ت عن كيفيتة  عقد ندوا -

التقتتتتتتتتدم للمشتتتتتتتتاريع  

البحثيتتتتتتتة  و اعتتتتتتتداد  

 التقارير. 

وضع خطتط القتدرات    -

وورش العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

والمتتتؤثرات الداخليتتتة  

 او الخارجية. 

عقتتتتتد النتتتتتدوات متتتتتع    -

الخبراء والباحثين فى 

 الداخل والخارج.

نقتتتتتل الخبتتتتتراء عتتتتتن   -

طريتتتتتتتتتتتتق شتتتتتتتتتتتتبلة 

 االنترنت.
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 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

اال يىىقوضىىع وتطبيىىق نظىىم التطىىوير و     -13 
بمعىاريير   تهىا ال البحىوث ومقارن االداء فى مجى 

 همرجعي

 

دد البحتتتتوث التتتتتى عتتتت -

حصتتلت علتتى جتتوائا  

ستتتتتتتتتواء محليتتتتتتتتتة او 

 اقليمية  او دولية.

عدد بحوث كل عضو  -

 هيئة تدريب.

زيتتتتتتتتتادة االبحتتتتتتتتتاث   -

الممولتتتة متتتن جهتتتات   

 داخلية او محلية.

ايجابيتتتتتتتتتة التغذيتتتتتتتتتة   -

المرتتتتتتتتتتتتتتدة متتتتتتتتتتتتتن  

 المستفيدين.

متتتد  تحستتتين نوعيتتتة  -

 االداء والبحث.

 

 

لليتتتتتتتات  وكتتتتتتترء ال  -

 للدراستتتتتتات العليتتتتتتا  

 و البحوث.

مجتتتتتتالس االقستتتتتتام   -

 العلمية واللليات.

اعضتتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتتة   -

 التدريب.

اعضتتتتاء الوظتتتتائف   -

 المعاونة.

 

 فرق العمل. -

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورش  -

 حلقات النقاش. و

 الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -

 و التحليل .

تصتتتتميمم التتتتنظم   -

البحثيتتتة وتجميتتتع  

كافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 االنشطةالبحثية.

 المتابعة . -

البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترامج  -

 التدريبية.

يتتتتة بتتتترامج التوع -

 واالعرم. 

معتتتتتاريير تقيتتتتتيم   -

االنشتتطة البحثيتتة  

و المقارنتتتتتة متتتتتع 

 القياسات العلمية.

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبيان  -

للمستتتتتتتتتتتتتتتتتفيدين 

وتحديتتتتتتتد نقتتتتتتتاط 

 القوة والضعف.
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 خالل سنوات الخطة
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 عالبىىدال ىمنىىاب بيئىى تىىوفير – 4
والتميىىىىىز وتحسىىىىىين العالقىىىىىات  

تعميىىىىىىىىق القيمىىىىىىىىة   والثقافيىىىىىىىىة
االخالقيىىىة فىىىى مجىىىال البحىىىىث    

 العلمى

 

 ت الداخليىىىىىة زيىىىىىادة عىىىىىدد البعثىىىىىا  -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 

زيتادة عتتدد المبعتتوثين   -

 ونظامية إيفادهم.

مد  عودة المبعتوثين   -

بعتتتد حصتتتولهم علتتتى  

 الدرجة العلمية .

 

رئيس الجامعة لدراسات  -

 العليا والبحوث.

 عمداء اللليات. -

وكتتترء اللليتتتات لشتتتئون   -

 الدراسات و البحوث.

 مدير العرقات الثقافية. -

 

مستتتية وضتتتع خطتتتة خ -

لمتطليبتتات اللليتتات و  

االقستتتام متتتن البعتتتاث   

 الخارجية .

تخصتتتتتيص البعثتتتتتات   -

الخارجية تخصصتات  

نتتتادرة تحقتتتق أقصتتتى  

 استفادة.

وضتتتتع آليتتتتة ضتتتتمان   -

عودة  المبعتوثين عتن   

 الخارج.
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 تنفيىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىات    -15 
 . و البروتكوالت التفاقية الدولية

 

زيتتتتادة معتتتتدل تنفيتتتتذ    -

 وليتا البرامج الثقافيتة د 

. 

مجلتتتس ادارة الدراستتتات  -

 العليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 و البحوث.

نائتتتتب رئتتتتيس الجامعتتتتة    -

 للدراستتتتتتتتتتتات العليتتتتتتتتتتتا  

 و البحوث.

متتتتتدير عتتتتتام العرقتتتتتات   -

 الثقافية.

 عمداء اللليات . -

وكتترء اللليتتة للدراستتات   -

 العليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 و البحوث .

 

متابعتتتة تنفيتتتذ بتتترامج    -

 االتفاقيات الدولية 

توعيتتة اعضتتاء هيئتتة     -

التتتتتدريب والوظتتتتائف 

ة بأهميتتة تلتتك  المعاونتت

البتتترامج عتتتن طريتتتق  

 النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوات  

 و النشرات

حلقتتتتتتتتتتات النقتتتتتتتتتتاش   -

واللقتتتتتتتتاءات حتتتتتتتتول  

العقبتتتات والمشتتتلرت  

 التى تعوق التنفيذ
التغذية المرتجعتة    -

متتتتتتتتتن منفتتتتتتتتتذ   
 البرامج
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 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

زيىىىىىىادة مخصصىىىىىىات حضىىىىىىور     -16 
رات والنىىىىىىىدوات والىىىىىىىدورات  تمالمىىىىىىىؤ

التدريبيىىىة وتبىىىادل الزيىىىارات واسىىىتقدام    
 االساتذة االجانب

 

زيتتتتتادة حضتتتتتور  -

اعضتتتتتتاء هيئتتتتتتة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريس 

المتتتتتتتتتتؤتمرات و 

 الندوات.

زيتتتتتتتادة معتتتتتتتدل   -

تبتتتادل الايتتتارات 

واستقدام االساتذة 

الخبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراء 

 االجانب.

 

 رئيس الجامعة . -

نائب رئيس الجامعة  -

 للدراسات العليا.

متتتتتتتدير العرقتتتتتتتات   -

 الثقاقية.

 عمداء اللليات. -

لجتتتتتتتان العرقتتتتتتتات   -

 الثقافية.

 

دراستتتة المتتتوارد    -

 الرزمتتتتة للوفتتتتاء 

بمخصصتتتتتتتتتتتتات 

حضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 

المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤثرات 

 والندوات.

تتتتتتوفير المتتتتتوارد  -

الرزمتتتتة لتبتتتتادل  

الايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات  

واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدام 

االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتذة 

 االجانب.

وضتتتتتتتع خطتتتتتتتط  -

للحصتتتتول علتتتتى  

دعتتم متتن جهتتات   

اعمتتتتتتال دوليتتتتتتة  

لتمويتتتتتتتتل تلتتتتتتتتك 

 االنشطة.
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 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

تشجيع النشر العلمى لالبحاث  - 5 
و المشىىروعات البحثيىىة علىىى نحىىو   

 يتمشى مع المعايير العالمية

 

 إعىىىىىداد حفيىىىىىز البىىىىىاحثين علىىىىىى ت  -17
 حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاث باأل

 خارجى لو االبتكار والنشر ا
 

زيادة معدل نشتر   -
االبحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاث 

 خارجيا.
تحستتتتتين معتتتتتدل   -

األبتلتتتتتتتتتتتتتتتارات 
 والبراءات .

متتتتتد  حصتتتتتول   -
البتتتتتاحثين علتتتتتى  
حتتتتتتوافا للنشتتتتتتر 

 الخارجى .
 

 .  رئيس الجامعة -
نائب رئيس الجامعة  -

 للدراستتتتتتات العليتتتتتتا  
 و البحوث.

 مدير ادارة البحوث. -
 

تحديتتتتتد ملافتتتتتات  -
وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوافا 

 للباحثين.
تتتتتتتوفير متتتتتتوارد   -

ماليتتتتتة لملافتتتتتات 
البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحثين 
المتميتتتتتاين فتتتتتى  
 النشر الخارجى. 

تتتتتتتوفير متتتتتتوارد   -
 ماليتتتتتة لملافتتتتتآت 

حوافا البتاحثين  و
 لربتلارات.
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انشىىاء مجىىالت ودوريىىات علميىىة      -18 
نحىىىىو قيىىىىة علىىىىى يلنشىىىىر االبحىىىىاث التطب

 مع المعايير العالمية  يتمشى

 

بحتتتتتتوث عتتتتتتدد ال -
ة المنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور
المحلمتتتتتة علتتتتتى 
 المرجعية الدولية 

انتظتتتتام صتتتتدور   -
 المجلة.

اعتبارالمجلة متن   -
المجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت 
المقبولتتتتة للنشتتتتر  

 . دوليا
 
 
 
 

 رئيس الجامعة. -
نائب رئيس الجامعة  -

    للدراستتتتتتات العليتتتتتتا  
 و البحوث.

 مدير البحوث . -
متتتتتتتتتتدير تحريتتتتتتتتتتر  -

 المجلة.

اصتتتدار دوريتتتتن  -
 سنويا.

تحلتتتتيم االبحتتتتاث  -
متتتتتتتن محلمتتتتتتتين 

ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين أو دو
 معتمدين .

نشتتتتتر االبحتتتتتاث   -
واالبتلتتتتتتتتتتتتتارات 
والمشتتتتتتتتتروعات 
البحثيتتتتتتتتة بتتتتتتتتين  

 جهات دولية.
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 الموارد المطلوبة أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

تفعيىىىىىىىىىىىل دور المراكىىىىىىىىىىىز  -1
ات ذات الطىابع الخىاص   والوحد

 بالجامعة والكليات.
 

تشجيع التعاون بين مراكىز ووحىدات    -1
 الجامعة ذات الطابع الخاص.

 

عتتتتتتتتدد مشتتتتتتتتروعات    -

التعتتاون والتبتتادل العلمتتي  

والختتتدمي بتتتين المراكتتتا   

 .والوحدات

 

وكتترء اللليتتات لشتتئون    - 

خدمتتتتة المجتمتتتتع وتنميتتتتة   

 البيئة.

متتتتتتتتتتتتديرو المراكتتتتتتتتتتتتا  -

 والوحتتتتتدات  ات الطتتتتتابع 

 الخاص.

متتتتديروا إدارات خدمتتتتة    -

 المجتمع والبيئة.

 

  فرق عمل. -

نتتتتتتتتتدوات وحلقتتتتتتتتتات -

 نقاشية.

 اتصال ومتابعة. -

 حمرت توعية. -
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لتعىىىىاون بىىىىين مراكىىىىز  مىىىىد جسىىىىور ا -2 
ووحدات الجامعة والمؤسسىات والهيئىات   

 المحلية واإلقليمية والعالمية.
 

متتتتتتد  التقتتتتتتدم فتتتتتتي   -

 االتفاقات التعاونية.

المشتتتتتتتروعات  عتتتتتتتدد-

المنفتتذة متتع المؤسستتات  

المحليتتتتتتتة واإلقليميتتتتتتتة  

 والعالمية.

 

وكتتترء اللليتتتات لشتتتئون   -

خدمتتتتة المجتمتتتتع وتنميتتتتة   

 البيئة.

متتتتتتتتتتتتديرو المراكتتتتتتتتتتتتا  -

والوحتتتتتدات  ات الطتتتتتابع  

 الخاص.

متتتتتديرو إدارات خدمتتتتتة   -

 المجتمع والبيئة.

 

 فرق عمل. -

 اتصاالت.-

دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -

واستقصتتاءات وتحليتتل.

   

 عمل.ندوات وورش  -

 متابعة وتقييم. -

 

 

1125 

 الطابع الخاص . المحور الثالث : زيادة قدرة جامعة بنى سويف على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة وتفعيل المراكز والوحدات ذات
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 الموارد المطلوبة أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

إلقامىىة  ة للتنسىىيق والتعىاون وضىع آليى   -3 
مشىىىىىروعات مشىىىىىتركة بىىىىىين المراكىىىىىز   
والوحىىدات  لمواجهىىة مشىىكالت المجتمىىع  

 والبيئة.
 

فاعليتتة وكفتتاءة نتتتائج    -

 المشروعات.

 

وكتتترء اللليتتتات لشتتتئون   -

 المجتمع وتنمية المجتمع.

متتتتتتتتتتتتديرو المراكتتتتتتتتتتتتا  -

والوحتتتتتدات  ات الطتتتتتابع  

 اص.الخ

متتتتتديرو إدارات قطتتتتتاع   -

 خدمة المجتمع والبيئة.

 

 

  فرق عمل. -

دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -

 واستقصاءات وتحليل.

نتتتتتتتتدوات وبتتتتتتتترامج   -

 توعية.

اتصتتتتتتتتال ومتابعتتتتتتتتة  -

  وتقييم.
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وضىىع نظىىام لمتابعىىة األداء بىىالمركز    -4 
 والوحدات ذات الطابع الخاص.

 

نتتتتتتتتتائج المراجعتتتتتتتتة   -

والتقيتتتتتيم متتتتتن جانتتتتتب  

 الجامعة واللليات.

 

وكتتترء اللليتتتات لشتتتئون   -

خدمتتتتة المجتمتتتتع وتنميتتتتة   

 البيئة.

مديرو المراكا والوحتدات  

  ات الطابع الخاص.

متتتتتتديرو إدارة تقيتتتتتتيم أداء 

الوحتتتتتتتدات  ات الطتتتتتتتابع  

 الخاص.

 . فرق عمل -

نتتتتتتتتدوات وحلقتتتتتتتتات  -

 نقاشية.

 اء .تحديد معايير لألد -

 تقارير متابعة وتقييم. -

 نظم اتصال. -
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خىىىىىدمات البيئيىىىىىة تطىىىىىوير ال -2
 واالقتصادية واالجتماعية

تحديىىد االحتياجىىات البيئيىىة المرتبطىىة    -5
بعىىىىىالج مشىىىىىكالت المجتمىىىىىع وتحقيىىىىىق    

  فرق عمل. -وكتتترء اللليتتتات لشتتتئون   -تتتتتتتتتتتتوفير بيانتتتتتتتتتتتات  -
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 الموارد المطلوبة أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

 .التطوير والتنمية المستدامة 
 
 
 

 

 

ومعلومتتتتتتتتتتات عتتتتتتتتتتتن  

االحتياجتتتتتتات الفعليتتتتتتة  

 للمجتمع.

 

خدمتتتتة المجتمتتتتع وتنميتتتتة   

 البيئة.

كتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتديرو المرا -

والوحتتتتتدات  ات الطتتتتتابع  

 الخاص

 ندوات وورش عمل. -

دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -

  واستقصاءات.

 قاعدة بيانات. -

 اتصال ومتابعة. -

تسىىىويق خىىىدمات المراكىىىز    - 3
والوحدات ذات الطىابع الخىاص   
لتوفير مصادر للىدعم والتمويىل   

 الذاتي للجامعة والكليات
 

تىىرويج خىىدمات الجامعىىة فىىي مجىىال      -6
لدراسىىىىىىىىات البيئيىىىىىىىىة واالستشىىىىىىىىارات   ا

 والتدريب
 

عتتتتتتتتتدد الدراستتتتتتتتتات  -

 البيئية.

 عدد االستشارات. -

عتتتتتتتتتتتدد البتتتتتتتتتتترامج   -

 التدريبية.

 

وكتتترء اللليتتتات لشتتتئون   -

خدمتتتتة المجتمتتتتع وتنميتتتتة   

 البيئة.

متتتتتتتتتتتتديرو المراكتتتتتتتتتتتتا  -

والوحتتتتتدات  ات الطتتتتتابع  

 الخاص

مركتتا تستتويق الختتدمات   -

 يةالجامع

 فرق عمل. -

دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -

 ات.واستقصاء

أستتتتتتتتتاليب تحفيتتتتتتتتتا   -

 وتسعير وترويج.

تعاقتتتتتدات وجوانتتتتتب   -

 مالية وقانونية.
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نشر الوعي البيئي والثقافي   -4
 بقضايا المجتمع والبيئة

 

إقامىىىة المىىىؤتمرات والنىىىدوات وورش  -7
العمىىىل وإصىىىدار الىىىدوريات والنشىىىرات    

 للمراكز والوحدات
 

فاعليتتتتتة ومصتتتتتداقية    -

 التوصيات والنتائج.

ود التتتتتتتتتتوعي بجهتتتتتتتتتت -

 الجامعة.

وكتتترء اللليتتتات لشتتتئون   -

خدمتتتتة المجتمتتتتع وتنميتتتتة   

 البيئة.

متتتتتتتتتتتتديرو المراكتتتتتتتتتتتتا  -

والوحتتتتتدات  ات الطتتتتتابع  

 الخاص
 إدارات قطتتتتتتاع خدمتتتتتتة  -

 المجتمع  

  فروق عمل. -

دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  -

 واستقصاءات.

 مؤتمرات وندوات. -
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 الموارد المطلوبة أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ ات األداءمؤشر الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

تحسين وزيادة مهارات  -1

أعضاء المستويات وإملانيات 

اإلدارية المختلفة سواء في 

الجامعة أو كلياتها وتحفياهم 

 وتطوير مقاييس تقييم دوري.

 

 تنمية قدرات العاملين واإلداريين -1

 بالجامعة وكلياتها.

 تحفيا العاملين واإلداريين. -2

 تطوير مقاييس تقييم أداء العاملين. -3

مد  إيجابية التغذية  -

العلسية من المستفيدين 

 من )اإلداريين(.

المراجعة والمتابعة  -

 الدورية للتقييم اإلداري.

زيادة عدد الحاصلين  -

  عمداء اللليات. -

مدير مركا تنمية قدرات  -

 القيادات.

 أمين عام الجامعة -

 

 ندوات وورش عمل. -

دورات تدريبية  -

 متخصصة.

لقاءات واجتماعات. -

 استبيان. - 

تلوين لجان من  -

1555 
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 الرابع :األرتقاء بأداء الجهاز اإلدارى والعاملين للجامعة وكلياتها من خالل اإلدارة األلكترونية المحور  
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 الموارد المطلوبة أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ ات األداءمؤشر الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

 على الحوافا دوريا.

نسبة رضا العاملين  -

 اختيار القيادات.عن 

 

المتخصصين لوضع 

 قواعد وشروط معينة 

تلوين لجان من  -

المتخصصين لدراسة 

 الحوافا.

إعرن ونشر الئحة  -

 الحوافا.

 

 

 

 

 

 

تحويل نظام العمل  -2

اإلداري بالجامعة وكلياتها إلى 

 نظام اإلدارة االللترونية.

 

تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على  -4

 شئون األفراد والعاملين.

تطبيق نظم المعلومات على شئون  -5

 الدراسات العليا .

 بيانات بالجامعة .استلمال قواعد  -1

 برنامج حصول الجامعة على األياو. -7

 بيئة تلنولوجية -3

نسبة فعالية تطبيق  -

 MISنظام 

إيجابية التغذية  -

المرتجعة من المستفيدين 

 من )اإلداريين(.

المراجعة والمتابعة  -

 الدورية للتقييم.

نائب رئيس الجامعة  -

 للدراسات العليا.

مدير وحدة تطوير  -

 روعات.المش

 .MISمدير  -

مدير مركا نظم  -

 المعلومات.

ندوات وورش عمل. -

 دورات تدريبية. - 

لقاءات ومناقشات. -

 محضر إجتماعات .  - 
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 الموارد المطلوبة أنشطة التنفيذ المسئولية عن التنفيذ ات األداءمؤشر الخطط والبرامج التنفيذية األهداف األستراتيجية

 خالل سنوات الخطة

 باأللف جنية

 عمداء اللليات. -  

 أمين عام الجامعة. -

 مدراء اللليات -

 

 

 

تحسين الرعاية الصحية  -3

وتطوير الخدمات االجتماعية 

 يين والعاملينلإلدار

 

 تحسين الرعاية الصحية. -2

 زيادة الخدمات االجتماعية. -15

أنشطة توفير حضانة للعاملين و -11

 . أخر 

 تطوير الخدمات الرياضية. -12

 

 إيجابية االستبيانات.-

إيجابية التغذية العلسية  -

من العاملين لجامعة 

 واللليات.

عدد حاالت الطوارئ  -

 ا.المالية التي تم عرجه

      رئيس الجامعة. -

 عمداء اللليات. -

أمين عام الجامعة. -

 مدراء اللليات.  - 

 

 توفير رعاية صحية مرئمة. -

عمل صندوق للخدمات   -

 االجتماعية.

 توفير حضانة للعاملين. -

المساهمة في دعم  -

 اشتراكات باألندية الرياضية

2555 
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 المتابعة  سادسًا مؤشرات التحقيق و
Logging and Leading Indicators 

التحقيتتق والمتابعتتة للمحتتاور األربعتتة داختتل كليتتات الجامعتتة بمثابتتة        تعتبتتر مؤشتترات 

قياستتات توضتتح متتد  تحقيتتق الخطتتة اإلستتتراتيجية ألهتتدافها   ومتتد  نجتتاح الجامعتتة فتتي     

ستتات خطتهتتا الخمستتية . بعبتتارة أختتر  تعبتتر تلتتك المؤشتترات عتتن أفضتتل اآلليتتات والممار 

التتتى تقتتوم عليهتتا الخطتتة األستتتراتيجية فتتي مختلتتف المحتتاور المرتبطتتة بمنظومتتة األداء        

 الجامعى والتى تتفق مع المعايير والقياسات القومية أو اإلقليمية أوالدولية .

وفيمتتا يلتتى مؤشتترات األداء القابلتتة للقيتتاس الخاصتتة بالخطتتة األستتتراتيجية التتتى تتضتتمن      

والطترا   الدراستات العليتا والبحتوث   خدمتة المجتمتع وتنميتة         المحاور األربعة )التعلتيم 

 البيئة   العاملين واإلداريين(.

 

 

 مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

التطوير المستمر للمناهج والبرامج التعليمية بما  -1

يواكتتتتتب متطلبتتتتتات العصتتتتتر و مقابلتتتتتة المعتتتتتايير     

ت االطتراف المعنيتة  و متطلبتات    االكاديمية وتوقعتا 

 االعمال لسوق العمل.

 

ج مراجعىىىىىىىة المنىىىىىىىاهج و البىىىىىىىرام    -2
 التعليمية

 ق من انها:على نحو دورى والتحق
 تتفق مع متطلبات العصر . -

 تتقابل معايير الجودة و المعايير االكاديمية . -

 تفى بتوقعات االطراف المعنية . -

 على متطلبات سوق العمل . تتمشى  -

 

 اجعة.نتائج المر -

 نتائج االستقصاء. -

 تقييم المراجعين النظراء. -

 

  
فىى  الدراسية تطوير وتحديث اللوائح  -2

 ضوء:
 المراجعة الدورية لفرق العمل. -

 نتائج ورش العمل و حلقات النقاش. -

 تقارير االتصال والمتابعة. -

 

 

 
 نتائج تقارير فرق العمل. -

 نتتتتتتتتتتتتتتائج ورش العمتتتتتتتتتتتتتل   -

 و حلقات النقاش.

االطتتتتراف نتتتتائج استقصتتتاء    -

 المعنية.  

نتتتتائج ودراستتتتات المجتتتتالس   -

  ات الصلة.

 ي إطار نظام الجودة الشاملة  المحور األول : األرتقاء بجودة مخرجات الجامعة وكلياتها في مجال تطوير مجال التعليم والطالب ف
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 مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

العلميىىة التوسىىع فىىى تطبيىىق البىىرامج    -3 
 :والجديدة  المتميزة

زيتتتادة التتتوعى باهميتتتة وماايتتتا بتتترامج   -

 التميا الجديدة.

توفير وسائل التدريس الحديثة المرئمة  -

 لتلك البرامج المتمياة.

عقد ورش عمل و حلقات نقتاش لايتادة    -

 بتتتتتالوائح البتتتتترامج المتميتتتتتاة  لمعرفتتتتتة ا

 الجديدة.

متتتد  إقبتتتال الطتتترا علتتتى     -

االلتحتتتتاق بتتتتالبرامج المتميتتتتاة 

 الجديدة.

زيتتتتادة المهتتتتارات المعرفيتتتتة  -

 والتطبيقية للطرا.

زيتتتتتتتادة فتتتتتتترض توظيتتتتتتتف   -

 الطرا وتشغليهم.

تقبتتل ستتوق العمتتل والمجتمتتع  -

 جديدةللبرامج المتمياة ال

تنمية العالقات مىع المنظمىات ومنشى ت     -4 
 ألعمال التي تعمل في سو  العملا

 

تقهيتتل الكليتتات لالعتمتتاد األكتتاديمي متتن جانتتب     -9

الهيئتتتتتة القوميتتتتتة أو العالميتتتتتة وتعظتتتتتيم قتتتتتدرتها   

 التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.

 

دعىىىىم الكليىىىىات فىىىىي تطبيىىىىق معىىىىايير  -5
االعتمىىىىاد األكىىىىاديمي ومسىىىىاعدتها فىىىىي    

 اختيار المستوى المالئم.
 .رئيس الجامعة -

 عمداء اللليات. -

وكرء اللليات لشئون التعليم  -

 والطرا.

 رؤساء األقسام باللليات . -

 مركا ضمان الجودة في الجامعة. -

 وحدات الجودة باللليات. -

 مجالس األقسام واللليات. -

المرجعيتتة لتحديتتد  قارنتتاتالم -

مستتتتو  المعتتتايير المرئمتتتة   

 لللليات.

نتائج التقييم والمتابعة  -

 والمراجعة والتغذية

 العلسية.

تأهيتتل اللليتتات وتقتتدمها إلتتى    -

الهيئة العامة لضتمان الجتودة   

 واألعتماد .

 

إنشاء نظام داخلي للمتابعة  -6 

والمراجعة عن طريق الجامعة يتضمن 

تحديد المعايير األكاديمية وآليات القياال 

 والتقويم ومعالجة الفجوات.

التقيتتتيم ونتتتتائج المراجعتتتة     -

 والمتابعة.

 رجعيةالمقارنة الم -

تحسىىىين البيئىىىة التعليميىىىة والتكنولوجيىىىة والبنيىىىة  -3
 التحتية للجامعة وكلياتها.

 

تحسىىين وسىىائل التكنولوجيىىا الحديثىىة     -7
وأسىىاليب االتصىىال االلكترونيىىة فىىي أداء  

 العملية التعليمية.
 

 زيادة رضا الطرا. -

 رضا أعضاء هيئة التدريس. -

األعضتتتتتاء المعتتتتتاونين  رضتتتتتا -

 للتدريس.
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 مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

التوسىىع فىىي المبىىاني واإلنشىىاءات مىىع   -8 
صىىيانة المىىدرجات والقاعىىات والمعامىىل    
والىىورش القائمىىة مىىع إمىىدادها بىىاألجهزة    

 والمواد الالزمة.
 

 زيادة رضا الطرا -

رضتتتتتتتا أعضتتتتتتتاء هيئتتتتتتتات   -

 التدريس.

رضتتتتتتا أعضتتتتتتاء وظتتتتتتائف   -

 التدريس المساعدة.

 

التوسع في استخدام التعليم االلكتروني   -9 
 عليم عن بعدتعليمية والوالوسائط الت
 

مد  زيادة مهتارات الطترا    -

فتتتتتتتي استتتتتتتتخدام تلنولوجيتتتتتتتا  

 المعلومات.

أعتمتتتتاد البريتتتتد اإلللترونتتتتى  -

كوثيقة للعل اإلدار  بالجامعتة  

 واللليات .

زيادة معدل االلتحاق بالتعليم  -

 المفتوح.

توثيتتتتتتق جميتتتتتتع العمليتتتتتتات    -

واإلجراءات اإلدارية بالجامعة 

 آليا.

مقتتتررات الملتوبتتتة تحويتتل ال  -

 إلى مقررات اللترونية.

رضا المتعاملين في الجامعتة   -

واللليتتتتتتات )أعضتتتتتتاء هيئتتتتتتة   

التدريس   الطرا   اصتحاا  

 المصلحة (

تنفيىذ بىرامج التحسىين المسىتمر فىي       -11 
شىىاركة جىىودة العمليىىة التعليميىىة وقيىىاال م

 ونظم تقيمهم الطالب في عملية التعليم 

 ارتفتتتتتتتاع نستتتتتتتبة معتتتتتتتدالت   -

 .تحسين والتطويرال

وتحسين  مد  تقدم الطرا -  

 .نتائجهم 

نتتتتائج استقصتتتاء األطتتتتراف    -

 المعنية.

نتتتتتتتائج استقصتتتتتتاء الطتتتتتترا    -
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 مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

وأعضاء هيئة التدريس والهيئتات  

 المعاونة.

قياس معرفة الطالب المسبقة  -

لدخول األمتحانات عن أساليب 

 التقييم ومرجعياته .

تزيىد مىن قىدرة     توفير خدمات تعليميىة و تدريبيىة  -4
 الطالب التنافسية في سو  العمل :

إعىىداد درسىىات لتحديىىد االحتياجىىات  -11
المطلوبة في تخصصات علمية حديثة أو 

 أنشطة تطبيقية معينة :

شتتتغل التخصصتتتات التتتتي   

 يتطلبها سوق العمل .

مؤشتتتترات رضتتتتا  تحستتتتن 

الطرا وتأييتدهم للبترامج   

. 

استتتتتتتتتتتمارات استتتتتتتتتتتبيان  

 الطرا .

عايتتتتتة استتتتتتمرار نستتتتتبة ر 

واهتمتتام الجامعتتة للطتترا 

 ثقافيًا وعلميًا وفنيًا.  

تحديىىىىىىد المهىىىىىىارات و المعىىىىىىارف    -12 
المطلوبىىىة لوفىىىاء الخىىىريجين باحتياجىىىات  

 سو  العمل:

 

نتتتتتتائج استقصتتتتتاء ستتتتتوق   

 العمل .

 نتائج لقاءات التوظيف . 

نتتتتتتتائج التتتتتترأي العتتتتتتام و   

اإلعتتتتتتتتتتتتتتتترم بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن 

 التخصصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 و المهارات المطلوبة .

 

خىىدمات اجتماعيىىة و أنشىىطة  تىىوفير -13 
 رياضية و رعاية صحية للطالب :

نتتتتتتتتتتتتتتتتتائج استتتتتتتتتتتتتتتتتبيان  

 واستقصاءات الطرا .

 

 

 

 تسىىىىاعد بىىىىرامج تىىىىدريب   وضىىىىع   -14 
تهم الطالب على صقل معارفهم و مهىار ا

 في تخصصات و أنشطة معينة :

 

نتتتتتتتتتتتائج استقصتتتتتتتتتتاءات   

 الطرا .

نتتتتتائج قتتتتوائم االستقصتتتتاء  

 لسوق العمل بالمجتمع .

 مهتتتتتتتتتتتتتتتارات  زيتتتتتتتتتتتتتتتادة 

و معارف الطرا العملية 

. 
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متتتتتد  ارتبتتتتتاط البتتتتترامج   

 التدريبيتتتتتتتتتة بمتطلبتتتتتتتتتات  

 و احتياجات سوق العمل

 تطوير و تنمية و تأهيل أعضىاء هيئىة التىدريس     -5
 و الوظائف المعاونة و اإلداريين بكليات الجامعة :

 

تطىىىوير و تنميىىىة قىىىدرات أعضىىىاء     -15
و الوظىىىائف المعاونىىىة و  هيئىىىة التىىىدريس

 يادات الق
 

نستتتتتتب المشتتتتتتاركة فتتتتتتي    

 البرامج .

 األداء  نتائج تقارير تقييم  

 نتائج استقصاء الطرا  

نتتتتائج استقصتتتاء أعضتتتاء   

هيئة التدريس و الوظتائف  

 المعاونة و القيادات .

تقارير نتائج المراجعة من  

 األطراف المعنية .

تطبيق نظم لتقييم أداء أعضاء هيئة  -16 
 التدريس و الهيئة المعاونة

متتتد  التقتتتدم فتتتي مستتتتو      

 األداء

تقارير عن نتتائج استقصتاء    

 األطراف المعنية .

المحور الثانى : رفىع كفىاءة وفاعليىة دور الجامعىة فىي مجىال الدراسىات العليىا والبحىوث وتعظىيم التعىاون والمشىاركة مىع كافىة               
 . المؤسسات التعليمية والبحثية والمجتمعية الدولية والمحلية

 راتيجى األول:الهدف األست  -1

التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليتا بمتا   

 يواكب متطلبات العصر والصناعة وسوق العمل .

تحديد إحتياجات الصناعة وسو   -1

العمل والمجتمع في تخصصات علمية 

 مستحدثة .

 

ات تحديتتتتتتتد التخصصتتتتتتت -

والموضتتتتتتوعات التتتتتتتى  

طلبهتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتناعة تت

 والمجتمع .

زيتتتادة مهتتتارات طتتترا   -

 العليا . الدراسات

زيتتتتتتتتتتتتادة القتتتتتتتتتتتتدرات   -

األبداعيتتتتتة واألبتلاريتتتتتة 

 والتحليلية للطرا .

 وضع برامج تعليمية متميزة . -2 
ات تحديتتتتتتتد التخصصتتتتتتت -

والموضتتتتتتوعات التتتتتتتى  

طلبهتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتناعة تت

 والمجتمع .

زيتتتادة مهتتتارات طتتترا   -

 الدراسات العليا .

زيتتتتتتتتتتتتادة القتتتتتتتتتتتتدرات   -

األبداعيتتتتتة واألبتلاريتتتتتة 
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 والتحليلية للطرا .

 عديل لوائح الدراسات العليا .ت -3 
ات تحديتتتتتتتد التخصصتتتتتتت -

والموضتتتتتتوعات التتتتتتتى  

طلبهتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتناعة تت

 والمجتمع .

زيتتتادة مهتتتارات طتتترا   -

 الدراسات العليا .

زيتتتتتتتتتتتتادة القتتتتتتتتتتتتدرات   -

األبداعيتتتتتة واألبتلاريتتتتتة 

 والتحليلية للطرا .

 

 

تحسىىىىىىىىىىين خىىىىىىىىىىدمات المكتبىىىىىىىىىىات    -4

والمعلومىىىىات الرقميىىىىة واألشىىىىتراك فىىىىي  

يىىىىىىىة لألبحىىىىىىىاث  مواقىىىىىىىع بيانىىىىىىىات عالم 

 والدوريات والكتب األلكترونية .

 

زيتتتتادة رضتتتتا البتتتتاحثين   -

ستتتتتواء أعضتتتتتاء هيئتتتتتة  

التتتتتدريس أو الوظتتتتائف   

المعاونتتتتتتتتتتة وطتتتتتتتتتترا 

 الدراسات العليا .

عتتتتتدد قواعتتتتتد البيانتتتتتات  -

العالميتتتتتتتة التتتتتتتتى يتتتتتتتتم  

 األشتراك فيها.

 عدد مقتنيات الملتبة . -

 
تشىىىجيع األلتحىىىا  بالدراسىىىات العليىىىا   -5

  لخريجى الجامعة

تطتتتوير ومراجعتتتة شتتتروط القبتتتول    

 بالدراسات العليا 

 لتحاقمعدالت اال -

نستتتبة طلبتتتتة الدراستتتتات   -

العليتتتتتتا التتتتتتى خريجتتتتتتى 

اللليتتتتتات فتتتتتي مستتتتتتو  

 البلالوريوس .

إنشىىىاء معامىىىل لرفىىىع كفىىىاءة العمليىىىة    -6 

 البحثية 

زيتتتتتتادة عتتتتتتدد واألبحتتتتتتاث   -

 المتمياة  

تميتتا المشتتروعات البحثيتتة    -

 التطبيقية .

  اتيجى الثانىالهدف األستر  -2

إعداد وتطوير الخطط البحثية العلميتة للجامعتة   

بنىىىىىاء وتطىىىىىوير خطىىىىىة اسىىىىىتراتيجية  -7

البحىىث العلمىىى ووضىىع آليىىة التنفيىىذ علىىى 

 

تطتتوير استتتراتيجية للبحتتث    -

  العلمتتتتتتتتتتتتتى  ات رؤيتتتتتتتتتتتتتة 

 مستقبلية .
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وكلياتها والتوسع في المشروعات البحثية المشتركة 

. 

 

 مستوى الجامعة والكليات .

 

الخطتتتتتتط البحثيتتتتتتة  تلامتتتتتتل -

 وتناسبها.

 زيادة موازنات األبحاث . -

توافتتق الخطتتط البحثيتتة متتع     -

إحتياجات المجتمع ومشاكل 

 البيئة .

زيتتادة اهتمتتام أعضتتاء هيئتتة   -

التتتتتدريس بنشتتتتر األبحتتتتاث   

 العلمية التطبيقية .

 
تحفيىىىىىز أعضىىىىىاء هيئىىىىىة التىىىىىدريس      -8

والهيئات المعاونة وطىرب بىرامج توعيىة    
لمجتمىىع البيئيىىة للبىىاحثين لحىىل مشىىكالت ا

ووضىىىع نظىىىم لتمويىىىل مىىىوارد األبحىىىاث   
 المتميزة .

 

متتد  مقتتدار المستتاهمة فتتي     -

 التنمية المستدامة للمجتمع .

متتتتد  مستتتتتو  المشتتتتاركة    -

واألستتتتتتتتتجابة ألولويتتتتتتتتات  

 أحتياجات المجتمع .

متتد  التحستتن فتتي مستتتو      -

 البحوث.

ورة متتتد  التحستتتن فتتتي صتتت -

الجامعتتتتتة كمركتتتتتا متميتتتتتا  

 للبحوث 

  ث زيتتتتتتتادة متتتتتتتوارد البحتتتتتتت   -

 العلمى .

 

 

 

تطوير ودعىم التعىاون وتطىوير أتفاقيىات      -9 
وبروتكىىىىىىىوالت التعىىىىىىىاون الثقىىىىىىىافى مىىىىىىىع   
المؤسسىىىىىات األخىىىىىرى إلجىىىىىراء البحىىىىىوث  
الميدانيىىة والتطبيقيىىة المىىرتبط بقضىىايا قوميىىة   

   وإقليمية ودولية

 

عتتتدد البحتتتوث والدراستتتات    -

 التى يتم أعدادها .

عتتتتتتتتتتتتتتتتدد األتفاقيتتتتتتتتتتتتتتتتات   -

والبرتلتتتتتتتتتوالت الثقافيتتتتتتتتتة  

 ارجية .والخ

عدد البحوث والدراسات  -

 المشتركة 



   
 

 

 

254 

 

 مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

 األهدف األستراتيجية الثالث :- 3

تطتتوير وتنميتتتة قتتتدرات أعضتتاء هيئتتتة التتتتدريس   

 والوظائف المعاونة في تخصصات متميزة نادرة .

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  -11

 والوظائف المعاونة .

معتتتتة ستتتتمعة  اكتستتتتاا الجا -

 كبيرة وتميا في البحوث 

المتميتتتاة  لبحتتتوثعتتتدد ا -

  ات المجاالت القادرة 

 
فا  مع جهات تمويلية للمساعدة األت -11

 في دعم بحوث ذات جودة وتميز

الايتتتادة فتتتي الموازنتتتات   -

 المخصصة لألبحاث .

الايتتتادة فتتتي التجهيتتتاات  -

واألدوات والمتتتتتتتتتتتتتتتتواد  

 الخاصة باألبحاث .

تتتوافر أملانيتتات البحتتث    -

 العلمى .

ريب البىاحثين  تطوير وإعداد برامج لتد -12 
   بالمهارات وتنمية قدراتهم المتعلقة بالبحوث

زيتتتتتتادة معتتتتتتدل التقتتتتتتدم    -

للمشتتتتتتروعات البحثيتتتتتتة 

 سواء الدولية او المحلية.

زيتتتتتادة عتتتتتدد االبحتتتتتاث  -

 التطبيقية.

 

 

 

 

 

اال يىىىقوضىىىع وتطبيىىىق نظىىىم التطىىىوير و  -13 
بمعىىاريير  تهىىااالداء فىىى مجىىال البحىىوث ومقارن

 همرجعي

 

 

لت عدد البحتوث التتى حصت    -

على جوائا سواء محلية او 

 اقليمية  او دولية.

عدد بحوث كل عضو هيئة  -

 تدريب.

زيادة االبحاث الممولتة متن    -

 جهات داخلية او محلية.
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ايجابية التغذية المرتتدة متن    -

 المستفيدين.

متتد  تحستتين نوعيتتة االداء   -

 والبحث.

والتميىىز وتحسىىين   عالبىىدال ىمنىىاب بيئىى  تىىوفير – 4
ميق القيمة االخالقية فى مجال تع والعالقات الثقافية
 البحث العلمى

 زيىىىىىادة عىىىىىدد البعثىىىىىات الداخليىىىىىة     -14
 و الخارجية و االشراف المشترك

 

زيتتتتتتادة عتتتتتتدد المبعتتتتتتوثين  -

 ونظامية إيفادهم.

متتد  عتتودة المبعتتوثين بعتتد   -

حصتتتتولهم علتتتتى الدرجتتتتة   

 العلمية .

 

 تنفيىىىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىىىرامج االتفاقيىىىىىىىىىىىات   -15 
 \. و البروتكوالت التفاقية الدولية

زيتتادة معتتدل تنفيتتذ البتترامج   -

 . الثقافية دوليا

زيىىىىىىىادة مخصصىىىىىىىات حضىىىىىىىور    -16 
رات والنىىىىىىىىدوات والىىىىىىىىدورات تمالمىىىىىىىىؤ

التدريبيىىىىة وتبىىىىادل الزيىىىىارات واسىىىىتقدام 
 االساتذة االجانب

زيادة حضور اعضاء هيئة  -

التتتتتتتدريس المتتتتتتؤتمرات و  

 الندوات.

زيتتتتتتتتادة معتتتتتتتتدل تبتتتتتتتتادل   -

الايارات واستقدام االساتذة 

 نب.الخبراء االجا

 

تشىىىجيع النشىىىر العلمىىىى لالبحىىىاث و المشىىىروعات      - 5 
 البحثية على نحو يتمشى مع المعايير العالمية

 

 إعىىىىىداد حفيىىىىىز البىىىىىاحثين علىىىىىى ت -17
 خارجى لو االبتكار والنشر اث حاباأل
 

زيتتادة معتتدل نشتتر االبحتتاث  -

 خارجيا.

تحستتين معتتدل األبتلتتارات     -

 والبراءات .

مد  حصول الباحثين على  -

 خارجى .حوافا للنشر ال

المحور الثالث : زيادة قدرة جامعة بنى سويف فىي التنميىة المسىتدامة وخدمىة المجتمىع والبيئىة وتفعيىل المراكىز والوحىدات ذات          
 . الطابع الخاص

الطىىىىابع تفعيىىىل دور المراكىىىز والوحىىىدات ذات     -1
 الخاص بالجامعة والكليات.

وحىدات  تشجيع التعاون بين مراكىز و  -1
 الخاص. الجامعة ذات الطابع

عتتتتتتدد مشتتتتتتروعات التعتتتتتتاون  -
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والتبتتتادل العلمتتتي والختتتدمي بتتتين  

 .المراكا والوحدات

لتعىىىىاون بىىىىين مراكىىىىز  مىىىىد جسىىىىور ا -2 
ووحدات الجامعة والمؤسسىات والهيئىات   

 المحلية واإلقليمية والعالمية.
 

متتتد  التقتتتدم فتتتي االتفاقتتتات     -

 التعاونية.

المشتروعات المنفتذة متع     عدد-

قليميتتة ت المحليتتة واإلالمؤسستتا

 والعالمية.

إلقامىىة  ة للتنسىىيق والتعىاون وضىع آليى   -3 
مشىىىىىروعات مشىىىىىتركة بىىىىىين المراكىىىىىز   
والوحىىدات  لمواجهىىة مشىىكالت المجتمىىع  

 والبيئة.

فاعليتتتتتتتتة وكفتتتتتتتتاءة نتتتتتتتتتائج   -

 المشروعات.

 

مركز وضىىع نظىىام لمتابعىىة األداء بىىال   -4 
 والوحدات ذات الطابع الخاص.

نتتتائج المراجعتتة والتقيتتيم متتن  -

 الجامعة واللليات. جانب

 

تطىىىىىىىوير الخىىىىىىىدمات البيئيىىىىىىىة واالقتصىىىىىىىادية     -2
 واالجتماعية

 

تحديىىد االحتياجىىات البيئيىىة المرتبطىىة    -5
بعىىىىىالج مشىىىىىكالت المجتمىىىىىع وتحقيىىىىىق    

 .التطوير والتنمية المستدامة

توفير بيانات ومعلومات عتن   -

 االحتياجات الفعلية للمجتمع.

 

ت تسىىىىىويق خىىىىىدمات المراكىىىىىز والوحىىىىىدات ذا - 3
الطىىابع الخىىاص لتىىىوفير مصىىادر للىىدعم والتمويىىىل     

 الذاتي للجامعة والكليات
 

تىىرويج خىىدمات الجامعىىة فىىي مجىىال      -6
الدراسىىىىىىىىات البيئيىىىىىىىىة واالستشىىىىىىىىارات   

 والتدريب
 

 عدد الدراسات البيئية. -

 عدد االستشارات. -

 عدد البرامج التدريبية. -

 

نشىىر الىىوعي البيئىىي والثقىىافي بقضىىايا المجتمىىع    -4
 يئةوالب

 

إقامىىىة المىىىؤتمرات والنىىىدوات وورش  -7
العمىىىل وإصىىىدار الىىىدوريات والنشىىىرات    

 للمراكز والوحدات
 

فاعلية ومصداقية التوصيات  -

 والنتائج.

 الوعي بجهود الجامعة. -

 المحور الرابع :اإلرتقاء بأداء الجهاز اإلدارى والعاملين للجامعة وكلياتها من خالل اإلدارة األلكترونية 

ن وزيادة مهارات وإمكانيات أعضاء تحسي -1

المستويات اإلدارية المختلفة سواء في الجامعة أو 

 كلياتها وتحفيزهم وتطوير مقاييس تقييم دوري.

 

تنمية قدرات العاملين واإلداريين  -1

 بالجامعة وكلياتها.

 تحفيز العاملين واإلداريين. -2

 تطوير مقاييس تقييم أداء العاملين. -3

ة التغذية العلسية مد  إيجابي -

من المستفيدين من 

 )اإلداريين(.

المراجعة والمتابعة الدورية  -

 للتقييم اإلداري.
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 مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية األهداف اإلستراتيجية

زيادة عدد الحاصلين على  -

 الحوافا دوريا.

نسبة رضا العاملين عن  -

 اختيار القيادات.

 

تحويل نظام العمل اإلداري بالجامعة  -2

 وكلياتها إلى نظام اإلدارة االلكترونية.

 

تطبيق نظم المعلومات اإلدارية على  -4

 شئون األفراد والعاملين.

تطبيق نظم المعلومات على شئون  -5

 الدراسات العليا .

 استكمال قواعد بيانات بالجامعة . -6

برنامج حصول الجامعة على  -7

 األيزو.

 بيئة تكنولوجية -8

نسبة فعالية تطبيق نظام  -

MIS 

إيجابية التغذية المرتجعة من  -

 مستفيدين من )اإلداريين(.ال

المراجعة والمتابعة الدورية  -

 للتقييم.

 

تحسين الرعاية الصحية وتطوير الخدمات  -3

 االجتماعية لإلداريين والعاملين

 

 تحسين الرعاية الصحية. -2

 زيادة الخدمات االجتماعية. -15

أنشطة توفير حضانة للعاملين و -11

 . أخر 

 .تطوير الخدمات الرياضية -12

 

 إيجابية االستبيانات.-

إيجابية التغذية العلسية من  -

 العاملين لجامعة واللليات.

عدد حاالت الطوارئ المالية  -

 التي تم عرجها.
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سابعًا : الوضىع الىراهن و المسىتهدف و الفجىوة و االحتياجىات للمراكىز و الوحىدات ذات        
 الطابع الخاص :

 الطابع الخاصالوحدات ذات  4/0
 مركز التعليم المفتوح 4/0/0

 يجيةتستراإلطار الفكري والمنهجي للخطة اإلا وال:أ

 :المركزمقدمة عن  (0)

بلتل   ًاسعي جاهتد ي والذي1/2/2557تأسس المركا بقرار من مجلس جامعة بني سويف في     

ه الفنيتة  وإثتراء خبراتت  من خرل إستراتيجيات وتوجهتات الجامعتة األم   قوة إلي تفعيل إملانياته وقدراته 

وأهتل الخبترة فتي المجتاالت     خبترات العلميتة والفلريتة ألستاتذتها     الفتي  لتك كلته علتي      ًامعتمتد والعلمية 

فتتي  لتتك للافتتة المستتتحدثات واألستتاليب العلميتتة والتلنولوجيتتة إلتتي جانتتب التترؤ        ًاومستتتندالتعليميتتة 

 . بالجامعة داخليًا وخارجيًا جتماعية الفاعلة من أجل خدمة كافة القطاعات والتخصصاتإلا

ستتحداث بترامج جديتدة علتي     إستتمرار و إطوال مسيرتها إلي تطتوير برامجهتا ب   الجامعةسعي تو

وهي قطاع شتئون التعلتيم والطترا    ها العدديدة قطاعاتبنحو يتناسب مع المتغيرات العلمية واألكاديمية 

و قطتاع الوحتدات   ع وتنميتة البيئتة       وقطاع الدراسات العليا والبحوث   وقطاع شتئون خدمتة المجتمت   

 أبنائها الطرا داخليًا وخارجيًا.ورعاية المجتمع من أجل خدمة والمراكا  ات الطابع الخاص 

ويسعى المركا الى تقديم فرصة لمن منعتهم الظروف األكاديمية أو االجتماعية للحصتول علتى   

لدراسة الثانويتة بفروعهتا " العتام ـ     المؤهل الجامعي بشرط أساسي حصول الراغب على شهادة إتمام ا

 األزهري ـ الفنية تجاري ـ صناعي ـ زراعي ـ تمريض ...... إلخ" .

كمتتتا أن المركتتتا جتتتاء ال يتجتتتاأ متتتن جامعتتتة بنتتتي ستتتويف فهتتتو ملتتتتام بتقتتتديم التتتدعم التقنتتتي      

ث العلمتي  والتلنولوجي في مجال التعليم وكذا الدعم المالي إن أملن و لك لتطوير التعليم العالي والبحت 

 بالمركا والجامعة.
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 م 2552 /2553الجتامعي  م أعداد الطرا المقيدين بالتعليم المفتوح بلليات الجامعتة للعتا  وتبلغ  

 الحقوق ثم كلية األداا . كلية ثم  تأتي كلية التجارة في المرتبة األولى  طالب وطالبة  2322

 25555لقادمتتة التتى حتتوالى  ويستتعى المركتتا التتى زيتتادة أعتتداد الطتترا فتتى الخمستتة ستتنوات ا    

 عشرون الف طالب

طبقًا لمجموعتاتهم ) التخصصتية / ملتبيتة /     الجهاز اإلداري بالمركاإجمالي العاملين بكما يبلغ 

وعامتتل كمتتا يستتعى المركتتا لايتتادة هتتذا العتتدد   موظتتف 25 م  2552فنيتتة / حرفيتتة / المعاونتتة( للعتتام 

 ير من قضايا المجتمع مثل البطالة وخرفة . لتحقيق الخدمة بأعلى مستوي والمساعدة فى حل كث

 : التعليم المفتوحفى مجال  المركزفلسفة   (9)

توجيه كافة األنشتطة األكاديميتة واإلداريتة والماليتة     التعليم المفتوح الى فى مجال  يهدف المركا

 اتنحو تحقيق رضاء العمرء واألطراف  ات المصلحة مع التطوير والتحسين المستتمر لجتودة الختدم   

بحيتتث يستتاير أحتتدث التتنظم فتتى الجامعتتات األجنبيتتة  للوصتتول و الختتريجين  المقدمتتة للطتتراالتعليميتتة 

 والعربية وفقا للبرامج التى يقرها مجلس الجامعة .

إلتى عتدة اعتبتارات يمكتن إيجازهتا علتى       األنظمتة المتطتورة فتى التعلتيم بتالمركز      وترجع أهمية اتبال 

 -النحو التالى:

 التنمويتتةحتياجتتات ومتطلبتتات ستتوق العمتتل ممتتا يتطلتتب القيتتام بالعمليتتة    إالتغيتتر المستتتمر فتتى   -

بتلار آليات جديدة لحل المشلرت التى تواجه إبأساليب جديدة ومتطورة فى ظل التنافسية والعولمة مع 

 .التلنولوجي والعالميمسيرة التطور 

اع فتي التعامتل متع    بتلار واإلبدإلتعاظم دور العنصر البشر  المؤهل والمدرا والقادر على ا -

 النظام العالمى الجديد وتحدياته. 

الطتترا علتتى نوعيتتة ومهتتارة وإملانيتتات    هفتتى تقتتدم ونمتتو المجتمتتع بتتتأثير   المركتتامستتاهمة  -

 .بالجامعة داخليًا وخارجيًا

مساهمة المؤسسات التعليمية فى تقدم ونمو المجتمع بتأثيرهتا علتى نوعيتة ومهتارة وإملانيتات       -

 الخريجين

ريع فتتى تلنولوجيتتا المعلومتتات واالتصتتاالت ممتتا يستتتلام ضتترورة استتتخدام صتتيغ   التقتتدم الستت -

 . متطورة في التعليم مثل تطبيق نظم التعليم عن بعد والتعليم االللترونى
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ممتتا  المجتمتع التتداخلي والختتارجي للجامعتتة اإلستهام فتتي حتتل كثيتتر متن المشتتلرت التتتى تعتتوق    -

 .للجامعةيحسن من نظرة المجتمع 

ناهج الجامعة التعليمية تتستم بالواقعيتة لمقابلتة التتوازن بتين توقعتات األطتراف المعنيتة         جعل برامج وم

 ومتطلبات التنمية المستدامة.

و  ضرورة البحث عن مصادر تمويل  اتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثيتة  -

 .التنموية بالجامعة

ليم المفتوح يعتمتد علتى االلتتاام بنشتر وتعايتا      ومن ثم فإن المركا فى سعيه نحو تحقيق نظام التع

ثقافتتة التعلتتيم اإلللترونتتى والتعلتتيم عتتن بعتتد متتع العمتتل علتتى تحقيتتق التتترابط والتجتتانس بتتين التتنظم             

 -واإلجراءات المتبعة بالجامعة من خرل الخطة االستراتيجية والتى تلتام باآلتي :

 جامعة وقيمها وأهدافها.التوجه في إدارة الجامعة ووحداتها برسالة وغايات ال -

 المسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد فى تطبيق ونشر الجودة. -

 تفعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع والبيئة. -

تحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرونة الرزمة فى أسلوا تقديم الخدمة بمتا يقابتل احتياجتات     -

 وتوقعات أصحاا المصلحة.

عامل مع التفاوتات بين الطرا سواء على المستو  االجتمتاعى أو الثقتافى بمتا يحقتق توقعتاتهم      الت -

 ويقابل احتياجاتهم.

 تحديد المجاالت المحتملة والمملنة لتحقيق التميا واإلبداع واالبتلار. -

 االلتاام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة التعليمية والبحثية بالمركا. -

 منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية للمجتمع.اتباع  -

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة - -

 ثالثـًا : االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية 

لتتى مجموعتتة متتن  ع لمفهتتوم التعلتتيم المفتتتوح والتعلتتيم عتتن بعتتد  ستتتراتيجية إلا المركتتاتقتتوم خطتتة 

 -فتراضات األساسية التي يملن إيجازها على النحو التالي:إلا
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حتياجتتات التنميتتة إتطتتوير الخطتتة بصتتورة شتتمولية تحقتتق التتتوازن بتتين توقعتتات األطتتراف المعنيتتة و  -

 المستدامة بالمجتمع.

الضتعف  لتحديتد نقتاط القتوة و    (SWOT)ستتخدام تحليتل   إو للمركتا بناء الخطة على الدراستة الذاتيتة    -

 الداخلية   والفرص والتهديدات الخارجية.

 .المركاالمقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف  -

التعليميتتة الداخليتتة فتتي األداء متتن أجتتل تحستتين البيئتتة    التعلتتيم المفتتتوح والتعلتتيم عتتن بعتتد  نشتتر ثقافتتة  -

 ة الدافعة لتنفيذ الخطة بلفاءة وفاعلية.وتوفير القو والخارجية بالجامعة

 .أداء وأنشطة المركاوضع برامج وخطط متوازنة  ات رؤ  مستقبلية لتحسين  -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 ستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين .إلالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة ا -

 ستشارية داخلية وخارجية.إ التقييم الدوري من خرل مجموعة -

نقتتاط القتتوة والضتتعف والفتترص والتهديتتدات الخارجيتتة     نشتتر نتتتائج المتابعتتة والتقيتتيم متتع مراجعتتة      -

((SWOT . 

 منهجية إعداد الخطة:  (2)

على منهجية مركبة هتى "التحليتل    لنشر ثقافة التعليم المفتوحستراتيجية اإل المركا  تقوم خطة

. وتلمن أهميتة هتذه المنهجيتة فتى قتدرتها علتى تحليتل "البيئتة          Prospective Analysisالمستقبلى" 

من حيث  للمركاستقراء الفرص والتهديدات المحتملة   وتحليل "البيئة الداخلية" إل للمركاالخارجية" 

كفاءته وقدراته الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف فيه   سعيًا نحو إحداث التناسق والتعاون بين جميتع  

ستتتراتيجية. كمتتا أنهتتا تمتتدنا إلوتحقيتتق رؤيتتته المستتتقبلية وغاياتتته ا المركتتاستتتراتيجية إتنفيتتذ األنشتتطة ل

ستتتراتيجية وفقتتًا للمعتتايير المحتتددة   وبالتتتالى تعتبتتر متتدخًر أساستتيًا    إلتختتا  القتترارت اإلبأستتاس ستتليم 

تمعيتة وحركتة   حتياجتات التنميتة المج  إفى عرقته ببيئتته وستوق العمتل و    مركاستراتيجى للإلللتخطيط ا

 المستجدات على المستو  العالمى.

علتتى "متتنهج التتنظم"   -متتن حيتتث كونهتتا مطالعتتة للمستتتقبل     -وتستتتند منهجيتتة "التحليتتل المستتتقبلي"    

System Approach وهذا المنهج يقوم على أسلوا تفلير منظم قادر على دراسة   

تمعيتة األختر  فتى ضتوء     فتى ترابطاتته وتشتابلاته متع بتاقى المنظمتات المج       المركتا منظومة 

 . عرقة تبادلية التتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة بلامل عناصرها
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كما أن هذا المنهج يلتفت إلى العناصر الرئيسية فى منظوماته بقتدر متلتافئ   ويحلتل هتذا كلته      

ات فى إطار التبادل المستمر مع المجتمع بمتغيراته المتعددة  كما يقدم لصانعى القرارات بتدائل وخيتار  

 مملنة لموضوع الدراسة. 

لتذا فتتإن تضتمين "متتدخل التنظم" داختتل منهجيتة الخطتتة الحاليتة ستتوف يستهم فتتى تحليتل التتنظم        

بطريقتتة تستتمح بفهتتم التغيتترات التدريجيتتة فتتى هتتذه التتنظم      لمركتتاالملونتتة ل Sub-systemsالفرعيتتة 

 مركار اطإيجيًا ضمن   وتسمح فى نفس الوقت بإملان إدماج صورة هذه النظم الفرعية تدر وعرقاته

 توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات محددة.   مترابط توجه

 -قد اعتمد على ما يلى: للمركزوتقسيسًا على ما سبق فإن أسلوب العمل فى الخطة االستراتيجية 

 -تحليتتل مضتتمون األدبيتتات المتنوعتتة العالميتتة منهتتا والمحليتتة والمتصتتلة بعرقتتة التعلتتيم الجتتامعى          -

 بتوجهات ومتطلبات التنمية وسوق العمل   وكذلك المقارنات المرجعية  -اصة المصر  خ

 ستفاده منها. إلللتجارا المحلية واإلقليمية والعالمية وأسس تقويمها وا

تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة   و لك  -

فيتته    المركتتا لتتيم الجتتامعى المصتتر  وأهدافتته وتطتتوره وموقتتع ستتتيعاا لفلستتفة التعإمتتن ختترل فهتتم و

وأيضًا فهم سوق العمل وهيلل العمالة والمهن فيه   مع تحديد إطار تحليلى لحركة المستجدات المحلية 

 واإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على القطاعات المجتمعية.

والضعف فى البيئة الداخليتة  والفترص    لتحديد نقاط القوة  SWOT Analysisالمسح البيئى  -

 .للمركاوالتهديدات المحتملة الخارجية 

ستتراتيجية  إلكما تم التركيز بشكل خاص على األساليب واألدوات التالية عنتد إعتداد الخطتة ا   

 -:للمركز

ستمارات واستبيانات للمقابرت الشخصية والتى يترتبط مضتمونها باألدبيتات والمستح البيئتى      إ -

 المعلومات المرتبطة بموضوع الخطة. للبيانات و

 والتى استخدمت متع عتدد متن قيتادات      Brain Storming Methodطريقة العصف الذهنى  -

 داخل وخارج الجامعة .

 الجامعة والمؤسستات التعليميتة اآلختري   خريجى  حلقات نقاش وورش عمل لدراسة مقترحات -

 والقائمين عليهم من رجال األعمال. 
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حتترة متنوعتتة بتتين فريتتق العمتتل حيتتث دارت تلتتك الحلقتتات حتتول رصتتد    تنظتتيم حلقتتات نقاشتتية -

وتحليل الحالة المجتمعية والجامعية الراهنة من حيث التخصصات األكاديمية   واإلملانتات والقتدرات   

المتاحتتة   وآليتتات تحقيتتق تلتتك الحالتتة المبتغتتاة   بمتتا يلفتتل تتتوفير عتتدد متتن التصتتورات والخيتتارات           

 وغاياته وأهدافه االستراتيجية. المركاق رؤية المرغوبة والمملنة لتحقي

ومنهجية الخطة المستهدفة فإن إجراءات التنفيت  مترت بالمراحتل     الجامعةواتساقًا مع رؤية 

  -التالية:

  للمركتا ستراتيجى إلتشليل فريق الخطة بشلل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالتخطيط ا -

 المحددة فى تلك الخطة.ثم تم توزيع أعضاء الفريق وفقًا للمنهجية 

 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. -

 .وما يتعلق به لمركاتحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة ا -

 لبيئات المحلية واألقليمية لالقيام بالمسح البيئى  -

 لمقابرت(.تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها وا -

 تحليل النتائج ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. -

 عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية . -

 .العمل بالمركاتنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود  -

 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية:  (.)

متن العوامتل الهامتة لضتمان فاعليتة        Stakeholdersألطتراف أصتحاا المصتلحة    يعتبر تحديتد ا 

حتياجتات وتوقعتتات تلتك األطتراف متن أولتتى الضتمانات التتي توضتح متتد         إالخطتة   حيتث أن مقابلتة    

قتدمها  يومتد  المستاهمات التتي     نشر ثقافة التعليم المفتوح والتعليم عن بعتد واقعية الخطة المقترحة في 

 -لمجتمع. ويملن تحديد األطراف أصحاا المصلحة على النحو التالي :لخدمة االمركا 

 إدارة الجامعة واللليات والمراكا والوحدات بالجامعة. -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. -

 .خاصة خريج الدبلومات  الطرا -

 المنظمات المختلفة بسوق العمل. -

 المنظمات والهيئات العامة والخاصة. -

 الجهات الحلومية المختلفة.مؤسسات وال -
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 المجتمع بوجه عام. -

 Need Assessmentتحديد االحتياجات:                 (8)

حتياجتتات الرزمتتة والتتتي يملتتن  لتتتوفير مقومتتات النجتتاح للخطتتة متتن التترزم تحديتتد وتقيتتيم اإل   

 توضيحها فيما يلي :

ن المستتتمر بأستتلوا مبتتادر بهتتدف   إتبتتاع استتتراتيجية تلامليتتة متطتتورة تستتعى للتغييتتر والتحستتي    .1

 تحقيق التميا في األداء .لإرضاء جميع األطراف  ات المصلحة 

 .المركاوتطبيق فلسفته وأدواته وآليات تنفيذه في  التعليم المفتوحنشر ثقافة  .2

 .نتماء وزيادة الرضاء الوظيفي تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واإل .3

يشتتمل الخطتتط والهياكتتل التنظيميتتة    شتتادي لمفتتاهيم التعلتتيم المفتتتوح والتعلتتيم عتتن بعتتد    اروضتتع دليتتل  

 جراءات وتبسيط إجراءاتاإلوالسياسات واإلجراءات والقواعد الرزمة للتنفيذ ونظام لتوثيق 

حتياجتات المستتفيد متتن   إالعمتل متع التركيتا علتى العمليتات الهامتة والحيويتة بحيتث توجته لتلبيتة            .4

 الخدمة.

لتقتديم خدمتة   المهارات والقدرات الرزم توافرهتا فتي أعضتاء هيئتات التتدريس والعتاملين        تحديد .5

لعمل علتى تنميتة تلتك المهتارات والقتدرات للمستتويات       اومتطورة لمجتمع الجامعة داخليًا وخارجيًا 

 المطلوبة عن طريق التدريب المستمر.

المركتا وهتو الممثتل فتي مركتا       توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجتودة وتقيتيم األداء فتي    .1

 .ضمان الجودة ووحدات توكيد الجودة بالجامعة

 إنشاء مبنى مستقل للمركا مجها بأغلب األجهاة المعنية ويوجد قائمة ببعض اإلحتياجات .7

واتختا  إجتراءات تصتحيحية عنتد     المركتا  وضع نظتام داخلتي للمتابعتة والمراجعتة لتقيتيم جهتود        .3

 وجود انحرافات في األداء.

تصاالت والمعلومات وأن يتتم جمتع وتبتادل البيانتات والمعلومتات بصتورة       إلير نظام فعال لتطو .2

 منتظمة إلجراء الدراسات  وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.

 وضع نظام لتشجيع وملافأة التميا في األداء ونشر التجارا الناجحة. .15

 تقديرية(إنشاء مبنى مستقل للمركا ) يوجد مقايسة  .11

 إنشاء أستوديو عالى المستو  وماود بأحدث األجهاة ) يوجد مقايسة تقديرية( .12

 إنشاء معمل صوتيات بة قاعات لبرنامج اللغة .13
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 Risk Assessmentتقييم  المخاطر :      (4)

يجتتب تحديتتد وتقيتتيم المختتاطر     للمركتتاستتتراتيجية إللتحقيتتق النجتتاح فتتي تطتتوير وتنفيتتذ الخطتتة ا    

تختا  الخطتوات الرزمتة للتعامتل متع تلتك       إلبطة بعملية تصتميم وتطتوير وتنفيتذ الخطتة     والعقبات المرت

المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومتات النجتاح للخطتة   ويملتن توضتيح تلتك المختاطر والعقبتات         

 فيما يلي :

 تجاهاتها.إعدم كفاية الدعم من جانب الجامعة   أو التغير في أولوياتها و -

 ارد الرزمة للتنفيذ.عدم كفاية المو  -

عدم تلامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوا بين جميتع األجتااء الفرعيتة الملونتة لنظتام       -

 .المركا

 تصاالت والمعلومات.إلنخفاض كفاءة وفاعلية نظام اإ -

 عدم اإلعداد والتهيئة الرزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين. -

 ء في التنفيذ .ستنفا  الوقت والبطإ -

 تأثير األزمة اإلقتصادية العالمية علي الحالة اإلقتصادية والمجتمع المدني. -

 البيروقراطية في أساليب التنفيذ والمتابعة مع المنظمات الخارجية. -

 عدم وجود وعي كاف بثقافة التعليم المفتوح لدي أفراد المجتمع. -

 خالل فترة إعداد الخطة لمركز( أولويات ا6) 

 عمل على التطوير والتحسين المستمر.لل المركا وكوادره وهيللة رة تأهيلضرو -

 وتوفير الموارد والبنية الرزمة لتحقيق  لك . نشر الوعي بمفهوم التعليم عن بعدالتوسع فى  -

تفعيتتل وعقتتد أتفاقتتات للعرقتتات الثقافيتتة متتع المؤسستتات التعليميتتة والبحثيتتة علتتى المستتتويات المحليتتة    -

 ة والعالمية إلنشاء برامج مشتركة على مستو  مرحلة الليسانس ومرحلة الدراسات العليا.واإلقليمي

واالهتمتتام بقضتتايا المجتمتتع والعمتتل علتتى المستتاهمة الفاعلتتة فتتى التنميتتة         المركتتاتستتويق ختتدمات   -

 المستدامة.

والعتاملين لرفتع    هتمام بالتدريب المستمر للقيادات   وأعضاء هيئتة التتدريس   والهيئتة المعاونتة      إلا -

 كاديمي.اللفاءة والفعالية وتحقيق التميا فى األداء األ

 .للمركاهتمام بتحسين البنية التحتية اإل -
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 في ضوء نشر الوعي البيئي والتنموي المتكاملستراتيجية ثانيا:الخطة اإل

 :المركز( رؤيـة ورســالة 0)

 : الرؤيــة 

والبحتث العلمتى علتى     المفتوح والتعليم عتن بعتد  ل التعليم إلى تحقيق التميا فى مجا المركاسعى ي 

المستتتويات المحليتتة واإلقليميتتة والعالميتتة فتتى ظتتل منتتاخ يتستتم باالستتتقرلية والحريتتة والديمقراطيتتة           

 والمساواة وبما يساهم فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة 

 : الرسالة 

اج فلروثقافتة التعلتيم المفتتوح فتى نستيج المنظومتة       تمثتل رستالته فتى إدمت    ت المركتا في ضتوء رؤيتة       

 التعليمية والبحثية بالجامعة

 وذلك على النحو التالى :

 .التعليم المفتوح والتعليم عن بعد مع نظام التعليم التقليد دمج ثقافة  -

 جتماعية والثقافية للمجتمع.إثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقًا للمعايير األخرقية واإل -

 .وكيفية تتطبيقة شر ثقافة وأخرقيات البحث العلمىن -

 ونظيرتها محليًا وإقليميًا وعالميًا. المركا تدعيم التعاون بين -

بتلتتار والقيتتادة إمتداد الطتترا بأحتدث مصتتادر المعرفتة والتلنولوجيتتا الحديثتتة لتنميتة قتتدرتهم فتى اإل      -

 والتعلم الذاتى والعمل الجماعى والمنافسة.

   SWOT Analysis للمركزالداخلية والخارجية  (  تحليل البيئة9)

 تحليل البيئة الداخلية

 الوضع الحالى:

أوضحت الدراستة أن المركتا جتاء ال يتجتاأ متن جامعتة بنتي ستويف فهتو ملتتام بتقتديم التدعم التقنتي              

متي  والتلنولوجي في مجال التعليم وكذا الدعم المالي إن أملن و لك لتطوير التعليم العالي والبحث العل

 بالمركا والجامعة. وأن البرامج الحالية التى يتبناها المركا هى:



   
 

 

 

217 

 

 برنامج المعامرت المالية والتجارية ) تجارة ( -1

 برنامج الدراسات القانونية العملية )حقوق(  -2

 برنامج الترجمة )آداا(  -3

 م 2552 /2553الجتتامعي م للعتتا فتى البتترامج الثرثتة    أعتتداد الطترا المقيتتدين بتالتعليم المفتتتوح  وتبلتغ  

 الحقوق ثم كلية األداا . كلية ثم  تأتي كلية التجارة في المرتبة األولى  طالب وطالبة   2322

 وأن المركا معد بصورة جيدة حيث أن بة أجهاة ومعدات بحوالى 

عشرون الف  25555ويسعى المركا الى زيادة أعداد الطرا فى الخمسة سنوات القادمة الى حوالى 

 طالب 

تميتتا بهتتا يأن هنتتاك مجموعتتة متتن نقتتاط القتتوة التتتي    للمركتتانتتتائج الدراستتة الذاتيتتة   أوضتتحت  

. كمتا أظهترت   المركتا ستتثمارها وتفعيلهتا علتى النحتو التذي يحقتق رستالة        إداخليًا والتي يملتن   المركا

 في تحقيق رسالته وغايته. المركانتائج الدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية 

 Strengthsاط القوة   نق

إلتى    منذ إنشائها محليًا وإقليميًا وعالميتًا أدت  جامعة بنى سويفسمعة أكاديمية متمياة حققتها  -

اعتتتراف العديتتد متتن التتدول والجهتتات العلميتتة اإلقليميتتة والعالميتتة بالشتتهادات الممنوحتتة متتن        

 ات وهيئات عالمية.الجامعة وكذلك ارتباط الجامعة بالعديد من اتفاقيات التعاون مع جامع

 و موقتع متميتا يستاعد علتى تتوفير بيئتة تعليميتة وبحثيتة فاعلتة يتتوافر فيته بنيتة              جامعيحرم  -

 لرسالته وأهدافه بلفاءة وفاعلية. المركاأساسية وتلنولوجية تساعد على تحقيق 

 .إملانية التوسعات المستقبلية متمثلة فى وجود أرض مخصصة فى مدينة بن سويف الجديدة -

ر عتتدد مناستب متتن أعضتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتات المعاونتتة المتخصصتة فتتى مجتتاالت     تتواف  -

 .تخص المركا

 .الليسانس بمرحلتيتنوع وتعدد تخصصات وفروع الدراسة  -

 من أعضاء هيئة التدريس على جوائا علمية. بعضحصول ال -
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وقضايا  وخدمة المجتمع العلميمعنية بقضايا البحث بالجامعة  ات طابع خاص  توافر وحدات -

من خترل التعتاون متع    للمركتا توفير موارد متجتددة   فيمن شأنها تعظيم قدراتها  والتيالتنمية 

 والخدمات بالمجتمع. اإلنتاجمواقع 

وجود نظام للتحسين المستمر يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التتدريس والهيئتات المعاونتة     -

تظم و لتك لررتقتاء بمستتو  جتودة     من خرل توفير مجموعة من البترامج التدريبيتة بشتلل منت    

 العملية التعليمية.

 االستتراتيجي توافر مركا ووحدات لضمان الجودة بالجامعتة تستعى لتحقيتق أهتداف التخطتيط       -

 للجامعة واالرتقاء بقدراتها التنافسية.

 فتي الفتترات المستائية وأيتام األجتازات      فياستخدام فعال إلملانيات الجامعة ومواردها )العمل  -

 لليات وبرامج الدراسات العليا وطرا التعليم المفتوح(.بعض ال

قتادر علتى التوستع لتلبيتة احتياجتات       االفتراضتي نظتام متطتور للتعلتيم المفتتوح والتعلتيم       توافر -

 المستمر. الذاتيالمجتمع وتحقيق ديمقراطية التعليم وتوفير فرص للتعلم 

جهتاة باالحتياجتات الرزمتة لعقتد     وجود دار ضيافة تابعتة للجامعتة يتتوافر فيهتا عتدة قاعتات م       -

 المؤتمرات والندوات العلمية المتمياة.

وجتتود نظتتام لرعايتتة الطتترا المغتتتربين وتتتوفير اإلقامتتة والرعايتتة المناستتبة لهتتم فتتى مختلتتف     -

 المجاالت.

 علي االنترنت للمركايوجد موقع  -

 Weaknessesنقاط الضعف  

 يير األكاديمية المؤهلة لرعتماد.عداد اللليات بالجامعة لمقابلة المعاالتأخر فى إ 

         ضعف كفاية وفاعلية نظم المعلومات واالتصتاالت لتربط الجامعتة ووحتداتها وكلياتهتاع متع عتدم

استلمال قواعد بيانات خاصة بأعضاء هيئات التتدريس والهيئتات المعاونتة والعتاملين والطترا      

 والخريجين.
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  مج التدريس بالجامعتة نظترًا لعتدم توافرهتا     برا فيضعف استخدام األساليب التلنولوجية الحديثة

 عداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس علتى استتخدامها  إلنقص ومن ناحية لضعف التمويل المالى 

 .من ناحية أخر  

 .غياا أسلوا التنظيم الموجه بالعمليات عبر الوظائف المختلفة 

     دخل المتوقتتع وخدمتتة  لايتتادة التت  يقتتدمها المركتتا  التتتيالحاجتتة لتفعيتتل سياستتات تستتويق الخدمتتة

 المجتمع.

 كل من الطرا واألطراف المعنية غياا نظم تقييم البرامج الدراسية من وجهة نظر. 

  والمتتذكرات المتواضتتعة ممتتا يتتؤد  إلتتى عتتدم تنميتتة  الجتتامعياالعتمتتاد المبتتالغ فيتته علتتى اللتتتاا

 .الذاتيتعلم مهارات البحث وروح اإلبداع واالبتلار لد  الطرا ويضعف قدرة الطالب على ال

  الدراستتية بشتتلل كتتاف لتلبيتتة االحتياجتتات الحقيقيتتة لستتوق العمتتل وتاويتتد       بتترامجعتتدم توجتته ال

 الخريجين بالمهارات والمعارف الرزمة لتحقيق مياة تنافسية لهم.

  وتدريب أعضاء هيئة التدريس على إجادة جميع الملتبات  في االللترونيعدم تعميم نظم البحث

معظتتم الملتبتتات إلتتى تحتتديث وتطتتوير متتن حيتتث كميتتة وحداثتتة المراجتتع    متتع حاجتتة استتتخدامها 

 والدوريات العربية واألجنبية.

 .عدم توافر نظام لجذا الطرا الوافدين يستخدم فيه استراتيجية تسويقية فاعلة 

            ضعف مستتو  التأهيتل العلمتى والتتدريب اإلدار  للمتوظفين بلليتات الجامعتة التتى تتعامتل متع

 المركا.

 لبيئة الخارجيةتحليل ا

أمامته   المركتا في ظل المتغيرات الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أوضحت نتتائج التحليتل البيئتي أن    

 ستفادة منهتا فتي تتدعيم "المركتا التنافستي"  وتحقيتق غاياتته       العديد من الفرص المتاحة والتي يملن اإل

أن  المركتا محتملتة والتتي يتحتتم علتى     ستتراتيجية  كمتا أن هنتاك مجموعتة متن التهديتدات ال      إلوأهدافه ا

 حدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقه لرسالته وغاياته.ي
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 Opportunities    الفرص المتاحة

    منظومتتة العمليتتة   فتتيبأهميتتة التحستتين المستتتمر    والعتتالمي واإلقليمتتيزيتتادة االهتمتتام المحلتتى

 .خاصة طريقة التعليم عن بعد التعليمية

 فتي األداء  فتي بثقافتة الجتودة والتميتا     التوعي نشتر   فتي ة ووحدات للمستاعدة  إنشاء مراكا جامعي 

 الجامعات واللليات المختلفة.

  على التعليم المفتوح والتعليم عن بعد. االجتماعيالطلب  فيالايادة 

 وجود بروتوكوالت تعاون مع منظمات تعليمية خارجية مثل معهد وارا جلوبيل باللويت 

 روتوكوالت تعاون مع جامعات القاهرة والفيوم والمنياوجود إتفاقيات شراكة وب 

  متن التدول العربيتة كنتيجتة لتتداعيات       للمركتا أعداد الطرا الوافدين القادمين  فيالنمو المتاايد

 ظروف عالمية معاصرة.

          إملانيتتة التوستتع الغتنتتام الفرصتتة لايتتادة متتوارد الجامعتتة الحاليتتة عتتن طريتتق جتتذا الطتترا

 القادرين.

 القوانين المساعدة للتعليم المفتوح مثتل إستتثناء بعتض المنتاطق متن نظتام الخمستة         إصدار بعض

 سنوات بعد مرحلة الدبلوم.

 Threatsالتهديدات المحتملة    

  أعداد الملتحقين فيته   فيمقابل زيادات مضطردة  الجامعيعلى التعليم  الحلوميتواضع اإلنفاق

 .مما يؤثر على جودة الخدمة التعليمية المقدمة

   علتتى مستتتو  البحتتوث األساستتية   العلمتتيإحجتتام أصتتحاا األعمتتال عتتن تتتدعيم التعلتتيم والبحتتث

 والتطبيقية.

         اإللتحتاق بتنظم جديتدة للتتعلم و    زيادة معتدالت البطالتة ممتا يتؤثر ستلبيًا علتى دافعيتة الطالتب نحو 

 التفوق والتميا.
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 وتتتأثيره علتتى نوعيتتة    يالجتتامعومتتا قبتتل   الجتتامعيعتماديتتة واالرتبتتاط الوثيتتق بتتين التعلتتيم     الا

 .العلميوقدرته على اإلبداع واالبتلار والبحث  والفلري العلميواستعداد الطالب ومستواه 

  اإلنهيار اإلقتصادي العالمي في ظل األزمة المالية العالمية 

 .جذا الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس من اللليات المختلفة 

 يس إلى جامعات خارج الوطن.اإلعارات الممتدة ألعضاء هيئة التدر 

 إنشاء المعاهد الخاصة المتوسطة وفوق المتوسطة 

    إحجتتام أصتتحاا األعمتتال عتتن تتتدعيم التعلتتيم والبحتتث العلمتتي علتتى مستتتو  البحتتوث األساستتية

 والتطبيقية.

 

 

 

 االهداف االستراتيجية والخطط والبرامج ثالثا:

 اوال: االهداف االستراتيجية:

التعليم المفتوح كأحد المراكتا العلميتة المتميتاة فتي مجتال التعلتيم الجتامعي        تطوير دور مركا (  0) 

 .وإعداد اللوادر البشرية فى إطار نظام الجودة الشاملة برؤ   ات توجه  مستقبلى

توفير منتاخ جتامعي يتفتق متع فلستفة التعلتيم المفتتوح والتميتا فتى األداء موجته بتالقيم والمبتادئ             ( 2)

واألخرقية السليمة ويسوده العدالة والمستاواة والحريتة والديمقراطيتة والتعتاون      الثقافية واالجتماعية

 واالستقرلية.

رفتع كفتاءة وفاعليتتة المركتا كأحتتد المراكاالتعليميتة المتميتاة التتتي تعمتل علتتى تنميتة المشتتاركة        ( 3)

المحلتى  والتعتاون متع المؤسستات والمراكتا التعليميتة والبحثيتة ومؤسستات المجتمتع علتى المستتو            

 واإلقليمى والعالمي.

زيتتادة قتتدرة المركتتا علتتى المستتاهمة فتتي التنميتتة المستتتدامة وخدمتتة المجتمتتع والبيئتتة وتستتويق      ( 4)

 خدمات المركا التعليمية والبحثية والتطبيقية واالستشارية.                   

9 

2 

2 

0     
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علميتة المتميتاة فتي مجتال     تطوير دور مركا التعليم المفتتوح كأحتد المراكتا ال      لتحقيق الهدف االول:

 التعليم الجامعي وإعداد اللوادر البشرية فى إطار نظام الجودة الشاملة برؤ   ات توجه  مستقبلى

 هداف المرحلية للهدف االول:األ

 .باللوادر الفنية المختلفة وتطوير وتنميية المركا تأهيل1/1

 للمركا )يوجد قائمة باإلحتياجات(.تحسين البيئة التعليمية والتلنولوجية والبنية التحتية  1/2

 إمداد الطرا بخدمات تعليمية عالية تايد من قدراتهم التنافسية فى سوق العمل. 1/3

 .والهيئات الداخلية والخارجيةمنظمات المد جسور للتعاون مع  1/4

 نفتاح على مصادر متنوعة للمعرفة.واإلاألداء التعليمى التحسين المستمر فى جودة  1/5

 .بالمركاتطوير وتنمية اللوادر البشرية  1/1

زيادة فاعلية المناهج والبرامج والتأكد من أنها تقابل المقاييس المهنية والعلمية المطلوبة وتوقعات  1/7

 األطراف المعنية

 

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف االول: الخطط والبرامج

 .بعد بنظام التعليم المفتوح والتعليم عننشر الوعي  1/1/1 

 تنمية اللوادر البشرية داخل المركا وإعدادهم لتقديم الخدمة التعليمية بأعلى مستو .1/1/2

يتضتتمن آليتتات القيتتاس    المركتتاوضتتع وتنفيتتذ نظتتام داخلتتى للمتابعتتة والمراجعتتة متتن جانتتب        1/1/3

 وأساليب تصحيح االنحرافات.

 وضع وتنفيذ نظام لملافأة وتشجيع المبادرات المتمياة. 1/1/4

 .  للترونية بمصادر المعرفة المحلية والعالميةتصال اإلإدخال التلنولوجيا الحديثة وأساليب اإل 1/2/1

 .وإضافة الجديد من المعدات الحديثة صيانة المعدات واألجهاة والمواد الرزمة 1/2/2
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 التوسع فى الخدمات واألنشطة. 1/2/3

 والمعارف المطلوبة فى الخريجين.القيام بالدراسات الرزمة لتحديد المهارات  1/3/1

 وفاعليتها. التعليميةستقصاء الخريجين عن مد  جدو  البرامج إ 1/3/2

 .دراسة للتنبؤ باالحتياجات فى تخصصات مستحدثة 1/3/3

 تصميم وتنفيذ برامج للتدريب العملى للطرا داخل المركا وخارجه 1/3/4

 لد  الطرا.تشجيع اإلبداع واالبتلار والتعلم الذاتي  1/3/5

 التوسع فى استخدام التعليم االللترونى والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد 1/3/1

 تنمية العرقات مع المنظمات وهيئات األعمال لسوق العمل. 1/4/1

وضع نظتام دور  لمراجعتة المنتاهج والبترامج  للتأكتد متن أتفاقهتا ومعتايير الجتودة والمعتايير            1/5/1

 عات وإعداد تقارير عنهااألكاديمية والتوق

 التتربط بتتين المنتتاهج ونتتتائج األبحتتاث العلميتتة ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس ألضتتفاء واقعيتتة علتتى     1/5/2 

 المناهج

 تطوير برامج دراسية مشتركة متعددة التخصصات. 1/5/3

 .تخطيط وتنفيذ مشروعات للتحسين والتطوير بالمركا 1/1/1

 .د  مشاركة الطرا فى عملية التعليم والتعلم.تطوير نظم فعالة لمتابعة وقياس م 1/1/2

 .وضع اتفاقات وبرامج للتعاون والتبادل الثقافى والعلمى للطرا مع الجامعات األخر  1/1/3

تطوير قدرات أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملين متن خترل بترامج تدريبيتة      1/7/1

 فعالة.

لتتتدريس والهيئتتات المعاونتتة  والعتتاملين فتتى استتتخدام التقنيتتات تنميتتة مهتتارات أعضتتاء هيئتتات ا 1/7/2

 واألساليب التلنولوجية الحديثة.

  وضع وتنفيذ نظام لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس. 1/7/3
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توفير مناخ جامعي يتفق مع فلستفة ومبتادئ التعلتيم المفتتوح والتميتا فتى األداء        :الثانيلتحقيق الهدف 

الثقافيتتة واالجتماعيتتة واألخرقيتتة الستتليمة ويستتوده العدالتتة والمستتاواة والحريتتة  موجتته بتتالقيم والمبتتادئ 

 ."والديمقراطية والتعاون واالستقرلية

 :ثانيهداف المرحلية للهدف الاأل

المستتفدين متن   نتمتاء وحتب العمتل والتميتا فتى األداء وقبتول الترأ  األختر لتد           تنمية الوالء واإل 9/1

 الخدمات

 شر مبادئ آداا وأخرقيات المهنة.التركيا على ن 2/2

 .تلبية توقعات  الطرا  و  االحتياجات الخاصة 2/3

 توفير بيئة آمنه للطرا بالمركا. 2/4

 .تطوير الفاعلية التنظيمية واإلدارية بالمركا 2/5

 مراجعة وتطوير النظم اإلدارية المساندة للعملية التعليمية. 2/1

 ا وزيادة فاعليتهتطوير نظام المعلومات بالمرك 2/7

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثاني: الخطط والبرامج

 برامج وندوات ونشرات تثقيفية. 2/1/1

 وضع وتنفيذ نظام للملافآت الجماعية. 2/1/2

 زيادة التفاعل بين الطرا وبعضهم وبين أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة 2/1/3

يفيتتتة وتدريبيتتتة ألعضتتتاء هيئتتتات التتتتدريس والهيئتتتات المعاونتتتة  نتتتدوات ونشتتترات وبتتترامج تثق 2/2/1

 والعاملين.

 تضمين أخرقيات وآداا المهنة فى البرامج الدراسية. 2/2/2

 وضع نظام للتعامل مع الطرا  و  االحتياجات الخاصة. 2/3/1
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 المركا. وضع خطة طوارئ لمواجهة المخاطر المحتملة فى  2/4/1

 يم عملية المواجهة.برامج تدريبية لتنظ 2/4/2

 ندوات ونشرات ومطويات للتوعية. 2/4/3

 ستخدام الموارد.إتطوير نظام للمتابعة والتقييم لفاعلية وكفاءة  2/5/1

 .للنظم والتقييم والمتابعةالمراجعة الدورية  2/5/2

رونة تطوير تنظيم الخدمات المساندة بحيث توجه بالعمليات عبر الوظائف لتحقيق الجودة والم 2/1/1

 حتياجات األطراف  و  المصلحة.إوالسرعة ومقابلة 

مد اإلدارات المختلفة بالمركا باحتياجاتها من التقنيات الحديثة تدريجيًا طبقًا ألولويات يضتعها   2/7/1

 مجلس اإلدارة.

رفع كفاءة وفاعلية المركا كأحد المراكا التعليمية المتمياة التي تعمل علتى    :الثالثلتحقيق الهدف 

نميتتة المشتتاركة والتعتتاون متتع المؤسستتات والمراكتتا التعليميتتة والبحثيتتة ومؤسستتات المجتمتتع علتتى    ت

 .."المستو  المحلى واإلقليمى والعالمي

 :ثالثهداف المرحلية للهدف الألا

 واالستشارات وزيادة كفاءتها وفاعليتها.الدراسات التوسع فى  3/1

الهيئتات المعاونتة والعتاملين فتى مجتال التعلتتيم      تطتوير قتدرات المركتا وأعضتاء هيئتة التتدريس و       3/2

 المفتوح والتعليم عن بعد.

تشتتجيع االلتحتتاق للطتترا خاصتتة الوافتتدين متتنهم وطتترا الدراستتات العليتتا لخريجتتى الجامعتتة           3/3

 لمواصلة الدراسة والتعليم بعد التخرج.

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثالث: الخطط والبرامج
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قتتات وبرتوكتتوالت للتعتتاون  متتع المؤسستتات التعليميتتة والبحثيتتة المحليتتة واإلقليميتتة  تطتتوير اتفا 3/1/1

 والعالمية.

 .ووضع آليات للتنفيذ  المشاركاتتطوير استراتيجية وخطة  3/1/2

 التعاون مع المؤسسات األخر  إلجراء البحوث الميدانية والتطبيقية والقيام باالستشارات 3/1/3

 . المركاالتدريس والهيئات المعاونة للتصد  لحل مشاكل تحفيا أعضاء هيئات  3/2/3

 تطوير ومراجعة شروط القبول بالمركا. 3/2/2

 . وضع وتطبيق نظام لتطوير وقياس األداء فى مجال البحوث والدراسات العليا 3/3/1 

 تطوير مجاالت جديدة ومبتلرة للبحوث والدراسات العليا فى التخصصات النادرة والمتمياة 3/3/2

زيتادة قتدرة المركتا علتى المستاهمة فتي التنميتة المستتدامة وخدمتة المجتمتع            :الرابتع لتحقيق الهدف 

 لتطبيقية واالستشارية والبيئة وتسويق خدمات المركا التعليمية والبحثية وا

 :رابعهداف المرحلية للهدف الألا

 .تفعيل دور المركا فى تطوير العملية التعليمية 4/1

 لتوفير مصادر للدعم والتمويل الذاتى. لمركااتسويق خدمات  4/2

 .تطوير الخدمات االقتصادية واالجتماعية فى المجاالت المعرفية والعلمية المختلفة 4/3

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الرابع: الخطط والبرامج

 تشجيع دور المركا فى جميع المحافل العلمية داخل الجامعة وخارجها   4/1/1

 والمؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية. المركاجسور للتعاون بين مد  4/1/2

 تحقيق التطوير والتنمية المستدامة.الماسة للمركالالقيام بدراسة لتحديد االحتياجات  4/2/1

 .التعليم المفتوح والتعليم عن بعد فى مجال المركاترويج خدمات  4/3/1

النشتطة المركتا المختلفتة فتى     وورش العمل والدوريات والنشرات إقامة المؤتمرات والندوات  4/3/2

 .المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والتعليمية
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 مالحق الدراسة الداخلية للمركز

 قائمة بقجهزة المركز فى الوضع الحالى طبقا للدفاتر

 القيمة الدفترية العدد البيان م

 13755 17 جهاز حاسب آلى 1

 23225 17 طابعة زيروكس 2

 12545945 1 طابعة كروت برستيلية 3

 33555 2 123ماكينة تصوير زيروكس موديل  4

 54355 2 ماكينة طباعة تصويرية 5

 2525 1 تليفايون 1

 11555  وحدة مونتاج الخطى 7

 3455 1 مونيتور 3

 7255 1 جهاز سيرفر بالشاشة 2

 221555  اإلجمالى 

مقر مؤقت بللية الحقوق داخل الحرم الجامعى ومجهتا بلافتة األثتاث    كما أن المركا األن يستخدم 

 المطلوا
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 إحصائية بإجمالى المقيدين حسب البرنامج والفصل الدراسى والنول  

 

 اإلجمالى ترم رابع ترم ثالث ترم ثانى ترم أول الفصل الدراسى

  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  البرنامج

ماليتة  المعامالت ال

 والتجارية

9.0 22 909 008 022 0.8 280 992  

الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 القانونية العملية

929 82 022 .2 02. 2. 28 02  

الترجمتتتتتة باللغتتتتتة 

 اإلنجليزية

09 99 2 2 00 02 0 0  

 9229 928 224 902 222 042 2.2 062 222 اإلجمالى

 الوضع المالى للمركز فى الفترة السابقة من  إنشائه

 

 الصافى  إجمالى المصروفات إجمالى اإليرادات السنة

 433253957 453133931 322142933 (2553-2557األولى )

 53173295 1341127931 2373411933 (2552-2553الثانية )

 قائمة باإلحتياجات المستقبلية من األجهزة والمعامل والمنشآت لتنفي  الخطة الخمسية للمركز 

 

  ية القيمة التقدير البيان م

 استوديو متلامل  1

 كاميرات فيديو وتصوير( -) حاسبات آلية

تتتم التقتتدير متتن    355555

 إدارة المركا

  355555 معمل صوتيات  2
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  455555 جهاز( 155معمل حاسب آلى ) حوالى  3

تتتم التقتتدير متتن    3555555 مبنى مستقل للمركا 4

 إدارة المركا

  4555555 اإلجمالى 

 

 خالل فترة تنفي  الخطة ) خمسة سنوات( طبقا للدراسة السابقة لألداء بيان بالمصروفات 

 

 البيان
الستتتتتتتتتتتتتنة  

 األولى

الستتتتتتتتتتتتتنة  

 الثانية

الستتتتتتتتتتتتتنة  

 الثالثة

الستتتتتتتتتتتتتنة  

 الرابعة

الستتتتتتتتتتتتتنة  

 الخامسة

 اإلجمالى

 345555 25555 35555 75555 15555 45555 صيانة

 2555555 555555 555555 555555 555555 555555 أجهاة ومعدات

ات ومصتتتاريف خامتتت

 أخر 

35555 155555 155555 155555 155555 435555 

 3325555 125555 135555 175555 115555 125555 اإلجمالى

 المستهدف المالى للمركز فى الخمسة سنوات المقبلة  طبقا للزيادة المتوقعة لعدد الطالب

 

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنة  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى 

 الخامسة

المستتتتتتتتتهدف 

بالجنيتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 المصري

2000000 2000000 .000000 2000000 09000000 

 90000 0.000 2000 4000 000. عدد الطالب  
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 الخطة التنفي ية للمركز

تطتوير دور مركتز التعلتيم المفتتوح كقحتد المراكتز العلميتة المتميتزة فتي مجتال التعلتيم             الهتدف االول: 

 رية فى إطار نظام الجودة الشاملة الجامعي وإعداد الكوادر البش

 برؤى ذات توجه  مستقبلى.             

 مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
المسئول عن 

 التنفي 
المدة 
 الزمنية

 انشطة التنفي 

الموازنة 
 المطلوبة 
)مقدرة 
 بااللف(

وتطوير  تقهيل0/0
 وتنميية المركز
بالكوادر الفنية 

 .المختلفة
 
 

بنظام نشر الوعي  0/0/0 
التعليم المفتوح والتعليم عن 

 .بعد
. 

 زيادة أعداد المتقدمين -
 رضاء المستفيد من الخدمة -

 إدارة الجامعة
نائب رئيس 

الجامعة لشئون 
 التعليم والطالب

مجلس ادارة  -
 المركز

9002 – 
9000 

 

 فرق  و ورش عمل -
 برامج تدريبية -
 نظام اتصال ومتابعة -
 موارد بشرية -

.0 

تنمية الكوادر البشرية 0/0/9
داخل المركز وإعدادهم لتقديم 
الخدمة التعليمية بقعلى 

 مستوى.
 

نتائج المراجعة والمتابعة  -
 الداخلية.

نتائج المتابعة والمراجعة مع 
والهيئات والمؤسسات المنشات 

المستفيدة من الخدمة وجودة 
 األداء

إدارة الجامعة 
نائب رئيس 

الجامعة لشئون 
 الطالبالتعليم و

مجلس ادارة 
 المركز

 

مارس 
9002- 

سبتمبر 
9002  
 

ومستمر 
 للمتابعة

ورش عمل وحلقات 
 نقاشية

 نظام اتصال ومتابعة
 ,دورات تدريبية
 دراسات ميدانية

000 

وضع وتنفي  نظام   0/0/2
داخلى للمتابعة والمراجعة من 

يتضمن آليات  المركزجانب 
القياس وأساليب تصحيا 

 االنحرافات.

مجلس ادارة  - فيز التميز فى األداءتح -
 المركز

 مدير المركز -

 كل سنة
 

فرق عمل لوضع 
 المعايير

 نظام اتصال
 مكافقت للتميز

.0 

وضع وتنفي  نظام  0/0/2
لمكافقة وتشجيع المبادرات 

 المتميزة.
 

وجودة زيادة رضاء المستفدين  -
 .األداء

 

إدارة  -
 الجامعة

مجلتتتتتتتتتتتتتتس ادارة   -
 المركز

   مدير المركز

9002 - 
9000 
 ومستمر

 ورش عمل   وتدريب
 موارد بشرية 
 قواعد بيانات 

00 

تحسين البيئة  0/9
التعليمية 

والتكنولوجية 
والبنية التحتية 
للمركز )يوجد 

قائمة 
 باإلحتياجات(.

 

إدخال التكنولوجيا  0/9/0
تصال الحديثة وأساليب اإل

لكترونية بمصادر المعرفة اإل
 .  المحلية والعالمية

 

نتائج ومطابقتها الي جودة ال
 المقايس العالمية

 مجلس الجامعة.
مجلس ادارة 

 المركز
 

 خطط متابعة مستمر
 دورات تدريبية

200 

صيانة المعدات  0/9/9 
 واألجهزة والمواد الالزمة
وإضافة الجديد من المعدات 

 .الحديثة
 

 رضاء العمالء
 جودة األداء

مجلس ادارة 
 المركز

 مدير المركز

 انةعقود صي كل سنة
دورات تدريبية على 

 المعدات الحديثة

000 

التوسع فى الخدمات  0/9/2 
 واألنشطة.

 

 وتنمويةخدمية دراسات 
 استشارات فنية

مسا شامل لألنشطة داخل 
 وخارج الجامعة
 رضاء العمالء

مجلس ادارة 
 المركز

أعضاء هيءة 
 التدريس

مديرى الهيئات 
 والمؤسسات

ورش عمل وجلسات  مستمر
 عصف ذهني

 اسات ميدانيةدر
 ندوات ومؤتمرات

 دالئل ارشادية

.0 
 
 
 
 

المسئول عن  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
 التنفي 

المدة 
 الزمنية

الموازنة  انشطة التنفي 
 المطلوبة 
)مقدرة 
 بااللف(
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القيام بالدراسات  0/2/0 
الالزمة لتحديد المهارات 
والمعارف المطلوبة فى 

 .الخريجين
 

تحديد واضا للمهارات  -
 والمعارف المطلوبة.

نتائج استقصاء سوق العمل 
 والخريجين

 أدارة المركز
مدير المركز مدير 

 المشروعات

 فرق عمل كل عام
دراسات ميدانية 

 واستقصاءات
 حلقات نقاشية وندوات

 
 

.0 

ستقصاء الخريجين إ 0/2/9
عن مدى جدوى البرامج 

 وفاعليتها. التعليمية
 

 أدارة المركز ستقصاء الخريجين.نتائج ا -
 مدير المركز

 فرق عمل كل عام
دراسات ميدانية 

 واستقصاءات
حلقات نقاشية و 

 ندوات

.0 

دراسة للتنبؤ  0/2/2
 باالحتياجات فى 

 

تحديد التخصصات المطلوبة فى  -
 سوق العمل.

 
 

 مجلس الجامعة
 أدارة المركز
 مدير المركز

 فرق عمل - كل عامين
 نظام اتصال -
 لقات نقاشيةح -
 دراسات وندوات -
 قواعد بيانات -

.0 

 .تخصصات مستحدثة
تصميم وتنفي  برامج  0/2/2

للتدريب العملى للطالب داخل 
 المركز وخارجه

زيادة مهارات الطالب العملية  -
 وإعداده لسوق العمل.

 
-  

 مجلس الجامعة
 أدارة المركز
 مدير المركز

 فرق عمل - كل عامين
نظام اتصال مع   -

 ق العملسو
 برامج تدريبية -
 موارد بشرية -
 

-  

.0 

تشجيع اإلبدال  ./0/2 
واالبتكار والتعلم ال اتي لدى 

 الطالب.
 

زيادة القدرات االبداعية  -
واالبتكارية والتحليلية لدى 

 الطالب.
نتائج استقصاء سوق العمل ،  -

والخرجيين وهيئات التدريس  
 والطالب.

 
-  

 مجلس الجامعة
 أدارة المركز

 المركزمدير 

 ورش عمل - مستمر
 برامج تدريبية -
ندوات وحلقات  -

 نقاشية ونشرات

.0 

التوسع فى استخدام  0/2/8 
التعليم االلكترونى والوسائط 

 التعليمية والتعليم عن بعد
 

زيادة مهارات الطالب فى  -
استخدام تكنولوجيا االتصاالت 

 الحديثة.
زيادة معدل االلتحاق بالتعليم  -

 المفتوح

 لمركزأدارة ا
 مدير المركز

ورش عمل و برامج  - مستمر
 تدريبية

موارد بشرية و  -
 ندوات ونشرات

برامج توعية ونشر  -
 ثقافة

 , معامل وأجهزة -
 برمجيات

600 

مد جسور  0/2
للتعاون مع 

منظمات ال
والهيئات الداخلية 

 والخارجية

تنمية العالقات مع  0/2/0
المنظمات وهيئات األعمال 

 لسوق العمل.
 

يادة معدالت القبول لطالب ز -
 المركز فى سوق العمل.

 أدارة المركز
 مدير المركز

فرق عمل و نظام  - مستمر
 اتصال

 , لقاءات وندوات -
 حمالت توعية

.0 

التحسين  ./0
المستمر فى جودة 
األداء التعليمى 

نفتاح على واإل
مصادر متنوعة 

 للمعرفة.
 

وضع نظام دورى  0/./0
امج  لمراجعة المناهج والبر

للتقكد من أتفاقها ومعايير 
الجودة والمعايير األكاديمية 
 والتوقعات وإعداد تقارير عنها

 

 
 نتائج المراجعة. -
نتائج استقصاء األطراف  -

 المعنية.
تقييم النظراء المراجعين  -

 الداخليين والخارجيين.
 

 
 

 أدارة المركز
 مدير المركز

 ورش عمل كل عامين
ندوات وحمالت  -

 -افة توعية ونشر ثق
 برامج تدريبية

دراسات  -
 واستقصاءات

 

الربط بين المناهج  9/./0
ونتائج األبحاث العلمية 
ألعضاء هيئة التدريس 

 ألضفاء واقعية على المناهج
 

نسبة استخدام نتائج األبحاث  -
 فى المناهج الدراسية.

 
-  

 األطراف المعنية    -

 أدارة المركز
 مدير المركز

 ورش عمل مستمر
الت ندوات وحم -

 توعية ونشر ثقافة
 برامج تدريبية -
دراسات  -

 واستقصاءات

.0 

تطوير برامج دراسية  2/./0
 مشتركة متعددة التخصصات.

 

زيادة المهارات المعرفية  -
والتطبيقية لدى الطالب فى 

 تخصصات مختلفة.

 أدارة المركز
 مدير المركز

ورش عمل وحلقات  - كل عام
 شيةنقا
 نظام اتصال ومتابعة -

.0 
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 حمالت توعية - الزيادة فى البرامج المشتركة -
 ندوات -

تطوير  0/8
وتنمية الكوادر 

 .بالمركزالبشرية 
 

تخطيط وتنفي   0/8/0
مشروعات للتحسين والتطوير 

 .بالمركز
 

 نسبة المشروعات. -
نتائج استقصاء األطراف  -

 المعنية

 أدارة المركز
 مدير المركز

طبقا للخطة  كل عام
 ةاألستراتيجية للجامع

 

تطوير نظم فعالة  0/8/9
لمتابعة وقياس مدى مشاركة 
الطالب فى عملية التعليم 

 .والتعلم.
 

نتائج استقصاءات أعضاء  -
هيئات التدريس والهيئات 

 المعاونة.
 نتائج استقصاءات الطالب. -
 
-  

 أدارة المركز
 مدير المركز

 ورش عمل - كل عام
ندوات وحمالت  -

 توعية ونشر ثقافة
 ةبرامج تدريبي -
دراسات  -

 واستقصاءات

.0 

وضع اتفاقات وبرامج  0/8/2
للتعاون والتبادل الثقافى 
والعلمى للطالب مع الجامعات 

 .األخرى
 

عدد البرامج ومستوى  -
 المشاركة.

نتائج التقييم واستقصاء  -
 األطراف المعنية

 أدارة المركز
 مدير المركز

 فرق عمل  - مستمر
 نظام اتصال -
 دراسات -
ش عمل ندوات وور -

 وبرامج تقهيل وإعداد

.0 

زيادة فاعلية  0/4
المناهج والبرامج 
والتقكد من أنها 
تقابل المقاييس 
المهنية والعلمية 
المطلوبة وتوقعات 

 األطراف المعنية
 

تطوير قدرات أعضاء  0/4/0
هيئات التدريس والهيئات 
المعاونة والعاملين من خالل 

 برامج تدريبية فعالة.
 

 فى البرامج.نسبة المشاركة  -
 نتائج تقييم األداء. -

 نتائج استقصاء الطالب -

 أدارة المركز
 مدير المركز

 ورش عمل - مستمر
 نظام اتصال ومتابعة -
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم للبرامج-

.0 

وضع وتنفي  نظام  0/4/2 
لتقييم أداء أعضاء هيئة 

 التدريس. 
 

 التقدم فى مستوى األداء.  -
 األطرافنتائج استقصاء   -

 المعنية    -

 أدارة المركز
 مدير المركز

فرق عمل وحلقات  - كل عام
 نقاشية

 توعية وتدريب -
دراسات  -

 واستقصاءات

.0 

 0200 أجمالى الهدف األول

 

 

 

 

 

الهدف الثانى: توفير مناخ جامعي يتفق مع فلسفة التعليم المفتوح والتميز فى األداء موجه بالقيم 

 جتماعية واألخالقية السليمة ويسوده والمبادئ الثقافية واال

 العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واالستقاللية                  
االهداف 
 المرحلية

الموازنة  انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج
 المطلوبة 
)مقدرة 
 بااللف(

تنمية  9/0
نتماء والء واإلال

وحب العمل 
والتميز فى 

األداء وقبول 
الرأى األخر لدى 

المستفدين من 
 الخدمات

برامج  9/0/0
وندوات ونشرات 

 تثقيفية.
 

 نتائج االستقصاءات.
معدالت الشكاوى 

 والمنازعات

أعضاء هيئة التدريس  -
 والهيئات المعاونة.

 اتحادات الطالب. -
 إدارة رعاية الشباب. -
 لجامعةوحدات الجودة با -

 مجلس أدارة المركز

 فرق عمل كل عام
ندوات وحمالت  -

 توعية ونشرات
 موارد بشرية -
 

.0 

وضع وتنفي   9/0/9
نظام للمكافآت 

 الجماعية

زيادة مستوى التفاعل  -
 والعمل الجماعى.

 
 

 أعضاء هيئة التدريس.
 وحدات الجودة بالجامعة

 مجلس أدارة المركز    
 مدير المركز     

 نظام للتطبيق - كل عام
دراسات  -

 واستقصاءات
 برامج تدريب -
 مكافقت -

.0 

زيادة التفاعل  9/0/2
بين الطالب وبعضهم 
وبين أعضاء هيئات 
التدريس والهيئات 

 نتائج االستقصاءات.
مستوى رضاء الطالب 

 واألطراف المعنية

أعضاء هيئة التدريس  -
 والهيئات المعاونة.

 اتحادات الطالب. -
 أدارة المركزمجلس  -

 فرق عمل  مستمر
دراسات  -

 واستقصاءات
برامج تدريبية  -

.0 
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 المعاونة
 

 وحمالت توعية 
 ندوات ولقاءات -

التركيز  9/9
على نشر مبادئ 
آداب وأخالقيات 

 المهنة.
 

ندوات  9/9/0
ونشرات وبرامج 
تثقيفية وتدريبية 
ألعضاء هيئات 
التدريس والهيئات 

 المعاونة

عدد الندوات والنشرات 
 امج والبر

مستوى المشاركة 
 واالستجابة

مركز تنمية قدرات  -
 أعضاء هيئة التدريس .

وحدات توكيد الجودة  -
 بالجامعة

 مجلس إدارة المركز. -
 

فرق عمل وحلقات  - مستمر
 نقاشية

ندوات توعية ونشر  -
 ثقافة

 نشرات ومطويات -
 

000 

تضمين  9/9/9
أخالقيات وآداب 

المهنة فى البرامج 
 الدراسية.

 

لبرامج الدراسية عدد ا -
المتناولة لموضول آداب 

 وأخالقيات المهنة.
نتائج قياس استجابة  -

 الطالب لتلك البرامج.
 

 
 مجلس الجامعة. -

 مجلس إدارة المركز.  
 
 

 فرق عمل - كل عام
دراسات  -

 واستقصاءات
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم ومتابعة -
 

000 

تلبية  9/2
توقعات  الطالب 
ذوى االحتياجات 

 .لخاصةا
 

وضع نظام  9/2/0
للتعامل مع الطالب 
ذوى االحتياجات 

 الخاصة.
 

مستوى رضاء الطالب  -
 وأولياء أمورهم.

مستوى تقدمهم فى 
التحصيل العلمى واندماجهم 

فى الحياة الجامعية 
واشتراكهم فى األنشطة 

 الطالبية المختلفة

 مجلس إدارة المركز
أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئات المعاونة.
 حادات الطالب.ات -
مركز األرشاد النفسى  -

 )تربية(.
 

فرق عمل وحلقات  - مستمر
 نقاشية

دراسات وحمالت  -
 توعية

 تصميم نظام -
 نظام اتصال ومتابعة -
 

.0 

توفير بيئة  9/2
آمنه للطالب 

 بالمركز.
 

وضع خطة   9/2/0
طوارئ لمواجهة 

 المخاطر المحتملة فى
 المركز.

 

الدقة فى تحديد المخاطر  -
 حتملة.الم

فاعلية وتكامل خطة  -
 الطوارئ ومدى

تغطيتها للمخاطر    
 المحتملة.

 تتحديد األدوار والسلطا -
 والمسئوليات بدقة.   
 
 

 مجلس الجامعة
 مجلس إدارة المركز

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئات المعاونة.

 اتحادات الطالب
 وحدة الدفال المدنى

فرق عمل وحلقات   - كل عام
 نقاشية

 دراسات -
 واستقصاءات

 تصميم خطط  -
 أجهزة ومعدات -
 اتصال ومتابعة  -
 موارد بشرية -
 

000 

برامج تدريبية  9/2/9
لتنظيم عملية 

 المواجهة.
 

 مستوى التدريب المقدم. -
مستوى مشاركة األفراد  -

 واستجابتهم.
 

 

 مجلس إدارة المركز
أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئات المعاونة.
 اتحادات الطالب

 لدفال المدنىوحدة ا

 فرق عمل - كل عام
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم للبرامج -
 نظام اتصال  -
 

.0 

ندوات  9/2/2
ونشرات ومطويات 

 للتوعية.
 

 مستوى الوعي ومعدل -
 االستجابة.  

 
 

 
 مجلس إدارة المركز

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئات المعاونة.اتحادات 

 الطالب

مستمر طبقا 
للبرنامج 
 التدريبى

نشرات وحمالت  -
 توعية

ندوات وحلقات  -
 نقاشية

 

.0 

تطوير  ./9
الفاعلية 

التنظيمية 
واإلدارية 

 .بالمركز
 

تطوير نظام  0/./9
للمتابعة والتقييم 
لفاعلية وكفاءة 

 ستخدام الموارد.إ
 

مؤشرات الكفاءة  -
 والفاعلية.

 نتائج التقييم والمراجعة.  -
 

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس إدارة المركز

 ين العام للجامعةاألم
.مدير المركزو النظراء 

 المراجعين

 فرق عمل  - مستمر
 اتصال ومتابعة  -
 دراسات وتحليل -

.0 

المراجعة  9/./9
للنظم والتقييم الدورية 
 .والمتابعة

 

 مجلس الجامعة. نتائج المراجعة
 مجلس إدارة المركز
 األمين العام للجامعة.
 النظراء المراجعين

  فرق عمل - مستمر
 اتصال ومتابعة  -
 دراسات وتحليل -

.0 

مراجعة  9/8
وتطوير النظم 
اإلدارية المساندة 

للعملية 
 التعليمية.

 

تطوير تنظيم  9/8/0
الخدمات المساندة 
بحيث توجه بالعمليات 
عبر الوظائف لتحقيق 

 الجودة

الدقة فى تحديد العمليات  -
الهامة والحيوية لألطراف 

 المعنية.
ءات تحديد واضا لإلجرا -

 المستخدمة فى تقديتها.
استخدام أدوات الجودة  -

الشاملة لتحقيق التطوير 
 والتحسين المطلوب.

مدى فاعلية تحقيق  -
 الهدف المطلوب.

مستوى رضاء األطراف 
 المعنية.

 مجلس إدارة المركز
 األمين العام للجامعة.
 النظراء المراجعين

مستشارون من أعضاء هيئة 
 التدريس بالجامعة.

 

فرق عمل وحلقات  - مستمر
 نقاشية

دراسات  -
 واستقصاءات

 برامج تدريبية -
ندوات وحمالت  -

 توعية
 موارد بشرية -
 أجهزة ومعدات -
 نظام متابعة وتقييم -
 قواعد بيانات -
 

.0 
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تطوير نظام  9/4
المعلومات 

بالمركز وزيادة 
 فاعليته

 

مد اإلدارات  9/4/0
المختلفة بالمركز 
باحتياجاتها من 

الحديثة  التقنيات
تدريجيًا طبقًا ألولويات 
 يضعها مجلس اإلدارة.

 

مستوى التقدم وتحقيق  -
 الفاعلية والكفاءة فى العمل.
مدى التقدم فى فاعلية نظام 
االتصاالت والمعلومات بين 

 المركز واألطراف المعنية

 مجلس إدارة المركز
 األمين العام للجامعة.
 النظراء المراجعين

ة مستشارون من أعضاء هيئ
 التدريس بالجامعة

 فرق عمل - مستمر
دراسات  -

 واستقصاءات
 معامل وأجهزة -
 برامج تدريبية -
 موارد بشرية -
 برمجيات -
نظام اتصال ومتابعة  -

 وتقييم
 

0000 

 9.00 إجمالى الهدف الثانى
 

 

 

ل على تنمية رفع كفاءة وفاعلية المركز كقحد المراكز التعليمية المتميزة التي تعم  :الثالثالهدف 

 المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية 

 ومؤسسات المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالمي                    

 
المسئول عن  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية

 التنفي 
الموازنة  انشطة التنفي  المدة الزمنية

 ة المطلوب
)مقدرة 
 بااللف(

التوسع فى  2/0
الدراسات التعليمية 

واالستشارات وزيادة 
 كفاءتها وفاعليتها.

 

تطوير اتفاقات وبرتوكوالت  2/0/0
للتعاون  مع المؤسسات التعليمية 

والبحثية المحلية واإلقليمية 
 والعالمية.

 

 عدد االتفاقات. -
عدد األبحاث  -

 والدراسات المشتركة.
 

مجلس 
 الجامعة.

جلس إدارة م
 المركز

 مدير المركز
األمين العام 

 للجامعة
إدارة العالقات 

 الثقافية
 

 فرق عمل  - مستمر
 نظام اتصال ومتابعة -
ندوات ومؤتمرات  -

 وحلقات نقاشية
دراسات  -

 واستقصاءات

.0 

تطوير استراتيجية وخطة  2/0/9
 .ووضع آليات للتنفي   المشاركات

 

 ةتطوير استراتيجي -
 تقبلية.ذات رؤى مس

مستوى تكامل الخطة  -
 وفاعليتها

مجلس 
 الجامعة.

مجلس إدارة 
 المركز

 مدير المركز
 

 فرق عمل - كل عامين
 ورش عمل وندوات -
دراسات  -

 واستقصاءات
نظام اتصال ومتابعة  -

 وتقييم
 

.0 

التعاون مع المؤسسات  2/0/2
األخرى إلجراء البحوث الميدانية 

 اتوالتطبيقية والقيام باالستشار
 

مقدار المساهمة في  -
التنمية المستدامة 

 للمجتمع. 
مستوى المشاركة  -

 واالستجابة .
أهمية الموضوعات 

وأولوياتها الحتياجات 
 المجتمع

مجلس 
 الجامعة.

مجلس إدارة 
 المركز

 مدير المركز

 فرق عمل مستمر
 ورش عمل وندوات -
دراسات  -

 واستقصاءات
نظام اتصال ومتابعة  -

 وتقييم

000 

طوير قدرات ت 2/9
المركز وأعضاء هيئة 

التدريس والهيئات 
المعاونة والعاملين 

فى مجال التعليم 
المفتوح والتعليم عن 

 بعد.
 

تحفيز أعضاء هيئات  2/9/0
التدريس والهيئات المعاونة 

 . المركزللتصدى لحل مشاكل 
 

اكتساب المركز سمعة  -
فى مجال التميز فى 

 الدراسات.
 عدد الطالب الوافدين

 مجلس
 الجامعة.

مجلس إدارة 
 المركز

 مدير المركز

 فرق وورش عمل  - مستمر
 دراسات وتحليل -
 ندوات واتصاالت -
 دعم وموارد بشرية -
 تقييم ومتابعة -

.0 

تطوير ومراجعة شروط  2/9/9
 القبول بالمركز.

 

 معدالت االلتحاق. -
 عدد الطالب الوافدين

مجلس 
 الجامعة.

مجلس إدارة 
 المركز

 زمدير المرك
األمين العام 

 فرق عمل  - مستمر
 ندوات واتصاالت -
دراسات  -

 واستقصاءات وتحليل
تصميم ومتابعة  -

 وتقييم

.0 
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 للجامعة
تشجيع االلتحاق  2/2

للطالب خاصة 
الوافدين منهم وطالب 

الدراسات العليا 
لخريجى الجامعة 
لمواصلة الدراسة 

 والتعليم بعد التخرج.
 

وير وضع وتطبيق نظام لتط 2/2/0
وقياس األداء فى مجال البحوث 

 . والدراسات العليا
 

 زيادة عدد البحوث
زيادة عدد الطلبة 

 الوافدين

مجلس 
 الجامعة.

مجلس إدارة 
 المركز

 مدير المركز
 

 فرق عمل  - كل عامين
 ندوات واتصاالت -
دراسات  -

 واستقصاءات وتحليل
تصميم ومتابعة  -

 وتقييم

000 

ة تطوير مجاالت جديد 2/2/9
ومبتكرة للبحوث والدراسات العليا 
 فى التخصصات النادرة والمتميزة

 

 زيادة عدد البحوث
زيادة عدد الطلبة 

 الوافدين

مجلس 
 الجامعة.

مجلس إدارة 
 المركز

 مدير المركز
 

 ندوات واتصاالت - مستمر
دراسات  -

 واستقصاءات وتحليل
- 

.0 

 2.0 إجمالى الهدف الثالث

رة المركز على المساهمة في التنميتة المستتدامة وخدمتة المجتمتع والبيئتة      زيادة قد :الرابعالهدف 

 وتسويق خدمات المركز التعليمية والبحثية والتطبيقية 

 واالستشارية                
الموازنة  انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية

  المطلوبة
 )مقدرة بااللف(

تفعيل دور المركز  2/0
فى تطوير العملية 

 .التعليمية
 

تشجيع دور المركز فى جميع   2/0/0
 المحافل العلمية داخل الجامعة وخارجها 

 

 مجلس الجامعة. زيادة عدد الروتوكوالت وزيادة عدد الوافدين
 مجلس إدارة المركز

 مدير المركز
 األمين العام للجامعة

 القات الثقافيةإدارة الع

  فرق عمل - مستمر
 ندوات وحلقات نقاشية -
 اتصال ومتابعة -
 حمالت توعية -
 

.0 

 المركزمد جسور للتعاون بين  2/0/9
والمؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية 

 والعالمية.
 

 مدى التقدم فى االتفاقات التعاونية. -
يمية عدد المشروعات المنف ة مع المؤسسات المحلية واإلقل

 والعالمية

 مجلس الجامعة.
 مجلس إدارة المركز

 مدير المركز
 األمين العام للجامعة

 إدارة العالقات الثقافية

 فرق عمل - مستمر
 اتصاالت  -
 دراسات واستقصاءات وتحليل -
 ندوات وورش عمل -
 متابعة وتقييم -

000 

تسويق خدمات  2/9
لتوفير مصادر  المركز

 للدعم والتمويل ال اتى.
 

القيام بدراسة لتحديد االحتياجات  2/9/0
تحقيق التطوير والتنمية الماسة للمركزل

 المستدامة.
 

توفير بيانات ومعلومات عن االحتياجات الفعلية  -
 للمجتمع.

 
 

 مجلس الجامعة.
 مجلس إدارة المركز

 مدير المركز
 

 فرق عمل - كل عام
 ندوات وورش عمل -
 دراسات واستقصاءات  -
 ةاتصال ومتابع -
 قاعدة بيانات -

 

تطوير الخدمات  2/2
االقتصادية واالجتماعية 
فى المجاالت المعرفية 

 .والعلمية المختلفة
 

 فى مجال المركزترويج خدمات  2/2/0
 .التعليم المفتوح والتعليم عن بعد

 

 عدد االستشارات. -
 عدد البرامج التدريبية

 عدد الطالب

 مجلس إدارة المركز
 مدير المركز

 رق عملف - مستمر
 دراسات واستقصاءات -
 اساليب تحفيز وتسعير وترويج -
 تعاقدات وجوانب مالية وقانونية -

000 

إقامة المؤتمرات والندوات وورش  2/2/9
النشطة المركز العمل والدوريات والنشرات 

المختلفة فى المجاالت اإلقتصادية 
 .واإلجتماعية والتعليمية

 ئج.فاعلية ومصداقية التوصيات والنتا -
 الوعى بجهود المركز

 مجلس الجامعة.
 مجلس إدارة المركز

 مدير المركز

 فرق عمل - مستمر
 دراسات واستقصاءات -
 مؤتمرات وندوات -

.0 

 200 إجمالى الهدف الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

237 

 

 

 إجمالى األهداف

 
الموازنة  األهداف

 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(

 مفتوح كقحد المراكز العلمية المتميزة في مجال التعليم الجامعي وإعداد الكوادر البشرية فى إطار نظام الجودة الشاملة تطوير دور مركز التعليم ال الهدف االول:
 برؤى ذات توجه  مستقبلى.             

 

0200 

 الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة ويسوده الهدف الثانى: توفير مناخ جامعي يتفق مع فلسفة التعليم المفتوح والتميز فى األداء موجه بالقيم والمبادئ 
 العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واالستقاللية                  

 

9.00 

 والمراكز التعليمية والبحثية رفع كفاءة وفاعلية المركز كقحد المراكز التعليمية المتميزة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات :  الثالثالهدف 
 ومؤسسات المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالمي                    

 

2.0 

 زيادة قدرة المركز على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة وتسويق خدمات المركز التعليمية والبحثية والتطبيقية : الرابعالهدف 
 واالستشارية                

200 

 28.0 اإلجمالى
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  مركز الدراسات البيئية واإلستشارات الفنية والحد من المخاطر 7/1/2

 يجيةتستراإلطار الفكري والمنهجي للخطة اإلا وال:أ

 :مركز الدراسات البيئية واإلستشارات الفنية والحد من المخاطرمقدمة عن  -0

بلتل   ًاسعي جاهدي والذي24/2/2552جامعة بني سويف في  تأسس المركا بقرار من مجلس     

ه الفنيتة  وإثتراء خبراتت  من خرل إستراتيجيات وتوجهتات الجامعتة األم    قوة إلي تفعيل إملانياته وقدراته

وأهتتل خبترات العلميتتة والفلريتتة ألستتاتذتها  الفتي  لتتك كلتته علتتي   ًامعتمتتد واإلجتماعيتة والبيئيتتة والتنويتتة 

فتتتي  لتتتك للافتتتة المستتتتحدثات واألستتتاليب العلميتتتة   ًاومستتتتندالتنمويتتتة والبيئيتتتة الخبتتترة فتتتي المجتتتاالت 

 جتماعيتتة الفاعلتتة متتن أجتتل خدمتتة كافتتة القطاعتتات والتخصصتتات  إلوالتلنولوجيتتة إلتتي جانتتب التترؤ  ا 

 . بالجامعة داخليًا وخارجيًا

لتي  ستحداث بترامج جديتدة ع  إستمرار وإطوال مسيرتها إلي تطوير برامجها ب الجامعةسعي تو

وهي قطاع شتئون التعلتيم والطترا    ها العدديدة قطاعاتبنحو يتناسب مع المتغيرات العلمية واألكاديمية 

و قطتاع الوحتدات     وقطاع الدراسات العليا والبحوث   وقطاع شتئون خدمتة المجتمتع وتنميتة البيئتة        

 ليًا وخارجيًا.أبنائها الطرا داخورعاية المجتمع من أجل خدمة والمراكا  ات الطابع الخاص 

 : اإلدارة البيئية والتنموية المتكاملةفى مجال  المركزفلسفة   -9

توجيه كافتة األنشتطة األكاديميتة واإلداريتة والماليتة       دارة البيئية والتنموية المتلاملةاإلفى مجال  يتبني المركا

ات الجامعيتة البيئيتة   دة الختدم ر والتحستين المستتمر لجتو   نحو تحقيق رضاء العمرء واألطراف  ات المصلحة مع التطوي

للوصول بهم إلى المستويات التى تحقق التميا التنافسى فى سوق العمتل المحلتى   و الخريجين  المقدمة للطراوالتنموية 
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فيد   والتحستين  لتتاام بالتوجته نحتو المستت    تنظيمية تقتوم علتى اإل   بيئية تنموية واإلقليمي والعالمي   و لك من خرل ثقافة

 .لمستمروالتطوير ا

إلتى عتدة اعتبتارات يمكتن إيجازهتا      بتالمركز   دارة البيئيتة والتنمويتة المتكاملتة   إلاوترجع أهمية اتبال 

 -على النحو التالى:

 التنمويتتةحتياجتتات ومتطلبتتات ستتوق العمتتل ممتتا يتطلتتب القيتتام بالعمليتتة    إالتغيتتر المستتتمر فتتى   -

آليات جديدة لحل المشلرت التى تواجه  بتلارإبأساليب جديدة ومتطورة فى ظل التنافسية والعولمة مع 

 .التلنولوجي والعالميمسيرة التطور 

بتلار واإلبداع فتي التعامتل متع    إلتعاظم دور العنصر البشر  المؤهل والمدرا والقادر على ا -

 النظام العالمى الجديد وتحدياته. 

الطتترا  علتتى نوعيتتة ومهتتارة وإملانيتتات   هفتتى تقتتدم ونمتتو المجتمتتع بتتتأثير   المركتتامستتاهمة  -

 .بالجامعة داخليًا وخارجيًا

برامج بيئية ستخدام إتصاالت مما يستلام ضرورة إلالتقدم السريع فى تلنولوجيا المعلومات وا -

 .لتحقيق الجودة البيئية الشاملةفي التعليم  وتنموية

ممتتا  المجتمتع التتداخلي والختتارجي للجامعتتة اإلستهام فتتي حتتل كثيتتر متن المشتتلرت التتتى تعتتوق    -

 .للجامعةنظرة المجتمع يحسن من 

جعل برامج ومناهج الجامعة التعليمية تتسم بالواقعيتة لمقابلتة التتوازن بتين توقعتات األطتراف        -

 المعنية ومتطلبات التنمية المستدامة.

و  ضرورة البحث عن مصادر تمويل  اتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثيتة  -

 .التنموية بالجامعة

عتمتد علتى   ي دارة البيئيتة والتنمويتة المتكاملتة   اإلنحو تحقيق مدخل  فى سعيه المركزومن ثم فإن 

متتع العمتتل علتتى تحقيتتق التتترابط     المتكامتتل التتوعي البيئتتي والتنمتتوي  لتتتزام بنشتتر وتعزيتتز ثقافتتة   اإل

 لتزم باآلتي  تمن خالل الخطة االستراتيجية والتى  في الجامعةوالتجانس بين النظم واإلجراءات المتبعة 
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 وقيمها وأهدافها. الجامعةبرسالة وغايات  المركاالتوجه في إدارة  -

ثقافتتة التتوعي البيئتتي والتنمتتوي    المستتئولية الواضتتحة وفهتتم دور كتتل فتترد فتتى تطبيتتق ونشتتر        -

 .المتلامل

 تفعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع والبيئة. -

متتة فتتى أستتلوا تقتتديم الخدمتتة بمتتا يقابتتل    تحقيتتق المستتاواة والعدالتتة والشتتفافية والمرونتتة الرز   -

 حتياجات وتوقعات أصحاا المصلحة.إ

جتمتاعى أو الثقتافى بمتا يحقتق توقعتاتهم      إللطترا ستواء علتى المستتو  ا    رفع الوعي البيئتي والتنمتوي ل   -

 حتياجاتهم.إويقابل 

 تحديد المجاالت المحتملة والمملنة لتحقيق التميا واإلبداع واالبتلار. -

 سين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.االلتاام بالتح -

 المستقبلية للمجتمع. البيئية والتنموية حتياجاتاتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ باإل -

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة. -

 تراتيجية :سإلفتراضات األساسية للخطة ااإل -2

علتتى مجموعتتة متتن    لمفهتتوم اإلدارة البيئيتتة والتنمويتتة المتلاملتتة  ستتتراتيجية إلا المركتتاتقتتوم خطتتة  

 -فتراضات األساسية التي يملن إيجازها على النحو التالي:إلا

حتياجتتات إتطتتوير الخطتتة بصتتورة شتتمولية تحقتتق التتتوازن بتتين توقعتتات األطتتراف المعنيتتة و     -

 التنمية المستدامة بالمجتمع.

لتحديتتد نقتتاط القتتوة   (SWOT)ستتتخدام تحليتتل  إو للمركتتابنتتاء الخطتتة علتتى الدراستتة الذاتيتتة     -

 والضعف الداخلية   والفرص والتهديدات الخارجية.
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 .المركاالمقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف  -

الداخليتتة والخارجيتتة  أجتتل تحستتين البيئتتة   فتتي األداء متتن  التتوعي البيئتتي والتنمتتوي نشتتر ثقافتتة   -

 وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بلفاءة وفاعلية. بالجامعة

 .أداء وأنشطة المركاوضع برامج وخطط متوازنة  ات رؤ  مستقبلية لتحسين  -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 التطوير والتحسين . ستراتيجية والخطط التنفيذية لعملياتإلالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة ا -

 ستشارية داخلية وخارجية.إالتقييم الدوري من خرل مجموعة  -

نقاط القتوة والضتعف والفترص والتهديتدات الخارجيتة      نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة  -

((SWOT . 

 منهجية إعداد الخطة:  -2

ى منهجيتة مركبتة   علت  لنشر الوعي البيئي والتنموي المتلامتل ستراتيجية اإل المركا  تقوم خطة

. وتلمتن أهميتة هتذه المنهجيتة فتى قتدرتها علتى         Prospective Analysisهى "التحليل المستتقبلى"  

ستتقراء الفترص والتهديتدات المحتملتة   وتحليتل "البيئتة الداخليتة"        إل للمركتا تحليل "البيئة الخارجيتة"  

  ستعيًا نحتو إحتداث التناستق      يته ية لتحديد نقاط القتوة والضتعف ف  الذات من حيث كفاءته وقدراته للمركا

ستراتيجية. إلا وتحقيق رؤيته المستقبلية وغاياته المركاستراتيجية إوالتعاون بين جميع األنشطة لتنفيذ 

ستراتيجية وفقًا للمعايير المحددة   وبالتالى تعتبر مدخًر إلتخا  القرارت اإلكما أنها تمدنا بأساس سليم 

حتياجتات التنميتة المجتمعيتة    إفتى عرقتته ببيئتته وستوق العمتل و      مركتا لستراتيجى لإلاسيًا للتخطيط اأس

 وحركة المستجدات على المستو  العالمى.

علتى "متنهج التنظم"     -متن حيتث كونهتا مطالعتة للمستتقبل       -وتستند منهجية "التحليل المستقبلي"  

System Approach    نظومتتة   وهتتذا المتتنهج يقتتوم علتتى أستتلوا تفليتتر متتنظم قتتادر علتتى دراستتة م
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متتع بتتاقى المنظمتتات المجتمعيتتة األختتر  فتتى ضتتوء عرقتتة تبادليتتة       فتتى ترابطاتتته وتشتتابلاته  المركتتا

 . التتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة بلامل عناصرها

بقدر متلتافئ   ويحلتل هتذا كلته فتى       لى العناصر الرئيسية فى منظوماتهكما أن هذا المنهج يلتفت إ

بمتغيراتته المتعتددة  كمتا يقتدم لصتانعى القترارات بتدائل وخيتارات         إطار التبادل المستمر متع المجتمتع   

 مملنة لموضوع الدراسة. 

لذا فإن تضمين "مدخل النظم" داخل منهجية الخطة الحالية سوف يسهم فى تحليتل التنظم الفرعيتة    

Sub-systems لتدريجيتة فتى هتذه التنظم وعرقاتته     بطريقتة تستمح بفهتم التغيترات ا     لمركاالملونة ل   

متترابط   مركتا ر اطت إسمح فى نفس الوقت بإملان إدماج صورة هذه التنظم الفرعيتة تتدريجيًا ضتمن     وت

 توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات محددة.   توجه

قتد اعتمتد علتى متا      للمركتز وتقسيسًا على متا ستبق فتإن أستلوب العمتل فتى الخطتة االستتراتيجية         

 -يلى:

 -ها والمحلية والمتصلة بعرقتة التعلتيم الجتامعى    تحليل مضمون األدبيات المتنوعة العالمية من -

بتوجهات ومتطلبات التنمية وسوق العمتل   وكتذلك المقارنتات المرجعيتة للتجتارا       -المصر  خاصة 

 ستفاده منها. إلالمحلية واإلقليمية والعالمية وأسس تقويمها وا

مفاهيم حاكمة   و لك  تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها -

فيتته    المركتتا ستتتيعاا لفلستتفة التعلتتيم الجتتامعى المصتتر  وأهدافتته وتطتتوره وموقتتع إمتتن ختترل فهتتم و

وأيضًا فهم سوق العمل وهيلل العمالة والمهن فيه   مع تحديد إطار تحليلى لحركة المستجدات المحلية 

 .جتمعيةقطاعات المواإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على ال

  والفترص  القوة والضعف فى البيئة الداخليتة لتحديد نقاط   SWOT Analysisالمسح البيئى  -

 .للمركاوالتهديدات المحتملة الخارجية 
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ستتتراتيجية إلكمتتا تتتم التركيتتز بشتتكل ختتاص علتتى األستتاليب واألدوات التاليتتة عنتتد إعتتداد الخطتتة ا      

 -:للمركز

التى يترتبط مضتمونها باألدبيتات والمستح البيئتى      ستمارات واستبيانات للمقابرت الشخصية وإ -

 للبيانات والمعلومات المرتبطة بموضوع الخطة. 

 والتى استخدمت متع عتدد متن قيتادات      Brain Storming Methodطريقة العصف الذهنى  -

 .داخل وخارج الجامعة 

 الجامعة والمؤسستات التعليميتة اآلختري   خريجى  حلقات نقاش وورش عمل لدراسة مقترحات -

 والقائمين عليهم من رجال األعمال. 

تنظتتيم حلقتتات نقاشتتية حتترة متنوعتتة بتتين فريتتق العمتتل حيتتث دارت تلتتك الحلقتتات حتتول رصتتد    -

وتحليل الحالة المجتمعية والجامعية الراهنة من حيث التخصصات األكاديمية   واإلملانتات والقتدرات   

فير عتتدد متتن التصتتورات والخيتتارات    المتاحتتة   وآليتتات تحقيتتق تلتتك الحالتتة المبتغتتاة   بمتتا يلفتتل تتتو       

 االستراتيجية. وغاياته وأهدافه المركاالمرغوبة والمملنة لتحقيق رؤية 

ومنهجيتتة الخطتتة المستتتهدفة فتتإن إجتتراءات التنفيتت  متترت بالمراحتتل   الجامعتتةواتستتاقًا متتع رؤيتتة 

  -التالية:

  للمركتا تيجى ستراإلتشليل فريق الخطة بشلل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالتخطيط ا -

 ثم تم توزيع أعضاء الفريق وفقًا للمنهجية المحددة فى تلك الخطة.

 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. -

 .وما يتعلق به لمركاتحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة ا -

تمتدين فتى  لتك أيضتا علتى بعتض       مع لبيئات المحلية واألقليمية والعالميتة لالقيام بالمسح البيئى  -

 .التوصيفات البيئية المعمول بها فى المحافظة

 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابرت(. -

 تحليل النتائج ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. -

 نة من األطراف المعنية .عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعي -

 .العمل بالمركاتنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود  -
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 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية:  (.)

متن العوامتل الهامتة لضتمان فاعليتة        Stakeholdersيعتبر تحديتد األطتراف أصتحاا المصتلحة     

ى الضتمانات التتي توضتح متتد     حتياجتات وتوقعتتات تلتك األطتراف متن أولتت    إالخطتة   حيتث أن مقابلتة    

قتتدمها يومتتد  المستتاهمات التتتي  نشتتر التتوعي البيئتتي والتنمتتوي المتلامتتلواقعيتتة الخطتتة المقترحتتة فتتي 

 -لخدمة المجتمع والبيئة. ويملن تحديد األطراف أصحاا المصلحة على النحو التالي :المركا 

 رئيس الجامعة -

 عة.إدارة الجامعة واللليات والمراكا والوحدات بالجام -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. -

 الطرا. -

 المنظمات المختلفة بسوق العمل. -

 المنظمات والهيئات العامة والخاصة. -

 الجهات الحلومية المختلفة.المؤسسات و -

 المجتمع بوجه عام. -

 Need Assessmentتحديد االحتياجات:                 (8)

حتياجتتات الرزمتتة والتتتي يملتتن  ة متتن التترزم تحديتتد وتقيتتيم اإل لتتتوفير مقومتتات النجتتاح للخطتت 

 توضيحها فيما يلي :

إتباع استراتيجية تلاملية متطورة تسعى للتغييتر والتحستين المستتمر بأستلوا مبتادر بهتدف        -1

 تحقيق التميا في األداء .لإرضاء جميع األطراف  ات المصلحة 

فتتي  فته وأدواتتته وآليتتات تنفيتتذه يتتق فلستتوتطب التتوعي البيئتتي والتنمتتوي المتلامتتل نشتتر ثقافتتة  -2

 .المركا
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 نتماء وزيادة الرضاء الوظيفي تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واإل -3

يشتتمل الخطتتط والهياكتتل   ارشتتادي لمفتتاهيم التتوعي البيئتتي والتنمتتوي المتلامتتل  وضتتع دليتتل  -4

جتتتراءات وتبستتتيط اإلفيتتتذ ونظتتتام لتوثيتتتق التنظيميتتتة والسياستتتات واإلجتتتراءات والقواعتتتد الرزمتتتة للتن

حتياجتات المستتفيد متن    إإجراءات العمل مع التركيا على العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتلبية 

 الخدمة.

لتقتتديم تحديتتد المهتتارات والقتتدرات التترزم توافرهتتا فتتي أعضتتاء هيئتتات التتتدريس والعتتاملين   -5

لعمتتتل علتتتى تنميتتتة تلتتتك المهتتتارات والقتتتدرات  او خدمتتتة متطتتتورة لمجتمتتتع الجامعتتتة داخليتتتًا وخارجيتتتاً 

 للمستويات المطلوبة عن طريق التدريب المستمر.

مجتمتع الجامعتة   فتي   السرمة المهنية والصتحة البيئيتة  توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق  -1

الدراستتات البيئيتتة واالستشتتارات الفنيتتة والحتتد متتن المختتاطر  وهتتو الممثتتل فتتي مركتتا  داخليتتًا وخارجيتتًا

 .جامعةبال

إنشاء مبنى إدار  مستقل للمركا مجها بأغلب األجهاة المعنية بالبيئة ويوجد قائمة ببعض  -7

 األجهاة

 تجهيا معمل متنقل للبيئة حيث أن المشللة البيئية دائما ما تحدث بصورة فجائية -3

 تجهيا معمل ثابت بة أحدث أجهاة الرصد البيئى )يوجد قائمة ( -2

ع النتتتائج لتوثيتتق النتتتائج واإلستتتفادة منهتتا فتتى  تجهيتتا معمتتل حاستتب ألتتى لرصتتد جميتت  -15

 تطوير المركا

نشتر  وضع نظام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود الجامعة واللليتات فتي مجتال     -11

 واتخا  إجراءات تصحيحية عند وجود انحرافات في األداء.الوعي البيئي والتنموي المتلامل 
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يتم جمع وتبادل البيانات والمعلومتات  تصاالت والمعلومات وأن إلتطوير نظام فعال ل -12

 بصورة منتظمة إلجراء الدراسات  وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.

 وضع نظام لتشجيع وملافأة التميا في األداء ونشر التجارا الناجحة. -13

 Risk Assessmentتقييم  المخاطر :      (4)

يجتتب تحديتتد وتقيتتيم المختتاطر     للمركتتاستتتراتيجية إلا لتحقيتتق النجتتاح فتتي تطتتوير وتنفيتتذ الخطتتة    

تختا  الخطتوات الرزمتة للتعامتل متع تلتك       إلوالعقبات المرتبطة بعملية تصتميم وتطتوير وتنفيتذ الخطتة     

المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومتات النجتاح للخطتة   ويملتن توضتيح تلتك المختاطر والعقبتات         

 فيما يلي :

 تجاهاتها.إالجامعة   أو التغير في أولوياتها وعدم كفاية الدعم من جانب  -

 عدم كفاية الموارد الرزمة للتنفيذ.  -

عدم تلامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوا بين جميتع األجتااء الفرعيتة الملونتة لنظتام       -

 .المركا

 تصاالت والمعلومات.إلنخفاض كفاءة وفاعلية نظام اإ -

 تعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين.عدم اإلعداد والتهيئة الرزمة لل -

 ستنفا  الوقت والبطء في التنفيذ .إ -

 تأثير األزمة اإلقتصادية العالمية علي الحالة اإلقتصادية للرجال األعمال والمجتمع المدني. -

 البيروقراطية في أساليب التنفيذ والمتابعة مع المنظمات الخارجية. -

 لدي أفراد المجتمع. عدم وجود وعي بثقافة بيئية كاملة -

 خالل فترة إعداد الخطة لمركز( أولويات ا6) 

 .مل على التطوير والتحسين المستمرعلل المركا وكوادره وهيللة ضرورة تأهيل -
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وتتوفير المتوارد والبنيتة الرزمتة      نشتر التوعي بمفهتوم الثقافتة البيئيتة والتنمويتة المتلاملتة       التوسع فى  -

 لتحقيق  لك .

لمحليتة واإلقليميتة والعالميتة إلنشتاء     امتع المؤسستات    لبيئيتة والتنمويتة  تفاقات للعرقتات ا إتفعيل وعقد  -

 .لخدمة الجامعة داخليا وخارجيًابرامج مشتركة 

ستشتتارية والبحثيتتة واالهتمتتام بقضتتايا البيئتتة والمجتمتتع والعمتتل علتتى        إلا المركتتاتستتويق ختتدمات   -

 المساهمة الفاعلة فى التنمية المستدامة.

هتمام بالتدريب المستمر للقيادات   وأعضاء هيئتة التتدريس   والهيئتة المعاونتة   والعتاملين لرفتع       إلا -

 كاديمي والبحثى وخدمة المجتمع والبيئة.اللفاءة والفعالية وتحقيق التميا فى األداء األ

 .للمركاهتمام بتحسين البنية التحتية اإل -

 البيئي والتنموي المتكاملفي ضوء نشر الوعي ستراتيجية ثانيا:الخطة اإل

 :المركز( رؤيـة ورســالة 0)

 الرؤيــة : 

متطتتورة ومتميتتاة  بيئيتتة وتنمويتتةمتتن ختترل خطتتط وبتترامج  نحتتو مجتمتتع واعتتي بيئيتتًا وتنمويتتًا          

  العالمية.ومطابقة للمعايير 

 : الرسالة 

بقتتًا للمعتتايير  ستتس المعرفتتة والمهتتارات ط أب افتتراد المجتمتتع والمؤسستتات بتاويتتد المركاهتتتم ي

 الدولية مع وعي كامل لمشلرت المجتمع والبيئة واخرقيات المهنة. 

 : وذلك على النحو التالى

 .الوعي البيئي والتنموي المتلاملدمج ثقافة  -

 جتماعية والثقافية للمجتمع.إثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقًا للمعايير األخرقية واإل -

 .وكيفية تتطبيقة ث العلمىنشر ثقافة وأخرقيات البح -

 ونظيرتها محليًا وإقليميًا وعالميًا. الجامعةتدعيم التعاون بين  -
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بتلتتار والقيتتادة إمتداد الطتترا بأحتدث مصتتادر المعرفتة والتلنولوجيتتا الحديثتتة لتنميتة قتتدرتهم فتى اإل      -

 والتعلم الذاتى والعمل الجماعى والمنافسة.

   SWOT Analysis مركزلل(  تحليل البيئة الداخلية والخارجية 9)

 تحليل البيئة الداخلية

تميتا  يأن هناك مجموعتة متن نقتاط القتوة التتي       للمركاأوضحت نتائج الدراسة الذاتية    

. كمتا أظهترت   المركاستثمارها وتفعيلها على النحو الذي يحقق رسالة إداخليًا والتي يملن  المركابها 

 .في تحقيق رسالته وغايته المركاعلى كفاءة وفاعلية نتائج الدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر 

 Strengthsنقاط القوة   

قلة المنافسين بالمحافظة حيث انه المركتا الوحيتد فتي المحافظتة يقتوم بعمتل الدراستات البيئيتة          -

 واإلستشارات الفنية والحد من المخاطر

 خبرات األساتذة المعنين بهذا الشأن بالجامعة -

امة متن الدولتة التي محافظتات الصتعيد ممتا يتؤدي التي إنشتاء العديتد متن            توجية التنميتة المستتد   -

 المصانع وتواجد فرص كبيرة  لنشر رسالة المركا

 تنوع المصادر الفنية واإلستشارية بالمركا -

 ثقة رجال األعمال والمستثمرين بالجامعة -

 وجود برتوكوالت تعاون بين المركا والوحدات الخاص في الجامعة -

 تعاون مع المؤسسات الخارجيةوجود برتوكرت  -

 علي االنترنت للجامعةيوجد موقع  -

 ICTPلتعليم اللمبيوتر ومنح شهادة  متخصصة في الجامعة  كاايوجد مر -

 Weaknessesنقاط الضعف  

 لخدمة المجتمع المركاساسها خطة أحتياجات المجتمع توضع علي إالتوجد آلية لقياس  -
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 ئوليات واآلليات لخدمة المجتمعالتوجد خطة مستقبلية واضحة محددة المس -

 و المحليأقليمي خدمات مجتمعية علي المستوي العالمي او اإل للمركاال توجد  -

قلتتة األجهتتاة المتاحتتة واإلملانيتتات المحتتدودة ممتتا يجعتتل المركتتا يتعامتتل متتع بعتتض الوحتتدات   -

 اآلخري داخليًا وخارجيًا

 يهمشون الدور البيئي. حداثة التخصص بالمركا حيث أن كثير من الهئيات واألفراد -

 تحليل البيئة الخارجية

 أمامته  المركتا في ظل المتغيرات الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أوضحت نتتائج التحليتل البيئتي أن    

 غاياتته  ستفادة منهتا فتي تتدعيم "المركتا التنافستي"  وتحقيتق      العديد من الفرص المتاحة والتي يملن اإل

أن  المركتا ن هنتاك مجموعتة متن التهديتدات المحتملتة والتتي يتحتتم علتى         ستتراتيجية  كمتا أ  إلا وأهدافه

 .مل معها في سبيل تحقيقه لرسالته وغاياتهحدد كيفية التعاي

 Opportunities    الفرص المتاحة

               يوجد داختل محافظتة بنتي ستويف اكثتر متن منطقتة صتناعية منهتا منطقتة بيتاض العترا الصتناعية

عية ومنطقة كوم ابتو راضتي الصتناعية وبهتا عتدد متن المصتانع        ومنطقة بني سويف الجديدة الصنا

 منها مصانع األسمنت والمطاحن والمحاجر والمنتجات الغذائية وبعض المصانع المغذية.

 الوعي البيئي والتنموي ألفراد المجتمعهتمام المحلى واإلقليمي والعالمي بأهمية زيادة اإل 

  والهئيتات المانحتة األختري    تحتاد األوروبتي  إللي واالبنتك التدو  بيئيتة بالتعتاون متع    طرح مشروعات 

 .لنشر ثقافة الوعي البيئي

 كيفية التنمية البشرية والبيئيةجتماعي على الايادة في الطلب اإل. 

 فتح قنوات للتعاون مع المنظمات المدنية المستفيدة من الخريج لتوفير فرص للتدريب 

 ر الوعي البيئي.وجود هئيات مانحة دولية بالمحافظة لإلسهام في نش 

 Threatsالتهديدات المحتملة    
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   اإلنهيار اإلقتصادي العالمي في ظل األزمة المالية العالمية مما جعل كثير من المستثمرين يفلترون

كثيتترا قبتتل إنشتتاء أي منشتتأة صتتناعية جديتتدة. كمتتا أدت األزمتتة التتي إغتترق كثيتتر متتن المنشتتأت             

 الصناعية.

 الهيئات والمنشآت مما يجعل المركا في عمل دائم لتنمية وسائل  ضعف الفلر البيئي والتنموي لدي

 اإلقناع.

 .جذا الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس من اللليات المختلفة 

 .اإلعارات الممتدة ألعضاء هيئة التدريس إلى جامعات خارج الوطن 

 علية لسوق العمل.حتياجات الفإلعدم التوازن بين أعداد الخريجين من التخصصات المختلفة وا 

            إحجتتام أصتتحاا األعمتتال عتتن تتتدعيم التعلتتيم والبحتتث العلمتتي علتتى مستتتو  البحتتوث األساستتية

 والتطبيقية.

 االهداف االستراتيجية والخطط والبرامج ثالثا:

 اوال: االهداف االستراتيجية:

لحتتل  ويالبيئتتي والتنمتتمجتتال الالمتميتتاة فتتي  المتخصصتتة وكأحتتد المراكتتا  المركتتا( تطتتوير دور 1)

 وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  مستقبلى.المشلرت البيئية 

فتتى األداء موجتته بتتالقيم  التتوعي البيئتتي والتنمتتوييتفتتق متتع فلستتفة ومبتتادئ   مجتمعتتي( تتتوفير منتتاخ 2)

جتماعيتة واألخرقيتة الستليمة ويستوده العدالتة والمستاواة والحريتة والديمقراطيتة         والمبادئ الثقافيتة واإل 

 ستقرلية.لتعاون واإلوا

المتميتاة التتي تعمتل     الخدميتة كأحتد المراكتا    المركتا رفع كفاءة وفاعليتة  تحديد أولويات العمل ل( 3)

المجتمع علتى المستتو  المحلتى    بت  المختلفتة على تنمية المشاركة والتعاون متع المؤسستات والمراكتا    

 واإلقليمى والعالمي.

0     

9 

2 
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التنميتتة المستتتدامة وخدمتتة المجتمتتع والبيئتتة وتفعيتتل      علتتى المستتاهمة فتتي   المركتتا( زيتتادة قتتدرة  4)

والتطبيقيتتة  البيئيتتة والتنمويتتةولتستتويق الختتدمات بالجامعتتة واللليتتات  الوحتتدات  ات الطتتابع الختتاص

 ستشارية.واإل

البيئتي  مجتال  الالمتمياة في  المتخصصة وكأحد المراكا  المركاتطوير دور  " لتحقيق الهدف االول:

 وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  مستقبلى."رت البيئية لحل المشل والتنموي

 هداف المرحلية للهدف االول:األ

 .باللوادر الفنية المختلفة المركاتأهيل  1-1

تقتتتديم التتتدعم الفنتتتي واإلستشتتتاري للمراكتتتا البيئيتتتة والوحتتتدات الخاصتتتة بالجامعتتتة والهيئتتتات    1-2

 الصناعية.

 ات جتودة عاليتة   ي مجتال التوعي البيئتي والتنمتوي     فت إمداد الطرا بخدمات تعليمية وتدريبية  1-3

 تايد من قدراتهم التنافسية فى سوق العمل.

 مد جسور للتعاون مع منظمات األعمال لسوق العمل. 1-4

 نفتاح على مصادر متنوعة للمعرفة.واإلاألداء البيئي والتنموي التحسين المستمر فى جودة  1-5

 .بالجامعةتطوير وتنمية اللوادر البشرية  1-1

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف االول: ط والبرامجالخط

 .بالنظم البيئية والتنموية المتلاملةنشر الوعي  1/1/1 

آليات القياس وأساليب يتضمن  المركاوضع وتنفيذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب  1/1/2

 تصحيح االنحرافات.

 لمتمياة.وضع وتنفيذ نظام لملافأة وتشجيع المبادرات ا 1/1/3

 للترونية بمصادر المعرفة المحلية والعالمية .تصال اإلإدخال التلنولوجيا الحديثة وأساليب اإل 1/2/1

 صيانة المعدات واألجهاة والمواد الرزمة. 1/2/2

2 
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 التوسع فى الخدمات واألنشطة. 1/2/3

 يجين.القيام بالدراسات الرزمة لتحديد المهارات والمعارف المطلوبة فى الخر 1/3/1

 وفاعليتها. البيئيةستقصاء الخريجين عن مد  جدو  البرامج إ 1/3/2

 .البيئية والتنمويةحتياجات دراسة للتنبؤ باإل 1/3/3

 تنمية العرقات مع المنظمات وهيئات األعمال لسوق العمل. 1/4/1

ة والجودة البيئية السرمة المهنيلتأكد من أتفاقها ومعايير البيئية وامراجعة لوضع نظام دور  ل 1/5/1

 وإعداد تقارير عنها. الشاملة

 متعددة التخصصات. بيئيةتطوير برامج  1/5/2

 .البيئيتخطيط وتنفيذ مشروعات للتحسين والتطوير 1/1/1

 .األداء البيئي والتنمويتطوير نظم تقييم  1/1/2

فيتذها متع الجامعتات    تفاقيتات وبترامج للتعتاون والتبتادل الثقتافى والعلمتى للمستتفدين وتن       إوضع  1/1/3

 والهيئات األخر .

فتى   التوعي البيئتي والتنمتوي   يتفتق متع فلستفة ومبتادئ      مجتمعتي تتوفير منتاخ    " :الثانيلتحقيق الهدف 

جتماعيتتة واألخرقيتتة الستتليمة ويستتوده العدالتتة والمستتاواة      األداء موجتته بتتالقيم والمبتتادئ الثقافيتتة واإل   

 ."ةستقرليديمقراطية والتعاون واإلوالحرية وال

 :ثانيللهدف ال هداف المرحليةاأل

المستتفدين متن   نتمتاء وحتب العمتل والتميتا فتى األداء وقبتول الترأ  األختر لتد           تنمية الوالء واإل 9/1

 الخدمات

 التركيا على نشر مبادئ آداا وأخرقيات المهنة. 2/2

 .بالجامعةتوفير بيئة آمنه للطرا  2/3

 دة فاعليته.وزيا البيئيةتطوير نظام المعلومات  2/4

 

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثاني: الخطط والبرامج
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 برامج وندوات ونشرات تثقيفية. 2/1/1

 وضع وتنفيذ نظام للملافآت الجماعية. 2/1/2

نتتتدوات ونشتتترات وبتتترامج تثقيفيتتتة وتدريبيتتتة ألعضتتتاء هيئتتتات التتتتدريس والهيئتتتات المعاونتتتة   2/2/1

 والعاملين.

 وآداا المهنة فى البرامج الدراسية.تضمين أخرقيات  2/2/2

 الجامعة. وضع خطة طوارئ لمواجهة المخاطر المحتملة فى 2/3/1

 برامج تدريبية لتنظيم عملية المواجهة. 2/3/2

 ندوات ونشرات ومطويات للتوعية. 2/3/3

 ستخدام الموارد.إتطوير نظام للمتابعة والتقييم لفاعلية وكفاءة  2/4/1

 .للنظم التقييم والمتابعةرية المراجعة الدو 2/4/2

 تطوير تنظيم الخدمات المساندة بحيث توجه بالعمليات عبر الوظائف لتحقيق الجودة والمرونة  2/4/3

 حتياجات األطراف  و  المصلحة.إوالسرعة ومقابلة     

 .الجامعةا حتياجاتها من التقنيات الحديثة تدريجيًا طبقًا ألولويات تضعهإالمختلفة ب المراكا مد 2/4/4

 الخدميتة كأحتد المراكتا    المركتا رفع كفتاءة وفاعليتة   تحديد أولويات العمل ل " :الثالثلتحقيق الهدف 

المجتمع علتى  بت  المختلفةالمتمياة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكا 

 المستو  المحلى واإلقليمى والعالمي.."

 :ثثالللهدف ال هداف المرحليةألا

 واالستشارات وزيادة كفاءتها وفاعليتها.الدراسات التوسع فى  3/1

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثالث: الخطط والبرامج

تطتتوير اتفاقتتات وبرتوكتتوالت للتعتتاون  متتع المؤسستتات التعليميتتة والبحثيتتة المحليتتة واإلقليميتتة   3/1/1

 والعالمية.
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 .ووضع آليات للتنفيذ  المشاركاتتطوير استراتيجية وخطة  3/1/2

 .تحفيا أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة للتصد  لحل مشاكل المجتمع  3/1/3

التعتتاون متتع المؤسستتات األختتر  إلجتتراء البحتتوث الميدانيتتة والتطبيقيتتة والقيتتام باالستشتتارات    3/1/4

 واإلقليمية. البيئية محليًالمواجهة القضايا 

على المستاهمة فتي التنميتة المستتدامة وخدمتة المجتمتع        المركاة قدرة زياد " :الرابعلتحقيق الهدف 

والتطبيقية  البيئية والتنمويةولتسويق الخدمات باللليات والبيئة وتفعيل الوحدات  ات الطابع الخاص 

 "واالستشارية.

 :رابعللهدف ال هداف المرحليةألا

 مجاالت المعرفية والعلمية المختلفة.تطوير الخدمات البيئية واالقتصادية واالجتماعية فى ال 4/1

 .دعم والتمويل الذاتىلتوفير مصادر لل المركاتسويق خدمات  4/2

 بقضايا المجتمع والبيئة. لتنموينشر الوعى البيئى وا 4/3

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الرابع: الخطط والبرامج

 المجتمع والبيئة بصورة تلاملية.وضع آلية للتنسيق إلقامة مشروعات للتصد  لمشلرت   4/1/1

 والمؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية. المركامد جسور للتعاون بين  4/1/2

القيام بدراستة لتحديتد االحتياجتات البيئيتة لعترج مشتلرت المجتمتع وتحقيتق التطتوير والتنميتة            4/2/1

 المستدامة.

 البيئية واالستشارات والتدريب. الدراسات فى مجال المركاترويج خدمات  4/3/1

 .النشطة المركا المختلفةإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والدوريات والنشرات  4/3/1

 5/1/1/7يوجد أوراق بالعرض تابعة لـ 

 

 
 قائمة ببعض اإلحتياجات الضرورية للمركز

 
 القيمة التقريبية بالجنية إسم الجهاز م
  3555 (GPS)جهاز لتحديد المواقع   1  
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2 

 15555 جهاز لقياس الضوضاء 

        
3 

 155555 جهاز لقياس طيف األشعة تحت الحمراء 

        
4 

 5555 جهاز لقياس نسبة العقارة فى الماء 

        
5 

 4555 جهاز لقياس األس الهيدروجينى 

        
1 

 55555 جهاز لتحليل العناصر األولية 

        
7 

 135555 هاز غاز كروماتوجراف لقياس نسبة الايوت المتطايرةج 

        
3 

 25555 جهاز لقياس نسبة العوادم فى السيارات 

        
2 

 5555 جهاز لقياس نسبة األوزون 

       
15 

 15555 جهاز لقياس نسبة األكاسيد فى الهواء 

        
11 

 255555 م الطبقة السائلةللتحليل اللروماتوجرافى بإستخدا HPLCجهاز  

        
12 

 5555 جهاز لقياس الللوريد والللورين 

         
13 

 15555 جهاز لقيس األوكسيجين الليميائى 

         
14 

 4555 جهاز لقياس الحديد 

         
15 

 4555 جهاز لقياس الفوسفات 

        
11 

 3555 جهاز لقياس عسر الماء 

        
17 

 5555 لقياس القلويةجهاز  

        
13 

 1555 جهاز لقياس األوكسيجين الحيو  

        
12 

 3555 جهاز لقياس درجة الحرارة باألشعة   

       
25  

 اليوجد تقدير لها عربية معمل متحرك للبيئة

 1555 جهاز لقياس الحمأة الحرارية 21
 153555 اإلجمالى

 المعامل  -9     
 سرع وقت حيث أن المشللة البيئية عادة  أمل بيئية متنقلة لتساعد فى رصد المشللة بمعا -1          

 ما تلون فجائية                
 زمة لتحاليل المياة والهواء والتربةرمعمل مركا  يضم معظم األجهاة ال -2          
جنيتتة(  25555)  وحتتدة حاستتب ألتتى تضتتم الا تتتوا وكتتاميرا ديجيتتتال و داتتتا شتتو             -3            
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 الخطة التنفي ية للمركز
وإعداد الكوادر لحل المشكالت البيئية  البيئي والتنمويمجال الالمتميزة في  المتخصصة وكقحد المراكز  المركزتطوير دور  الهدف االول:

 .البشرية برؤى ذات توجه  مستقبلى

 انشطة التنفي  المدة الزمنية نفي المسئول عن الت مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
تقهيل المركز 0/0

بالكوادر الفنية 
 المختلفة.

 

نشر الوعي بالنظم  0/0/0
 البيئية والتنموية المتكاملة.

المقارنة المرجعية لتحديد مستوى  -
المعاييرالبيئية المناسبة للكليات والمنشات 

 الصناعية.
ييم والمراجعة من جانب الهيئات نتائج التق -

 المانحة.

 مجلس ادارة المركز -
 وكالء الكليات لشئون البيئة. -
 مديري المصانع -

9002 – 9000 
 

 فرق  و ورش عمل -
 برامج تدريبية -
 نظام اتصال ومتابعة -
 موارد بشرية -

.0 

وضع وتنفي  نظام 0/0/9
داخلى للمتابعة والمراجعة من 
جانب المركز يتضمن آليات 

وأساليب تصحيا  القياس
 االنحرافات.

 نتائج المراجعة والمتابعة الداخلية. -
نتائج المتابعة والمراجعة مع المنشات  -

 الصناعية
 

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 مجلس ادارة المنشات الصناعية

سبتمبر  -9002مارس 
 للنظام  9002

 ومستمر للمتابعة

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 نظام اتصال ومتابعة

 دورات تدريبية
 دراسات ميدانية

.0 

وضع وتنفي  نظام  0/0/2
لمكافقة وتشجيع المبادرات 

 المتميزة.

 سبتمبر –مارس  مجلس ادارة المركز - تحفيز التميز فى األداء -
 لوضع النظام 9002

ديسمبر كل عام  -اكتوبر
 للتنفي 

 فرق عمل لوضع المعايير
 نظام اتصال

 مكافقت للتميز

9. 

لدعم الفني تقديم ا0/9
واالستشاري للمراكز 
البيئية والوحدات 
الخاصة بالجامعة 

 والهئيات الصناعية.
 

إدخال التكنولوجيا  0/9/0
الحديثة وأساليب االتصال 

االلكترونية بمصادر المعرفة 
 المحلية والعالمية

 زيادة رضاء المستفدين من خدمات المركز. -
 

 مجلس ادارة المركز -
 يئة.وكالء الكليات لشئون الب -

 مديري المصانع.
 إدارة رعاية الشباب.
 مركز الحاسب اآللى.

 ورش عمل   وتدريب 9000 - 9002
 معامل وأجهزة 
 موارد بشرية 
 قواعد بيانات 
 

000 

صيانة المعدات  0/9/9
 واألجهزة والمواد الالزمة

 مجلس الجامعة. جودة النتائج ومطابقتها الي المقايس العالمية
 مجلس ادارة المركز

 دوات  وعقود صيانة مستمر
 خطط متابعة

.0 

التوسع فى الخدمات  0/9/2
 واألنشطة.

 

 دراسات بيئية وتنموية
 استشارات فنية

مسا بيئي للمشكالت المجتمع المحلي 
 والجامعي

ورش عمل وجلسات عصف  مستمر مجلس ادارة المركز
 ذهني

 دراسات ميدانية
 ندوات ومؤتمرات

 دالئل ارشادية

.0 

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج المرحلية االهداف
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
إمداد الطالب  0/2

بخدمات تعليمية 
وتدريبية في مجال 
الوعي البيئي 
والتنموي ذات جودة 

قيام بالدراسات ال 0/2/0
الالزمة لتحديد المهارات 
والمعارف المطلوبة فى 

 الخريجين.

 تحديد واضا للمهارات والمعارف المطلوبة. -
 نتائج استقصاء سوق العمل والخريجين. -

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 وكالء الكليات لشئون البيئة.
 مجلس ادارة المنشات الصناعية

 واستقصاءات دراسات ميدانية كل عامين
 حلقات نقاشية

 ندوات
 
 

9. 
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عالية تزيد من قدراتهم 
التنافسية فى سوق 

 العمل.

 
استقصاء الخريجين  0/2/9

عن مدى جدوى البرامج 
 البيئية وفاعليتها.

 مجلس الجامعة. نتائج استقصاء الخريجين. -
 مجلس ادارة المركز

 وكالء الكليات لشئون البيئة.
 مجلس ادارة المنشات الصناعية

 دراسات ميدانية واستقصاءات من كل عام
 قاشيةحلقات ن

 ندوات 

9. 

دراسة للتنبؤ  0/2/2
باالحتياجات البيئية 

 والتنموية.

 مجلس الجامعة. تحديد التخصصات المطلوبة فى سوق العمل. -
 مجلس ادارة المركز

 مجلس ادارة المنشات الصناعية

 ديسمبر-أكتوبر
9002 

 ثم كل عامين

 نظام اتصال و حلقات نقاشية -
 دراسات وندوات -
 قواعد بيانات -

9. 

مد جسور للتعاون  0/2
مع منظمات األعمال 

 لسوق العمل.

تنمية العالقات مع 0/2/0
المنظمات وهيئات األعمال 

 لسوق العمل

زيادة معدالت القبول لطالب الجامعة فى سوق 
 العمل.

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 مجلس ادارة المنشات الصناعية

 نظام اتصال و لقاءات وندوات كل عام
 حمالت توعية 

.0 

التحسين المستمر  ./0
فى جودة االداء البيئي 
والتنموي واالنفتاح 
على مصادر متنوعة 

 للمعرفة.

وضع نظام دورى  0/./0
للمراجعة البيئية والتقكد من 
أتفاقها ومعايير السالمة 
المهنية والجودة البيئية 
 الشاملة وإعداد تقارير عنها.

 نتائج المراجعة.
 األطراف المعنية. نتائج استقصاء

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 مجلس ادارة المنشات الصناعية

 كل عام
 

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 برامج تدريبية

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

تطوير برامج بيئية   9/./0
 متعددة التخصصات.

زيادة المهارات المعرفية والتطبيقية لدى  -
 ن  فى تخصصات مختلفة.المستفدي

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 مجلس ادارة المنشات الصناعية

 كل عام
 

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 برامج تدريبية

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

تطوير وتنمية  0/8
الكوادر البشرية 

 بالجامعة.
 

تخطيط وتنفي   0/8/0
مشروعات للتحسين 

 لبيئيوالتطويرا

 نسبة المشروعات. -
 نتائج استقصاء األطراف المعنية. -

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 مجلس ادارة المنشات الصناعية
 ادارة رعاية الشباب

 كل عام
 

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 برامج تدريبية

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

تطوير نظم تقييم  0/8/9
 والتنموي. االداء البيئي

 نتائج استقصاءات المستفدين -
 نتائج استقصاءات الطالب. -
 التقدم فى مستوى االداء البيئي والتنموي. -

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 مجلس ادارة المنشات الصناعية
 ادارة رعاية الشباب

 كل عام
 

 ندوات ونشرات توعية
 برامج تدريبية-
 ) يوجد قائمة ( معامل وأجهزة 
 د بشريةموار 
 دراسات واستقصاءات -
 برمجيات-

0000 

وضع اتفاقيات  0/8/2
وبرامج للتعاون والتبادل 
الثقافى والعلمى للمستفدين 
وتنفي ها مع الجامعات 

 والهيئات األخرى.
 

 عدد البرامج ومستوى المشاركة. -
 نتائج التقييم واستقصاء األطراف المعنية. -

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 س ادارة المنشات الصناعيةمجل
 ادارة العالقات الثقافية بالجامعة

 نظام اتصال- 9002-9000
 دراسات 

ندوات وورش عمل وبرامج 
 تقهيل وإعداد

9. 

 0.00 اجمالي الهدف االول

ئ الثقافية واالجتماعية فى األداء موجه بالقيم والمباد الوعي البيئي والتنموييتفق مع فلسفة ومبادئ  مجتمعيتوفير مناخ  الهدف الثاني:
 واألخالقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واالستقاللية.

الموازنة  انشطة التنفي  المدة الزمنيةالمسئول عن  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
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 المطلوبة التنفي 
 )مقدرة بااللف(

تنمية الوالء  9/0
واالنتماء وحب العمل 
والتميز فى األداء 
وقبول الرأى األخر 
لدى المستفدين من 

 الخدمات

برامج وندوات ونشرات  9/0/0
 تثقيفية

 نتائج االستقصاءات.
 معدالت الشكاوى والمنازعات

 مجلس الجامعة.
مجلس ادارة 

 المركز
ادارة رعاية 

 الشباب

 كل عام
 

 ندوات وحمالت توعية ونشرات
 .9 موارد بشرية

وضع وتنفي  نظام  9/0/9
 للمكافآت الجماعية

 زيادة مستوى التفاعل والعمل الجماعى.
 

 مجلس الجامعة.
مجلس ادارة 

 المركز
 كل عام

 نظام للتطبيق
 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريب -
 مكافقت -

9. 

التركيز على  9/9
نشر مبادئ آداب 
 وأخالقيات المهنة.

 

ج ندوات ونشرات وبرام 9/9/0
تثقيفية وتدريبية ألعضاء 
هيئات التدريس والهيئات 

 المعاونة والعاملين.

 عدد الندوات والنشرات والبرامج
 مستوى المشاركة واالستجابة

مجلس ادارة 
 مستمر المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية
 ندوات توعية ونشر ثقافة

 نشرات ومطويات
 

9. 

تضمين أخالقيات  9/9/9
مج وآداب المهنة فى البرا

 الدراسية.
 

عدد البرامج الدراسية المتناولة لموضول آداب 
 وأخالقيات المهنة.

 نتائج قياس استجابة الطالب لتلك البرامج.
 

 مجلس الجامعة.
مجلس ادارة 

 المركز
 مستمر

 فرق عمل
 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريبية -
 نظام تقييم ومتابعة -

9. 

توفير بيئة آمنه  9/2
 عة.للطالب بالجام

وضع خطة طوارئ  9/2/0
لمواجهة المخاطر المحتملة فى 

 الجامعة.

 الدقة فى تحديد المخاطر المحتملة.
 فاعلية وتكامل خطة الطوارئ ومدى

 تغطيتها للمخاطر المحتملة.
 تحديد األدوار والسلطات  والمسئوليات بدقة.

 مجلس الجامعة.
 مجالس الكليات
مجلس ادارة 

 المركز
 يوحدة الدفال المدن

 مستمر
 فرق عمل وحلقات نقاشية
 دراسات واستقصاءات

أجهزة ومعدات اتصال -تصميم خطط  و
 ومتابعة و موارد بشرية

.0 

برامج تدريبية لتنظيم  9/2/9
 عملية المواجهة.

 مستوى التدريب المقدم. -
 مستوى مشاركة األفراد واستجابتهم. -

 

مجلس ادارة 
 المركز

 وحدة الدفال المدني
 مستمر

 فرق عمل
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم للبرامج -

 نظام اتصال -
9. 

ندوات ونشرات  9/2/2
 ومطويات للتوعية.

 مستوى الوعي ومعدل -
 االستجابة.

مجلس ادارة 
 نشرات وحمالت توعية مستمر المركز

 .9 ندوات وحلقات نقاشية -

تطوير نظام  9/2
المعلومات البيئية 
 وزيادة فاعليته.

للمتابعة تطوير نظام  9/2/0
والتقييم لفاعلية وكفاءة 

 استخدام الموارد.
 مؤشرات الكفاءة والفاعلية. -

 نتائج التقييم والمراجعة. -
مجلس ادارة 

 مستمر المركز
 فرق عمل

 اتصال ومتابعة
 دراسات وتحليل

9. 

المراجعة الدورية للنظم  9/2/9
مجلس ادارة  نتائج المراجعة. التقييم والمتابعة.

 مستمر المركز
 ق عملفر

 اتصال ومتابعة
 دراسات وتحليل

9. 

تطوير تنظيم الخدمات  9/2/2
المساندة بحيث توجه بالعمليات 
عبر الوظائف لتحقيق الجودة 

 والمرونة
والسرعة ومقابلة احتياجات 

 األطراف ذوى المصلحة.

الدقة فى تحديد العمليات الهامة والحيوية لألطراف 
 المعنية.
 ستخدمة فى تقديتها.تحديد واضا لإلجراءات الم

استخدام أدوات الجودة الشاملة لتحقيق التطوير 
 والتحسين المطلوب.

 مدى فاعلية تحقيق الهدف المطلوب.
 مستوى رضاء األطراف المعنية.

مجلس ادارة 
 مستمر المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية -
 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -
 شريةتوعية  و موارد ب

 أجهزة ومعدات -
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

مدالمراكز المختلفة  9/2/2
باحتياجاتها من التقنيات 

الحديثة تدريجيًا طبقًا ألولويات 
 تضعها الجامعة

 
 
 
 
 
 
 

 مستوى التقدم وتحقيق الفاعلية والكفاءة فى العمل. -
ت مدى التقدم فى فاعلية نظام االتصاالت والمعلوما

 بالجامعة.

 مجلس الجامعة.
مجلس ادارة 

 المركز
 مستمر

 فرق عمل وحلقات نقاشية
 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -
 توعية  و موارد بشرية

 أجهزة ومعدات -
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 .29 اجمالي الهدف الثاني

المتميزة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع  الخدميةكقحد المراكز  المركزرفع كفاءة وفاعلية ل لالهدف الثالث: تحديد اولويات العم

 المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالميب المختلفةالمؤسسات والمراكز 
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 طة التنفي انش المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية

الموازنة 

 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(

التوسع فى  2/0

الدراسات 

واالستشارات وزيادة 

 كفاءتها وفاعليتها.

تطوير اتفاقات  2/0/0

وبرتوكوالت للتعاون  مع 

المؤسسات التعليمية والبحثية 

 المحلية واإلقليمية والعالمية.

 عدد االتفاقات. -

 عدد الدراسات المشتركة. -

 

 معة.مجلس الجا

 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

تطوير استراتيجية  2/0/9

وخطة المشاركات ووضع آليات 

 للتنفي 

 تطوير استراتيجية ذات رؤى مستقبلية.

 لخطة وفاعليتها.مستوى تكامل ا

 مجلس الجامعة.

 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

تحفيز أعضاء هيئات  2/0/2

التدريس والهيئات المعاونة 

 للتصدى لحل مشاكل المجتمع .

ار المساهمة في التنمية المستدامة مقد -

 للمجتمع. 

 مستوى المشاركة واالستجابة . -

أهمية الموضوعات وأولوياتها  -

 الحتياجات المجتمع

 مجلس الجامعة.

 مجلس ادارة المركز

 وكالء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

 مجالس األقسام العلمية.

أعضاء هيئة التدريس والهيئات 

 المعاونة.

 

 رق عمل وحلقات نقاشيةف مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

التعاون مع المؤسسات  2/0/2

األخرى إلجراء البحوث 

الميدانية والتطبيقية والقيام 

باالستشارات لمواجهة القضايا 

 البيئية محليًا واإلقليمية.

 الدراسات واالستشارات.عدد  -

 

 مجلس الجامعة.

 مجلس ادارة المركز

 وكالء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

 مجالس األقسام العلمية.

أعضاء هيئة التدريس والهيئات 

 المعاونة.

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 وتقييم و قواعد بيانات نظام متابعة -

.0 

 0.0 اجمالي الهدف الثالث
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بالكليات على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص  المركززيادة قدرة الهدف الرابع: 

 .والتطبيقية واالستشارية البيئية والتنمويةولتسويق الخدمات 

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
 الموازنة المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(

تطوير الخدمات  2/0

البيئية واالقتصادية 

واالجتماعية فى 

المجاالت المعرفية 

 والعلمية المختلفة

وضع آلية للتنسيق إلقامة  2/0/0

مشروعات للتصدى لمشكالت 

 لمجتمع والبيئة بصورة تكاملية.ا

 فاعلية وكفاءة نتائج المشروعات.

 

 مجلس الجامعة.

 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

مد جسور للتعاون بين  2/0/9

المؤسسات والهيئات المركز و

 المحلية واإلقليمية والعالمية.

 مدى التقدم فى االتفاقات التعاونية.

عدد المشروعات المنف ة مع المؤسسات 

 المحلية واإلقليمية والعالمية. 

 مجلس الجامعة.

 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 ابعة وتقييم و قواعد بياناتنظام مت -

9. 

تسويق خدمات  2/9

المركز لتوفير مصادر 

 للدعم والتمويل ال اتى.

القيام بدراسة لتحديد  2/9/0

االحتياجات البيئية لعالج مشكالت 

المجتمع وتحقيق التطوير والتنمية 

 المستدامة.

توفير بيانات ومعلومات عن  -

 االحتياجات الفعلية للمجتمع.

 

 عة.مجلس الجام

 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

نشر الوعى  2/2

البيئى والتنموي 

بقضايا المجتمع 

 والبيئة.

ترويج خدمات المركز فى  2/2/0

مجال الدراسات البيئية 

 ستشارات والتدريب.واال

 عدد الدراسات البيئية.

 عدد االستشارات.

 عدد البرامج التدريبية

 مجلس الجامعة.

 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

إقامة المؤتمرات والندوات  2/2/9

وورش العمل والدوريات 

 شرات النشطة المركز المختلفةوالن

 فاعلية ومصداقية التوصيات والنتائج.

 الوعى بجهود الجامعة

 مجلس الجامعة.

 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 0.0 اجمالي الهدف الرابع
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 خالل خمسة سنوات  الهيكل اإلدارى للمركزتكاليف 
 الراتب الوظيفة م
 25555      مدير المركا 1
 13555      نائب مدير المركا 2
 12555      الدير اإلدار  للمركا 3
 12555      المدير المالى للمركا 4
  1555      المسؤول اإلعرمى للمركا 5
 1555        المسؤول القانونى للمركا 1
     155555     فنيين 5عدد  7
         25555     كاتب 5عدد  3
    43555     عامل 4عدد  2
 طبقا للبرنامج والهدف كما هو موضح عالية المدربين 15
 طبقا للبرنامج والهدف كما هو موضح عالية المستشاريين 11
    35555    بدل جلسات 12

  322555 اإلجمالى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالى العام
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 0.00 البشرية برؤى ذات توجه  مستقبلى.الهدف االول: تطوير دور المركز كقحد المراكز المتخصصة و المتميزة في المجال البيئي والتنموي لحل المشكالت البيئية وإعداد الكوادر 

 .29 اطية والتعاون واالستقاللية.يئي والتنموي فى األداء موجه بالقيم والمبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والديمقرالهدف الثاني: توفير مناخ مجتمعي يتفق مع فلسفة ومبادئ الوعي الب

 0.0 ل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز المختلفة بالمجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالميالهدف الثالث: تحديد اولويات العمل لرفع كفاءة وفاعلية المركز كقحد المراكز الخدمية المتميزة التي تعم

 0.0 البيئية والتنموية والتطبيقية واالستشارية. يات ولتسويق الخدماتالهدف الرابع: زيادة قدرة المركز على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكل

 .909 االجمالي العام لألهداف

 322 إجمالى تكاليف الهيكل اإلدارى

 2517 اإلجمالى

 
 خالل الخمسة سنوات الموارد المطلوبة 

 االهداف م
 الموارد المطلوبة مقدرة باأللف وموزعة بالسنة

9002-9000 9000-9000 9000-9009 9009-9002 9002-9002 

 255 255 255 255 555 الهدف األول 

 55 55 55 55 125 الهدف الثانى 

 25 25 25 25 55 الهدف الثالث 

 25 25 25 25 55 الهدف الرابع 

 7394 7394 7394 7394 7394 التلاليف اإلدارية 
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 قائمة ببعض اإلحتياجات الضرورية للمركز
 ة بالجنيةالقيمة التقريبي إسم الجهاز م
  2000 (GPSجهاز لتحديد المواقع )  0  
 0.000 جهاز لقياس الضوضاء  9    

        
2 

 0.0000 جهاز لقياس طيف األشعة تحت الحمراء 

        
2 

 000. جهاز لقياس نسبة العقارة فى الماء 

        
. 

 2000 جهاز لقياس األس الهيدروجينى 

        
8 

 0000. اصر األوليةجهاز لتحليل العن 

        
4 

 020000 جهاز غاز كروماتوجراف لقياس نسبة الزيوت المتطايرة 

        
6 

 90000 جهاز لقياس نسبة العوادم فى السيارات 

        
2 

 000. جهاز لقياس نسبة األوزون 

       
00 

 0.000 جهاز لقياس نسبة األكاسيد فى الهواء 

        
00 

للتحليتتتل الكرومتتتاتوجرافى بإستتتتخدام الطبقتتتة     HPLCجهتتتاز  
 السائلة

9.0000 

        
09 

 000. جهاز لقياس الكلوريد والكلورين 

         
02 

 00000 جهاز لقيس األوكسيجين الكيميائى 

         
02 

 2000 جهاز لقياس الحديد 

         
0. 

 2000 جهاز لقياس الفوسفات 

        
08 

 2000 ر الماءجهاز لقياس عس 

        
04 

 000. جهاز لقياس القلوية 

        
06 

 8000 جهاز لقياس األوكسيجين الحيوى 

        
02 

 6000 جهاز لقياس درجة الحرارة باألشعة   

       
90  

 اليوجد تقدير لها عربية معمل متحرك للبيئة

 8000 جهاز لقياس الحمقة الحرارية 90
 8.2000 اإلجمالى

 المعامل  -9     

 سرع وقت حيث أن المشللة البيئية عادة  أمعامل بيئية متنقلة لتساعد فى رصد المشللة ب -1          

 ما تلون فجائية                

 زمة لتحاليل المياة والهواء والتربةرمعمل مركا  يضم معظم األجهاة ال -2          

 جنية( 25555ا وكاميرا ديجيتال و داتا شو      )وحدة حاسب ألى تضم الا تو -3            

 مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات   7/1/3
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 األهداف

.تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين على تكنولوجيا المعلومات  .0
 واالتصاالت........

 تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علىالطرق البحثية المتقدمة .9
يق عمل قادر على تصميم وتنفي  متطلبات الجامعة وكلياتها والمجتمع ال ي تكوين فر .2

 تخدمه من البرامج والتقنيات المعلوماتية الحديثة.
 عمل مشروعات لتحليل النظم وتحليل البيانات داخل الجامعة وخدمة المجتمع المدنى .2
 ..نشر الوعي المعلوماتي داخل الجامعة والمجتمع ال ي تخدمه........... ..
 .............ICTPتكوين كوادر جديدة قادرة على التدريب والتطور في إطار مشاريع  .8

 مراحل تنفي  المشرول : -9
في إطار الوحدة المركزية للتدريب التابعة للمركز األعلى للجامعات تم تنفي  الدورات التدربية 

جيا المعلومات اآلتية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين على تكنولو
 واالتصاالت 

 .........20/2/9008الى  0/2/9008مرحله أولى  .0
 .............20/8/9004الى  0/00/9008مرحله ثانيه  .9
 ...........31/12/2007..ألى 1/7/2007مرحله ثالثه  .3

 9004ديسمبر  20ماتم انجازه حتى  -2
يتع مراحتل التتدريب    متتدرب برنتامج بجامعتة بنتي ستويف حتتى انتهتاء جم        0042تم تدريب  .0

 الثالثه. 
 معمل مستقل مرتبط مع شبكة .الجامعات............ 9تم انشاء عدد  .9
متتتن أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس    00تتتتم التنستتتيق متتتع وزارة اإلتصتتتاالت حيتتتث تتتتدرب عتتتدد     .2

elearning , عاملين علي برنامج  00وDigital Literacy.............. 
درة التعليم المصرية :.........مخرجات مركز التدريب من خالل مبا -4 .4  

متتتن أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس     00تتتتم التنستتتيق متتتع وزارة التصتتتاالت حيتتتث تتتتدرب عتتتدد       .0
elearning ,   

 ...........................Digital Literacyعاملين علي برنامج  00و .9
 الفئات المستهدفة من المشرول : -.

 أعضاء هيئة التدريس......... .0
 ...........الهيئة المعاونه.. .9
 العاملون والسكرتاريه.......... .2

 التدريب والخبرات المضافة للعاملين بمركز التدريب: -8
 م الدورة عدد المتدربين القائم بالتدريب
 Photoshop 0 9 الوحده المركزيه للتدريب
 Dream weaver 9 9 الوحده المركزيه للتدريب
 Flash 2 9 الوحده المركزيه للتدريب

 A+ 2 9 ه المركزيه للتدريبالوحد
 . Advanced power point 9 الوحده المركزيه للتدريب
 On line Exams 8 2 مركز التدريب ببني سويف

 

 المشرول : ةخطة ضمان استمراري-4
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تتتم التصتتديق علتتى تحويتتل مركتتز التتتدريب إلتتى وحتتده ذات طتتابع ختتاص فتتي جلستتة مجلتتس        .0

 9002الجامعة في فبراير 

لعمتتل دورات برستتوم رمزيتتة لتتتدريب أعضتتاء هيئتتة التتتدريس ومعتتاونيهم     جتتاري التخطتتيط   .9

 والعاملين على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

جاري دراسة أن يقوم مركز التدريب بتدريس مادة الحاسب في إطتار قترار المجلتس األعلتى      .2

ومابعتدة علتى    9002-9006للجامعات بشقن حصول الطالب المقيتدون فتي العتام الجتامعي     

 .ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب 

وتنفي  امتحانات ه ه  ICDLجاري عمل االجراءات الالزمة للترخيص للمركز بعقد دورات  .2

 الرخصة بالمركز.

جتتتارى االعتتتداد لعقتتتد دورات متقدمتتتة آلعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس للحصتتتول علتتتى الشتتتهادات   ..

  ICDLالتخصصية بعد حصولهم على شهادة 

رات تحليتتل لبيانتتات والحستتابات العدديتتة ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس      جتتاري اإلعتتداد لعمتتل دو   .8

 والمهتمين من المجتمع المدني.

 النشاط. .4

 األنشطة الخاصة بجودة تنفي  المشرول:  -6

يتتتم عمتتل لقتتاءات دوريتته متتع المتتتدربين فتتي أثنتتاء وعقتتب انتهتتاء كتتل دوره لمناقشتته تقيتتيم      .0

 الدورات.........

ارة الصتتندوق بتتالمجلس األعلتتى للجامعتتات تتتم خاللهتتا  تتتم عمتتل عتتدد متتن ورش العمتتل فتتي إد  .9

التعتتتتترف علتتتتتى الديناميكيتتتتتة المرستتتتتومة للتتتتتتدريب فتتتتتي كتتتتتل  متتتتتن المراحتتتتتل المختلفتتتتتة    

 للتدريب.............

 

 أهمية المشرول الحالية وضرورة استمراره مستقبال: -2

اء يعمتتل المشتترول ضتتمن شتتيكة متكاملتتة تضتتم كتتل الجامعتتات المصتترية الهتتدف منهتتا االرتقتت   .0

بمستتتوي أعضتتاء هيئتتة التتتدريس ومعتتاونيهم والعتتاملين فتتى مجتتال تكنولوجيتتا المعلومتتات       

واالتصاالت إلى المستوي ال ي يواكب سياستة الدولتة للنهتوض بمكانتة الجامعتات المصترية       

 في الداخل والخارج.

تتتم استتتكمال البنيتتة األساستتية لمشتترول التتتدريب متتن معامتتل ومتتواد علميتتة وخطتتط تدريبيتتة     .9

مع البنية األساسية للوحدة المركزيتة للتتدريب بتالمجلس األعلتى للجامعتات وبمراكتز        تتكامل

 التدريب بالجامعات المصرية.

يحتتتاج مركتتز التتتدريب دعتتم واحتتالل حيتتث أن المركتتز وصتتل بعتتد مجهتتود شتتاق إلتتى مستتتوى   .2

تنظيمتتي وتعليمتتى يتعتترض اآلن للتبديتتد والتآكتتل بستتبب التوقف،حيتتث أن األجهتتزة الحتتالي        

نهتا تشتغيل البتر امتج الحديثتة وكت لك فتإن المركتز فتي حاجتة إلتى معملتين آخترين حتتى               اليمك

 يتمكن من تنفي  الخطط المستقبلية المشار إليها

المساحة الحالية المخصصة للمركز ضيقة وليس به اي متطلبات البنيتة األساستيه متن أثتاث      .2

 وتجهيزات مختلفة.

لياتهتا والمجتمتع الت ي تخدمته فتي مجتال       يمكن للمركز أن يتؤدي ختدمات عديتدة للجامعتة وك     ..

 تكنولوجيا المعلومات متكامال مع اي جهات أخرى داخل الجامعة وكلياتها 
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 اإلحتياجات -00

معمل  9توسعة المشرول ليفي بمتطلبات الجامعة في المرحلة القادمة وتشمل إنشاء عدد  .0

 ومايستوجب ذلك من اللوازم اآلتية

صيالت الكهربية الالزمة وكابالت تغ ية األجهزة توفير مكان مناسب ومجهز بالتو (0

 وكابالت وشبكة االتصاالت.

جهاز حديث لكل معمل حتى يفي بالمتطلبات المستقبلية من تشغيل  90توفير عدد  (9

 البرامج المتطورة.

 طابعة واحدة لكل معمل 9عدد  (2

 داتا شو واحد لكل معمل. 9عدد  (2

 سكانر  9 (.

 ماية البيانات واألجهزة. بواقع واحد لكل معمل لح UPS 9عدد  (8

 برامج أصلية للتدريب وتشمل نسخة لكل جهاز من  (4

 Wnidows Vistaو  Windows XPً ( أ

 Microsoft Office 9002 و Microsoft Office 9004 ( ب

 ICDL Package ( ت

 Spssبرنامج ٍٍ ( ث

 Mathlab – MathWorks ( ج

 Antiviruisِ ( ح

 

معامل بدون أي امكانيات( على أن مقر مناسب لمركز التدريب )حيث يشغل حاليا جزء من أحد ال (6

يتم امدادة باألثاث المناسب واألدوات المناسبة من فاكس وماكينة تصوير والمساعدات اإلدارية 

 األخرى. 

 

 ملخص اال حتياجات:

 

تكلفة الموارد  التجهيزات السنة م

 البشرية

 اإلجمالى التدريب

 00،000. 00،000 900،000 200،000 األولي 0

 000،.8. 000،.0 9.0،000 200،000 الثانية 9

 90،000. 90،000 200،000 900،000 الثالثة 2

 000،.4. 000،.9 2.0،000 900،000 الرابعة 2

 20،000. 20،000 200،000 000،000 الخامسة .

 0،400،000    إجمالى 
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 مطبعة جامعة بني سويف   7/1/4

 يجيةتستراإلطار الفكري والمنهجي للخطة اإلا وال:أ

 :مطبعة جامعة بنى سويفمقدمة عن  -.

ثم بقرار مجلس جامعة القاهرة فى  1223تأسست المطبعة بقرار من مجلس كلية العلوم فى      

نفس العام وبعد  لك حين تم فصل فرع بنى سويف عن الجامعة األم بالقرار الجمهوري تم أيضا نقل 

بلل قوة إلي  والمطبعة منذ تأسيسها وهى تسعىً  2551مطبعة كلية العلوم الى إدارة الجامعة فى عام 

في  لك  ةً معتمد ها الفنية وإثراء خبراتمن خرل إستراتيجيات وتوجهات الجامعة األم  هاتفعيل إملانيات

فى مطابع الجامعات األخر  خاصة مطبعة الجامعة األم فى  للك الوقت   الفنيةخبرات الكله علي 

في  لك للافة المستحدثات واألساليب العلمية  ةومستنداألميرية  وهى جامعة القاهرة ثم المطابع

بالجامعة   والتلنولوجية إلي جانب الرؤ  الفاعلة من أجل خدمة كافة القطاعات والتخصصات

 . وخارج الجامعًة

وحداها الخاصة ومراكاها و لك  طوال مسيرتها إلي تطوير برامج الجامعةسعي تو

ها قطاعاتب والخدمية حو يتناسب مع المتغيرات العلمية واألكاديميةبرامج جديدة علي نباستحداث 

و لك بإنشاء الوحدات والمراكا  ات الطابع الخاص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخاصة 

 أبنائها الطرا داخليًا وخارجيًا.ورعاية المجتمع من أجل خدمة 

 : يئةخدمة المجتمع وتنمية الب فى مجال الوحدة فلسفة  -8

نحو تحقيق رضاء  والخبرات الفنية  كافة األنشطة األكاديمية توجيه خدمة المجتمع  تتبنى الوحدة فى مجال

المقدمة ات الجامعية والمجتمعية  ر والتحسين المستمر لجودة الخدمالعمرء واألطراف  ات المصلحة مع التطوي

بهم إلى المستويات التى تحقق التميا التنافسى فى سوق للوصول و الخريجين وجميع هيئات المجتمع وأفرادة  للطرا

فيد   والتحسين لتاام بالتوجه نحو المستتقوم على اإل مجتمعية العمل المحلى واإلقليمي والعالمي   و لك من خرل ثقافة

 .والتطوير المستمر

النحو  إلى عدة اعتبارات يمكن إيجازها علىالخدمات المجتمعية للوحدة وترجع أهمية اتبال 

 -التالى:

 التنموية الخدمية و حتياجات ومتطلبات سوق العمل مما يتطلب القيام بالعمليةإالتغير المستمر فى  -

بتلار آليات جديدة لحل المشلرت التى تواجه إبأساليب جديدة ومتطورة فى ظل التنافسية والعولمة مع 

 .التلنولوجي والعالميمسيرة التطور 
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بتلار واإلبداع في التعامل مع إل  المؤهل والمدرا والقادر على اتعاظم دور العنصر البشر -

 النظام العالمى الجديد وتحدياته. 

بتقديمها خدمات للمجتمع الجامعى وجميع هيئات المجتمع فى تقدم ونمو المجتمع  الوحدةمساهمة  -

 .خارج الجامعًى

مما يحسن  ارجي للجامعةالمجتمع الداخلي والخاإلسهام في حل كثير من المشلرت التى تعوق  -

 .للجامعةمن نظرة المجتمع 

جعل برامج ومناهج الجامعة التعليمية تتسم بالواقعية لمقابلة التوازن بين توقعات األطراف  -

 المعنية ومتطلبات التنمية المستدامة.

و  ضرورة البحث عن مصادر تمويل  اتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية -

 .والخدمية والتنموية بالجامعة

أفاق جديدة لخدمة الجامعة والمحافظة وأفراد  تحقيقا لفى سعيه ول لك كله فإن الوحدة 

 ةالمتكامل الخدمات المجتمعية والتنمويةلتزام بنشر وتعزيز ثقافة على اإل معتمدة فى ذلك المجتمع 

من خالل الخطة  في الجامعةاءات المتبعة مع العمل على تحقيق الترابط والتجانس بين النظم واإلجر

 لتزم باآلتي تستراتيجية والتى اال

 وقيمها وأهدافها. الجامعةبرسالة وغايات  الوحدةالتوجه في  -

 ثقافة الخدمات المجتمعيةالمسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد فى تطبيق ونشر  -

حتياجات إوا تقديم الخدمة بما يقابل تحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرونة الرزمة فى أسل -

 وتوقعات أصحاا المصلحة.

 تحديد المجاالت المحتملة والمملنة لتحقيق التميا واإلبداع واالبتلار. -

 التعليمية والبحثية بالجامعة.و الخدمية االلتاام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة -

 .المستقبلية المجتمعية  حتياجاتإلاتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ با -

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة. -

 ستراتيجية :إلفتراضات األساسية للخطة ااإل -4

فتراضات إلعلى مجموعة من ا لمفهوم الخدمات المجتمعيةستراتيجية إلاالمطبعة تقوم خطة 

 -لنحو التالي:األساسية التي يملن إيجازها على ا
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 حتياجات المجتمعإتطوير الخطة بصورة شمولية تحقق التوازن بين توقعات األطراف المعنية و -

 .الضرورية

لتحديد نقاط القوة والضعف  (SWOT)ستخدام تحليل إو للوحدةبناء الخطة على الدراسة الذاتية  -

 الداخلية   والفرص والتهديدات الخارجية.

 .الوحدةاحتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف المقارنة المرجعية لتحديد  -

وتوفير  الداخلية والخارجية بالجامعةفي األداء من أجل تحسين البيئة الوعي الخدمى نشر ثقافة  -

 القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بلفاءة وفاعلية.

 .ةأداء وأنشطة الوحدوضع برامج وخطط متوازنة  ات رؤ  مستقبلية لتحسين  -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 ستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين .إلالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة ا -

 ستشارية داخلية وخارجية.إالتقييم الدوري من خرل مجموعة  -

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخارجية نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة  -

((SWOT . 

 

 منهجية إعداد الخطة:  -6

على منهجية مركبة هى  لنشر الخدمات الطربية والمجتمعيةستراتيجية اإل المطبعة  تقوم خطة

. وتلمن أهمية هذه المنهجية فى قدرتها على تحليل  Prospective Analysis"التحليل المستقبلى" 

من  للوحدةملة   وتحليل "البيئة الداخلية" ستقراء الفرص والتهديدات المحتإل للوحدة "البيئة الخارجية

  سعيًا نحو إحداث التناسق والتعاون  اية لتحديد نقاط القوة والضعف فيهالذات اوقدراته احيث كفاءته

ستراتيجية. كما أنها إلا االمستقبلية وغاياته اوتحقيق رؤيته الوحدةستراتيجية إبين جميع األنشطة لتنفيذ 

اسيًا ستراتيجية وفقًا للمعايير المحددة   وبالتالى تعتبر مدخًر أسإل  القرارت اتخاإلتمدنا بأساس سليم 

حتياجات التنمية المجتمعية وحركة إسوق العمل وا بفى عرقته للوحدةستراتيجى إلللتخطيط ا

 المستجدات على المستو  العالمى.

تلافئ   ويحلل هذا كله فى بقدر م الى العناصر الرئيسية فى منظوماتهكما أن هذا المنهج يلتفت إ

إطار التبادل المستمر مع المجتمع بمتغيراته المتعددة  كما يقدم لصانعى القرارات بدائل وخيارات 

 مملنة لموضوع الدراسة. 
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 -قد اعتمد على ما يلى: للوحدةعلى ما سبق فإن أسلوب العمل فى الخطة االستراتيجية وبناء 

 -المية منها والمحلية والمتصلة بعرقة التعليم الجامعى تحليل مضمون األدبيات المتنوعة الع -

بتوجهات ومتطلبات التنمية وسوق العمل   وكذلك المقارنات المرجعية للتجارا المحلية واإلقليمية 

 ستفاده منها. إلوالعالمية وأسس تقويمها وا

م حاكمة   و لك من تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهي -

  وأيضًا فهم الوحدة  وموقع اوتطوره اوأهدافه خدمة الجامعة للمجتمعستيعاا لفلسفة إخرل فهم و

سوق العمل وهيلل العمالة   مع تحديد إطار تحليلى لحركة المستجدات المحلية واإلقليمية والعالمية 

 .قطاعات المجتمعيةوتداعياتها المتنوعة على ال

  والفرص القوة والضعف فى البيئة الداخليةلتحديد نقاط   SWOT Analysis الشامل المسح -

 .للوحدةوالتهديدات المحتملة الخارجية 

ومنهجية الخطة المستهدفة فإن إجراءات التنفي  مرت بالمراحل  الجامعةواتساقًا مع رؤية 

  -التالية:

  ثم تم للوحدةستراتيجى إلاتشليل فريق الخطة بشلل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالتخطيط  -

 توزيع أعضاء الفريق وفقًا للمنهجية المحددة فى تلك الخطة.

 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. -

 ا.وما يتعلق به الوحدةتحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة  -

 . الميةلبيئات المحلية واألقليمية والعل الخدمىالقيام بالمسح  -

 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابرت(. -

 تحليل النتائج ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. -

 عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية . -

 .بالوحدةالعمل تنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود  -

 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية:  (.)

من العوامل الهامة لضمان فاعلية   Stakeholdersيعتبر تحديد األطراف أصحاا المصلحة 

حتياجات وتوقعات تلك األطراف من أولى الضمانات التي توضح مد  إالخطة   حيث أن مقابلة 

 قدمهاتومد  المساهمات التي  لخدمى والتنموي المتلاملنشر الوعي اواقعية الخطة المقترحة في 

 -لخدمة المجتمع. ويملن تحديد األطراف أصحاا المصلحة على النحو التالي :المطبعة 
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 إدارة الجامعة واللليات والمراكا والوحدات بالجامعة. -

 . أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون -

 الطرا. -

 لمحلى خاصة وزارة التربية والتعليم والصحة وديوان عام الحافظة جميع هيئات المجتمع ا -

 المنظمات والهيئات العامة والخاصة. -

 الجهات الحلومية المختلفة.المؤسسات و -

 المجتمع بوجه عام. -

 Need Assessmentتحديد االحتياجات:                 (8)

تياجات الرزمة والتي يملن حلتوفير مقومات النجاح للخطة من الرزم تحديد وتقييم اإل

 توضيحها فيما يلي :

إتباع استراتيجية تلاملية متطورة تسعى للتغيير والتحسين المستمر بأسلوا مبادر بهدف  .14

 تحقيق التميا في األداء .لإرضاء جميع األطراف  ات المصلحة 

 .المطبعةفي  ذهفته وأدواته وآليات تنفيوتطبيق فلس الوعي الخدمى والتنموي المتلاملنشر ثقافة  .15

 .نتماء وزيادة الرضاء الوظيفي تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واإل .11

يشمل الخطط والهياكل التنظيمية  ارشادي لمفاهيم الوعي الخدمى والتنموي المتلاملوضع دليل  .17

وتبسيط إجراءات جراءات اإلوالسياسات واإلجراءات والقواعد الرزمة للتنفيذ ونظام لتوثيق 

 حتياجات المستفيد من الخدمة.إالعمل مع التركيا على العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتلبية 

لتقديم خدمة متطورة لمجتمع الجامعة تحديد المهارات والقدرات الرزم توافرها في العاملين  .13

وبة عن طريق التدريب لعمل على تنمية تلك المهارات والقدرات للمستويات المطلاووالمحافظة 

 المستمر.

إنشاء مبنى إدار  مستقل للوحدة مجها بأغلب األجهاة المعنية بالطباعة  ويوجد قائمة ببعض  .12

 األجهاة

 تجهيا وحدة لمراقبة الجودة داخل المطبعة. .25

 تجهيا معمل حاسب ألى لرصد جميع النتائج لتوثيق النتائج واإلستفادة منها فى تطوير المطبعة. .21

الخدمات المجتمعية في مجال  الوحدةداخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود  وضع نظام .22

 واتخا  إجراءات تصحيحية عند وجود انحرافات في األداء.والتنموية المتلاملة 
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تصاالت والمعلومات وأن يتم جمع وتبادل البيانات والمعلومات بصورة إلتطوير نظام فعال ل .23

 النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.منتظمة إلجراء الدراسات  وتحليل 

 وضع نظام لتشجيع وملافأة التميا في األداء ونشر التجارا الناجحة. .24

 Risk Assessmentتقييم  المخاطر :      (4)

يجب تحديد وتقييم المخاطر  للمطبعةستراتيجية إللتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة ا

تخا  الخطوات الرزمة للتعامل مع تلك إلتصميم وتطوير وتنفيذ الخطة والعقبات المرتبطة بعملية 

المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة   ويملن توضيح تلك المخاطر والعقبات 

 فيما يلي :

 تجاهاتها.إعدم كفاية الدعم من جانب الجامعة   أو التغير في أولوياتها و -

 للتنفيذ. عدم كفاية الموارد الرزمة  -

 تصاالت والمعلومات.إلنخفاض كفاءة وفاعلية نظام اإ -

خاصة المدربين منهم  عدم اإلعداد والتهيئة الرزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين -

 .و و  الخبرة

 . عدم كفاية العنصر البشر  المدرا على الطباعة فى الجامعة والمحافظة بأكملها -

 ية العالمية علي الحالة اإلقتصادية لرجال األعمال والمجتمع المدني.تأثير األزمة اإلقتصاد -

 البيروقراطية في أساليب التنفيذ والمتابعة مع المنظمات الخارجية. -

 خالل فترة إعداد الخطة الوحدة( أولويات 6)

 .مل على التطوير والتحسين المستمرعلل وهيللة الوحدة وكوادره ضرورة تأهيل -

 وتوفير الموارد والبنية الرزمة لتحقيق  لك . الوعي بمفهوم التنمية المتلاملة نشرالتوسع فى  -

لخدمة لمحلية واإلقليمية والعالمية إلنشاء برامج مشتركة اتفاقات مع المؤسسات إتفعيل وعقد  -

 .الجامعة داخليا وخارجيًا

لفاعلة فى التنمية واالهتمام بقضايا المجتمع والعمل على المساهمة ا الوحدة تسويق خدمات -

 المستدامة.

هتمام بالتدريب المستمر للقيادات   العاملين لرفع اللفاءة والفعالية وتحقيق التميا فى األداء إلا -

 .وخدمة المجتمع

 .للوحدةهتمام بتحسين البنية التحتية اإل -
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 في ضوء خدمة الجامعة والمجتمعستراتيجية ثانيا:الخطة اإل

 :طبعةالم( رؤيـة ورســالة 0)

 الرؤيــة : 

متطورة ومتمياة  خدميةمن خرل خطط وبرامج نحوخدمة متمياة وأفضل للجامعة والمجتمع           

  العالمية.ومطابقة للمعايير 

 : الرسالة 

المعرفة والمهارات الطباعة و سسأب الجامعة وافراد المجتمع والمؤسسات بتاويدتقوم الوحدة 

 واخرقيات المهنة. لمشلرت المجتمع   كامل طبقًا للمعايير الدولية مع وعي

 : وذلك على النحو التالى

 جتماعية والثقافية للمجتمع.إثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقًا للمعايير األخرقية واإل -

 .الخدمة العامة وكيفية تتطبيقةنشر ثقافة وأخرقيات  -

 وعالميًا. محليًا وإقليميًا المجتمعو الجامعةتدعيم التعاون بين  -

 .النظم فى مجال الطباعةبأحدث  أعضاء هيئة التدريسإمداد  -

   SWOT Analysis للمطبعة(  تحليل البيئة الداخلية والخارجية 9)

 تحليل البيئة الداخلية

تميا بها تأن هناك مجموعة من نقاط القوة التي  للمطبعةأوضحت نتائج الدراسة الذاتية    

. كما أظهرت نتائج الوحدةستثمارها وتفعيلها على النحو الذي يحقق رسالة إ داخليًا والتي يملن الوحدة

 .اوغايته افي تحقيق رسالته الوحدةالدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية 

 Strengthsنقاط القوة   

 خبرات األساتذة المعنين بهذا الشأن بالجامعة -

الي محافظات الصعيد مما يؤدي الي إنشاء العديد من  توجية التنمية المستدامة من الدولة -

 المصانع وتواجد فرص كبيرة  لنشر رسالة المطبعة.

 تنوع المصادر الفنية واإلستشارية بالوحدة -

 وجود برتوكوالت تعاون بين الوحدة وإدارة الجامعة والوحدات الخاص في الجامعة -

 وجود برتوكرت تعاون مع المؤسسات الخارجية -
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 اء هييئة التدريس على تقديم كتاا متميا و و جودة عالية.حرص أعض -

توقف الصندوق اإلجتماعى عن إقراض أصحاا المطابع وعدم دعمة للمطابع الجديدة بالذات  -

 أد  الى الحد من المنافسين رغم كثرتهم داخل المحافظة.

 Weaknessesنقاط الضعف  

 لخدمة المجتمع الوحدةها خطة ساسأحتياجات المجتمع توضع علي إالتوجد آلية لقياس  -

 التوجد خطة مستقبلية واضحة محددة المسئوليات واآلليات لخدمة المجتمع -

قلة األجهاة والماكينات المتاحة مما يجعل الوحدة تتعامل مع بعض الوحدات اآلختري خاصتة    -

 فى مجال طباعة فصل األلوان.

 لتطوير الوحدة. النمو الدائم والمستمر للمنافسين مع تجاهل إدارة الجامعة -

 قناعة بعض المسؤلين فى الجامعة بأن المطبعة تخدم الجامعة فقط -

 عدم القناعة من قبل إدارة المطبعة بمجال التدريب المتميا للعاملين والفنيين. -

 تحليل البيئة الخارجية

العديد  اأمامهالوحدة في ظل المتغيرات الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أوضحت نتائج التحليل أن 

 اوأهدافها غاياته التنافسي"  وتحقيق الوحدةستفادة منها في تدعيم "من الفرص المتاحة والتي يملن اإل

حدد كيفية تأن  الوحدةستراتيجية  كما أن هناك مجموعة من التهديدات المحتملة والتي يتحتم على إلا

 .اوغاياته الرسالته امل معها في سبيل تحقيقهالتعا

 Opportunities    ةالفرص المتاح

  يوجد داخل محافظة بني سويف األن تنمية شاملة فى مجال الصناعة مما أد  الى إنشاء كثير من

المنشآت الصناعية التى تحتاج بدورها الى مطبوعات بصفة مستمرة وأيضا يؤد  هذا الى تنمية 

 الخدمات التلميلية لتغذية هذا الدور

 ة الخدمات المجتمعية.داخل الجامعة بتنميهتمام زيادة اإل 

 .إنشاء مركا للتعليم المفتوح داخل الجامعة مما يايد من فرص التنوع فى مجال الطباعة 

  إنشاء عدد من اللليات الجديدة مما يايد عدد المستفيدين بالخدمة داخل الجامعة وخارجها حيث أن

 اللتاا فى حد  اتة أداة للدعاية داخل الجامعة وخارجها.

 العيادات ومعامل التحاليل التى تحتاج الى مطبوعات دائمة. إنشاء كثير من 
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  ثقة األفراد وأصحاا المصلحة فى اإلدارة الجامعية للوحدة مما يعطى لهم األمان فى التعامل

 معها.

 Threatsالتهديدات المحتملة    

 مرين يفلرون اإلنهيار اإلقتصادي العالمي في ظل األزمة المالية العالمية مما جعل كثير من المستث

كثيرا قبل إنشاء أي منشأة صناعية جديدة. كما أدت األزمة الي إغرق كثير من المنشأت 

 الصناعية.

  مطابع جديدة وتم أيضا تطوير  15كثرة المنافسين داخل المحافظة حيث أنة تم إنشاء حوالى

ست ليصبح عدد المطابع القديمة وتحويلها من الطباعة بنظام التيبو الى الطباعة بنظام األوف

 المطابع الجيدة والمطورة حوالة خمسين مطبعة 

 زيادة القيود الجامعية على اللتاا الجامعى. 

 .اإلعارات الممتدة ألعضاء هيئة التدريس إلى جامعات خارج الوطن 

 االهداف االستراتيجية والخطط والبرامج ثالثا:

 اوال: االهداف االستراتيجية:

الخدمى داخل الجامعة مجال الالمتمياة في  المتخصصة و الوحداتد كأح المطبعة( تطوير دور 1)

 برؤ   ات توجه  مستقبلى. وخارجها

موجه بالقيم والمبادئ الخدمى فى األداء  الجامعةيتفق مع فلسفة ومبادئ  مجتمعي( توفير مناخ 2)

الديمقراطية والتعاون جتماعية واألخرقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والثقافية واإل

 ستقرلية.واإل

المتمياة التي تعمل  الخدمية الوحداتكأحد  الوحدةرفع كفاءة وفاعلية تحديد أولويات العمل ل( 3)

المجتمع على المستو  المحلى ب المختلفةعلى تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكا 

 واإلقليمى والعالمي.

لى المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وتفعيل الوحدات  ات ع الوحدة( زيادة قدرة 4)

 والتطبيقية. المجتمعية والتنمويةولتسويق الخدمات بالجامعة واللليات  الطابع الخاص

مجال الالمتمياة في  المتخصصة و الوحداتكأحد  المطبعة( تطوير دور 1) " لتحقيق الهدف االول:

 برؤ   ات توجه  مستقبلى" رجهاالخدمى داخل الجامعة وخا

0     

9 

2 

2 

0     
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 هداف المرحلية للهدف االول:األ

 .باللوادر الفنية المختلفة وكذا بالمعدات  ات التقنيات الحديثة المطبعةتأهيل  1-7

 تقديم الدعم الفني واإلستشاري للمطابع والهيئات األخر . 1-3

ايد من قدراتهم  ات جودة عالية تمتمياة فى مجال الطباعة والدعاية إمداد الطرا بخدمات  1-2

 .على تحصيل العلوم 

 مد جسور للتعاون مع منظمات األعمال لسوق العمل. 1-15

 نفتاح على مصادر متنوعة للمعرفة.واإلاألداء الخدمى التحسين المستمر فى جودة  1-11

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف االول: الخطط والبرامج

الطباعة وعلى أحدث المعدات وأساليب  تدريب العمال والفنيين بالمطبعة على أحدث نظم 1/1/1 

 .الدعاية

آليات القياس يتضمن  المطبعةوضع وتنفيذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب  1/1/2

 وأساليب تصحيح االنحرافات.

 وضع وتنفيذ نظام لملافأة وتشجيع المبادرات المتمياة. 1/1/3

 للترونية بمصادر المعرفة المحلية والعالمية .اإل تصالإدخال التلنولوجيا الحديثة وأساليب اإل 1/2/1

 صيانة المعدات واألجهاة والمواد الرزمة. 1/2/2

 التوسع فى الخدمات واألنشطة. 1/2/3

 .الفنيين القيام بالدراسات الرزمة لتحديد المهارات والمعارف المطلوبة فى 1/3/1

 وفاعليتها. الخدميةالبرامج  عن مد  جدو أراء المستفيدين من الخدمة ستقصاء إ 1/3/2

 .المستقبلية للمطبعةحتياجات دراسة للتنبؤ باإل 1/3/3

 تنمية العرقات مع المنظمات وهيئات األعمال لسوق العمل. 1/4/1

تفاقيات وبرامج للتعاون والتبادل الثقافى والعلمى للمستفدين وتنفيذها مع الجامعات إوضع  1/4/2

 والهيئات األخر .

 السرمة المهنية والجودة الشاملةلتأكد من أتفاقها ومعايير وا مراجعةلنظام دور  لوضع  1/5/1

 وإعداد تقارير عنها.

 متعددة التخصصات. خدميةتطوير برامج  1/5/2

 .الخدمىتخطيط وتنفيذ مشروعات للتحسين والتطوير 1/5/3
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 .األداء بالمطبعةتطوير نظم تقييم  1/5/4

الخدمى فى األداء  الجامعةيتفق مع فلسفة ومبادئ  مجتمعيير مناخ توف " :الثانيلتحقيق الهدف 

جتماعية واألخرقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية موجه بالقيم والمبادئ الثقافية واإل

 " ستقرليةوالديمقراطية والتعاون واإل

 :ثانيللهدف ال هداف المرحليةاأل

المستفدين من عمل والتميا فى األداء وقبول الرأ  األخر لد  نتماء وحب التنمية الوالء واإل 9/1

 الخدمات

 التركيا على نشر مبادئ آداا وأخرقيات المهنة. 2/2

 .بالجامعة للمستفيدينآمنه  خدمةتوفير  2/3

 وزيادة فاعليته. الخدمية تطوير نظام المعلومات 2/4

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثاني: الخطط والبرامج

 .للقادة والعمال والفنيين بالمطبعة برامج وندوات ونشرات تثقيفية 2/1/1

 وضع وتنفيذ نظام للملافآت الجماعية. 2/1/2

 للمستفيدين من الخدمة.ندوات ونشرات وبرامج تثقيفية وتدريبية  2/2/1

 .التنموية بالوحدةتضمين أخرقيات وآداا المهنة فى البرامج  2/2/2

 الجامعة. ئ لمواجهة المخاطر المحتملة فىوضع خطة طوار 2/3/1

 برامج تدريبية لتنظيم عملية المواجهة. 2/3/2

 .بأهمية وسرية المطبوعات الجامعية ندوات ونشرات ومطويات للتوعية 2/3/3

 ستخدام الموارد.إتطوير نظام للمتابعة والتقييم لفاعلية وكفاءة  2/4/1

 .متابعةلنظم التقييم والالمراجعة الدورية  2/4/2

 تطوير تنظيم الخدمات المساندة بحيث توجه بالعمليات عبر الوظائف لتحقيق الجودة والمرونة 2/4/3

 حتياجات األطراف  و  المصلحة.إوالسرعة ومقابلة 

حتياجاتها من التقنيات الحديثة تدريجيًا طبقًا ألولويات إبالجامعة ومراكاها المختلفة  مد 2/4/4

 .الوحدة

9 
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 الخدمية الوحداتكأحد  الوحدةرفع كفاءة وفاعلية تحديد أولويات العمل ل " :الثالثلتحقيق الهدف 

المجتمع على ب المختلفةالمتمياة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكا 

 المستو  المحلى واإلقليمى والعالمي."

 :ثالثللهدف ال هداف المرحليةألا

 وزيادة كفاءتها وفاعليتها.المقدمة داخل الجامعة وخارجها الخدمات  التوسع فى 3/1

 إستحداث برامج جديدة بالوحدة. 3/2

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثالث: الخطط والبرامج

 .الداخلية والخارجية بالجامعة تطوير اتفاقات وبرتوكوالت للتعاون  مع المؤسسات 3/1/1

 .ووضع آليات للتنفيذ  كاتالمشارتطوير استراتيجية وخطة  3/1/2

 .للتصد  لحل مشاكل المجتمع بوضع برامج تحفيا أعضاء هيئات التدريس  3/1/3

على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع  الوحدةزيادة قدرة  " :الرابعلتحقيق الهدف 

 عية والتنمويةالمجتمولتسويق الخدمات بالجامعة واللليات  وتفعيل الوحدات  ات الطابع الخاص

 "والتطبيقية.

 :رابعللهدف ال هداف المرحليةألا

 المختلفة. التطبيقية والفنيةفى المجاالت المعرفية و المجتمعيةتطوير الخدمات  4/1

 .دعم والتمويل الذاتىلتوفير مصادر لل المطبعة تسويق خدمات 4/2

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الرابع: الخطط والبرامج

 بصورة تلاملية.وتحسين الخدمة مشلرت المجتمع والمشاركة لحل وضع آلية للتنسيق   4/1/1

 والمؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية. الوحدةمد جسور للتعاون بين 4/1/2

 تحقيق التطوير والتنمية المستدامة.الخدمية والفنية والتقنية لالقيام بدراسة لتحديد االحتياجات  4/2/1

 واالستشارات والتدريب.الدعاية واإلعرن  فى مجال المطبعة ترويج خدمات 4/3/1

 .النشطة المطبعة المختلفةإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والدوريات والنشرات  4/3/1
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 الخطة التنفي ية للمركز

برؤى ذات توجه   الخدمى داخل الجامعة وخارجهامجال الالمتميزة في  المتخصصة و الوحداتكقحد  المطبعةتطوير دور  الهدف االول:

 مستقبلى"

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
 المطبعة/ تقهيل 0

بالكوادر الفنية 
 المختلفة 

تدريب العمال والفنيين  0/0/0
طبعة على أحدث نظم بالم

الطباعة وعلى أحدث المعدات 
 .وأساليب الدعاية

. 

 .لألداء بعد التدريبالمقارنة  - -
مجلس نتائج التقييم والمراجعة من جانب  -

 اإلدارة
 رضاء الفنيين عن األداء -
 رضاء المستفيد من الخدمة -

 إدارة الجامعة
نائب رئيس الجامعة لشئون 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 المطبعةادارة مجلس 
-  

9002 – 9000 
 

 فرق  و ورش عمل -
 برامج تدريبية -
 نظام اتصال ومتابعة -
 موارد بشرية -

9. 

وضع وتنفي  نظام 0/0/9
داخلى للمتابعة والمراجعة من 

يتضمن آليات  للمطبعةجانب 
القياس وأساليب تصحيا 

 االنحرافات.

 نتائج المراجعة والمتابعة الداخلية. -
جعة مع المنشات نتائج المتابعة والمرا -

 والهيئات والمؤسسات المستفيدة من الخدمة
 

 إدارة الجامعة
نائب رئيس الجامعة لشئون 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 المطبعةمجلس ادارة 
القيادات فى المؤسسات 

 الخارجية

سبتمبر  -9002مارس 
9002   
 

 ومستمر للمتابعة

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 نظام اتصال ومتابعة

 ت تدريبيةدورا
 دراسات ميدانية

9. 

وضع وتنفي  نظام  0/0/2
لمكافقة وتشجيع المبادرات 

 المتميزة.

 كل ثالثة شهور المطبعةمجلس ادارة  - تحفيز التميز فى األداء -
 

 فرق عمل لوضع المعايير
 نظام اتصال

 مكافقت للتميز

9. 

تقديم الدعم الفني 0/9
واالستشاري للمراكز 
البيئية والوحدات 

خاصة بالجامعة ال
 والهئيات الصناعية.

 

إدخال التكنولوجيا  0/9/0
الحديثة وأساليب االتصال 

االلكترونية بمصادر المعرفة 
 المحلية والعالمية

 .المطبعةزيادة رضاء المستفدين من خدمات  -
 

 إدارة الجامعة
نائب رئيس الجامعة لشئون 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 المطبعةمجلس ادارة 
 

9002 - 9000 
 ومستمر

 ورش عمل   وتدريب
 معدات وأجهزة ) مرفق قائمة( 
 موارد بشرية 
 قواعد بيانات 
 

.000 

صيانة المعدات  0/9/2
 واألجهزة والمواد الالزمة
ومتابعة إضافة المعدات 

 .الحديثة لمواكبة التطوير
 

 مجلس الجامعة. جودة النتائج ومطابقتها الي المقايس العالمية
 المركز مجلس ادارة

 مديرى الهيئات

 عقود صيانة مستمر
 خطط متابعة

900 

التوسع فى الخدمات  0/9/2
 واألنشطة.

 

 وتنمويةخدمية دراسات 
 استشارات فنية

 مسا شامل لألنشطة داخل وخارج الجامعة
 رضاء العمالء

 
 
 

 المطبعةمجلس ادارة 
 أعضاء هيءة التدريس

 مديرى الهيئات والمؤسسات

وجلسات عصف ورش عمل  مستمر
 ذهني

 دراسات ميدانية
 ندوات ومؤتمرات

 دالئل ارشادية

.0 
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 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
أعضاء إمداد  0/2

 الطالبهيئة التدريس 
متميزة فى بخدمات 

الطباعة والدعاية مجال 
ذات جودة عالية تزيد 

على من قدراتهم 
 .تحصيل العلوم 

/ القيام بالدراسات 0/2
الالزمة لتحديد المهارات 
 والمعارف المطلوبة فى

 .الفنيين

 تحديد واضا للمهارات والمعارف المطلوبة. -
 نتائج استقصاء سوق العمل . -

 

 إدارة الجامعة
 المطبعةمجلس ادارة 

 

 ات ميدانية واستقصاءاتدراس كل عامين
 حلقات نقاشية

 ودورات ندوات
 

9. 

أراء ستقصاء إ 9 0/2/9
عن المستفيدين من الخدمة 

 الخدميةمدى جدوى البرامج 
 وفاعليتها

 إدارة الجامعة .المستفيدين نتائج استقصاء -
 المطبعةمجلس ادارة 

 دراسات ميدانية واستقصاءات من كل عام
 حلقات نقاشية

 ندوات 

9. 

دراسة للتنبؤ  0/2/2
المستقبلية حتياجات باإل

 ..للمطبعة

مجال  تحديد التخصصات المطلوبة فى -
 .الطباعة والنشر

 إدارة الجامعة
 المطبعةمجلس ادارة 

 نظام اتصال و حلقات نقاشية - كل عامين 
 دراسات وندوات -
 قواعد بيانات -

9. 

مد جسور للتعاون  0/2
مع منظمات األعمال 

 لسوق العمل.

تنمية العالقات مع 0/2/0
المنظمات وهيئات األعمال 

 لسوق العمل

 .ل األداء داخل المطبعةزيادة معد
 

 إدارة الجامعة
 المطبعةمجلس ادارة 

 نظام اتصال و لقاءات وندوات كل عام
 حمالت توعية 

.0 

تفاقيات إوضع  0/2/9
وبرامج للتعاون والتبادل 
الثقافى والعلمى للمستفدين 

لجامعات وتنفي ها مع ا
 والهيئات األخرى

 نتائج المراجعة.
 نتائج استقصاء األطراف المعنية.

 

 مجلس الجامعة.
 إدارة الجامعة
 المطبعةمجلس ادارة 

 كل عام
 

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 برامج تدريبية

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

التحسين المستمر  ./0
األداء الخدمى فى جودة 

ح على مصادر نفتاواإل
 متنوعة للمعرفة 

وضع نظام دورى  0/./0
لتقكد من أتفاقها وا مراجعةلل

السالمة المهنية ومعايير 
وإعداد  والجودة الشاملة

 تقارير عنها.
 

 نتائج المراجعة.
 نتائج استقصاء األطراف المعنية.

 

 مجلس الجامعة.
 إدارة الجامعة
 المطبعةمجلس ادارة 

 كل عام
 

 قاشيةورش عمل وحلقات ن
 برامج تدريبية

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

 خدميةتطوير برامج  9/./0
 متعددة التخصصات.

. 

 نتائج استقصاءات المستفدين -
 نتائج استقصاءات الطالب. -
 .الخدمىالتقدم فى مستوى االداء  -

 إدارة الجامعة
 المطبعةمجلس ادارة 

 كل عام
 

 ندوات ونشرات توعية
 دريبيةبرامج ت-

 موارد بشرية
 دراسات واستقصاءات -
 برمجيات-

9. 

تخطيط وتنفي   2/./0
مشروعات للتحسين 

  الخدمىوالتطوير

 عدد البرامج ومستوى المشاركة. -
 نتائج التقييم واستقصاء األطراف المعنية. -

 إدارة الجامعة
 المطبعةمجلس ادارة 

 نظام اتصال- 9002-9000
 دراسات 

ج ندوات وورش عمل وبرام
 تقهيل وإعداد

.0 

تطوير نظم تقييم  2/./0
 .األداء بالمطبعة

 

 إدارة الجامعة رضاء العمالء -
 المطبعةمجلس ادارة 

 خطط  كل عامين
 وندوات

 ودورات تدريبية

9. 
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 2.0. اجمالي الهدف االول

جتماعية واألخالقية بالقيم والمبادئ الثقافية واإلموجه الخدمى فى األداء  الجامعةيتفق مع فلسفة ومبادئ  مجتمعي" توفير مناخ  الهدف الثاني:
 ". ستقالليةالسليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واإل

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة

 )مقدرة بااللف(
تنمية الوالء  9/0

واالنتماء وحب العمل 
والتميز فى األداء 

وقبول الرأى األخر 
لدى المستفدين من 

 الخدمات

برامج وندوات ونشرات  9/0/0
 تثقيفية

 نتائج االستقصاءات.
 معدالت الشكاوى والمنازعات

 مجلس الجامعة.
 المطبعةمجلس ادارة 
 إدارة الجامعة

 كل عام
 

 ندوات وحمالت توعية ونشرات
 .9 موارد بشرية

وضع وتنفي  نظام  9/0/9
 للمكافآت الجماعية

 زيادة مستوى التفاعل والعمل الجماعى.
 

 مجلس الجامعة.
 المطبعةمجلس ادارة 
 إدارة الجامعة

 كل عام
 نظام للتطبيق

 دراسات واستقصاءات -
 مكافقت -و برامج تدريب -

9. 

التركيز على نشر  9/9
مبادئ آداب وأخالقيات 

 ة.المهن
 

ندوات ونشرات وبرامج  9/9/0
للمستفيدين من تثقيفية وتدريبية 

 .الخدمة

 عدد الندوات والنشرات والبرامج
 مستوى المشاركة واالستجابة

 مستمر المطبعةمجلس ادارة 
 فرق عمل وحلقات نقاشية
 ندوات توعية ونشر ثقافة

 نشرات ومطويات
9. 

تضمين أخالقيات وآداب  9/9/9
التنموية مج المهنة فى البرا

 .بالوحدة
 

 عدد البرامج  المتناولة لموضول آداب وأخالقيات المهنة.
 لتلك البرامج. الفنييننتائج قياس استجابة 

 
 مستمر المطبعةمجلس ادارة 

 فرق عمل
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم ومتابعة -

9. 

آمنه  خدمةتوفير  9/2
 .بالجامعة للمستفيدين

وضع خطة طوارئ  9/2/0
لمواجهة المخاطر المحتملة فى 

 الجامعة.

 الدقة فى تحديد المخاطر المحتملة.
 فاعلية وتكامل خطة الطوارئ ومدى

 تغطيتها للمخاطر المحتملة.
 تحديد األدوار والسلطات  والمسئوليات بدقة.

 مجلس الجامعة.
 مجالس الكليات
 المطبعةمجلس ادارة 

 مستمر

 شيةفرق عمل وحلقات نقا
 دراسات واستقصاءات

أجهزة ومعدات اتصال ومتابعة و موارد -تصميم خطط  و
 بشرية

.0 

برامج تدريبية لتنظيم  9/2/9
 عملية المواجهة.

 مستوى التدريب المقدم. -
 مستوى مشاركة األفراد واستجابتهم. -

 

 مجلس الجامعة.
 المطبعةمجلس ادارة 

 وحدة الدفال المدني
 مستمر

 دريبيةبرامج ت -و فرق عمل
 نظام تقييم للبرامج -
 نظام اتصال -

9. 

ندوات ونشرات ومطويات  9/2/2
بقهمية وسرية  للتوعية

 المطبوعات الجامعية

 مستوى الوعي ومعدل -
 مستمر المطبعةمجلس ادارة  االستجابة.

 نشرات وحمالت توعية
 .9 ندوات وحلقات نقاشية -

تطوير نظام  9/2
المعلومات وزيادة 

 فاعليته.

تطوير نظام للمتابعة  9/2/0
والتقييم لفاعلية وكفاءة استخدام 

 الموارد.

 مؤشرات الكفاءة والفاعلية. -
 مستمر المطبعةمجلس ادارة  نتائج التقييم والمراجعة. -

 اتصال ومتابعةو فرق عمل
 .9 دراسات وتحليل

المراجعة الدورية للنظم  9/2/9
 مستمر المطبعة مجلس ادارة نتائج المراجعة. التقييم والمتابعة.

 اتصال ومتابعةو فرق عمل
 .9 دراسات وتحليل

تطوير تنظيم الخدمات  9/2/2
المساندة بحيث توجه بالعمليات 
عبر الوظائف لتحقيق الجودة 

والمرونة    والسرعة ومقابلة 
 احتياجات األطراف ذوى المصلحة.

 الدقة فى تحديد العمليات الهامة والحيوية لألطراف المعنية.
 يد واضا لإلجراءات المستخدمة فى تقديتها.تحد

 المطلوب.مدى فاعلية تحقيق الهدف المطلوب.
 مستوى رضاء األطراف المعنية.

 مستمر المطبعةمجلس ادارة 

 فرق عمل وحلقات نقاشية -
 دراسات واستقصاءات -
برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية  و موارد  -

 أجهزة ومعدات -بشرية
 وتقييم و قواعد بيانات نظام متابعة -

9. 

الجامعة ومراكزها  مد 9/2/2
حتياجاتها من التقنيات إبالمختلفة 
 فى الطباعة والدعاية الحديثة

 .الوحدةتدريجيًا طبقًا ألولويات 
 

 مستوى التقدم وتحقيق الفاعلية والكفاءة فى العمل. -
مدى التقدم فى فاعلية نظام االتصاالت والمعلومات 

 بالجامعة.

 س الجامعة.مجل
 مجالس الكليات
 المطبعةمجلس ادارة 

 

 مستمر

 دراسات واستقصاءات -و فرق عمل وحلقات نقاشية
برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية  و موارد  -

 أجهزة ومعدات -و بشرية
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 .29 اجمالي الهدف الثاني
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المتميزة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع  الخدمية الوحداتكقحد  الوحدةرفع كفاءة وفاعلية عمل لالهدف الثالث تحديد أولويات ال

 المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالميب المختلفةالمؤسسات والمراكز 

 نشطة التنفي ا المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(

 التوسع فى 2/0
الخدمات المقدمة 
داخل الجامعة 

وزيادة وخارجها 
 كفاءتها وفاعليتها.

تطوير اتفاقات  2/0/0
وبرتوكوالت للتعاون  مع 

الداخلية والخارجية  المؤسسات
 .بالجامعة

 عدد االتفاقات. -
 عدد الدراسات المشتركة. -

 

 ة.مجلس الجامع
 مجالس الكليات
 المطبعةمجلس ادارة 

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 دراسات واستقصاءات -
برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

تطوير استراتيجية  2/0/9
وخطة المشاركات ووضع آليات 

 للتنفي 

 تطوير استراتيجية ذات رؤى مستقبلية.
 مستوى تكامل الخطة وفاعليتها.

 مجلس الجامعة.
 مجالس الكليات
 المطبعةمجلس ادارة 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 دراسات واستقصاءات -
برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

تحفيز أعضاء هيئات  2/0/2
للتصدى بوضع برامج التدريس 

 حل مشاكل المجتمع.ل

مقدار المساهمة في التنمية المستدامة  -
 للمجتمع. 

 مستوى المشاركة واالستجابة . -
أهمية الموضوعات وأولوياتها  -

 الحتياجات المجتمع

 مجلس الجامعة.
 مجالس الكليات
 .المطبعةمجلس ادارة 

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 دراسات واستقصاءات -
ت وحمالت برامج تدريبية و ندوا -

 توعية  
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

تقديم الدعم  2/9
الفني واإلستشاري 
للمطابع والهيئات 
األخرى و إستحداث 
 برامج جديدة بالوحدة

األستعانة بالخبراء 2/9/0
المحليين والدوليين فى مجال 

النشر والثقافة والدعاية 
 واإلعالن

 .المطبعةجلس ادارة م جودة األداء ورضاء المستفيد -
 

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  - مستمر
 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

التوعية بنوعية البرامج بعد 
تحديثها ومتابعتها وإعادة 

 تقييمها . 
 

 زيادة التوعية -
 جودة األداء -

 .المطبعةمجلس ادارة 
 

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  - كل عام
 وعية  ت
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

دعم األهداف  3/3
اإلعالمية الثقافية 
والمؤتمرات لجميع 
الكليات والوحدات 
التعليمية والتربوية 

 بالجامعة

بيانات توعية عن  2/2/0
 األنشطة المختلفة للمطبعة

 زيادة الوعى -
 زيادة الطلب على خدمات المطبعة -

 .المطبعةمجلس ادارة 
 

 فرق عمل وحلقات نقاشية ستمرم
 دراسات واستقصاءات -
برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

تنمية مهارات  2/2/9
األداء الثقافى فى 

 الجامعة

 .المطبعةمجلس ادارة  زيادة المهارات الثقافية -
 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 ستقصاءاتدراسات وا -
برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

نشر ثقافة  2/2/2
المؤتمرات الهادفة 

إجتماعيا داخل وخارج 

 .المطبعةمجلس ادارة  زيادة عدد المؤتمرات  -
 

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  - مستمر
 توعية  

 يم و قواعد بياناتنظام متابعة وتقي -

.0 
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 إقامة المؤتمرات الجامعة
 9.0 اجمالي الهدف الثالث

 

بالجامعة والكليات  على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص الوحدةزيادة قدرة  الهدف الرابع

 والتطبيقية. المجتمعية والتنمويةولتسويق الخدمات 

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج ةاالهداف المرحلي
 الموازنة المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
/ تطوير الخدمات 2

فى  المجتمعية
المجاالت المعرفية 

 التطبيقية والفنيةو
 المختلفة

وضع آلية للتنسيق  2/0/0
مشكالت المجتمع والمشاركة لحل 
 بصورة تكامليةوتحسين الخدمة 

 .لتنسيقفاعلية وكفاءة نتائج ا
 

 مجلس الجامعة.
 المطبعةمجلس ادارة 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

تحديث نظم األداء داخل  2/0/9
 .الوحدة

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر المطبعةمجلس ادارة   تفيدزيادة رضاء المس
 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

زيادة دورات التدريب  2/0/2
 الفنى

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   - مستمر المطبعةمجلس ادارة  جودة األداء
 تقييم و قواعد بياناتنظام متابعة و -

9. 

وضع خطة لألمان البيئى والصحى 
 والمهنى داخل الوحدة

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   - مستمر المطبعةمجلس ادارة  قلة المخاطر
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 تسويق خدمات 2/9
لتوفير مصادر  المطبعة

 للدعم والتمويل ال اتى.
. 

القيام بدراسة لتحديد  2/9/0
الخدمية والفنية االحتياجات 

تحقيق التطوير والتنمية والتقنية ل
 المستدامة.

 

توفير بيانات ومعلومات عن  -
 االحتياجات الفعلية للمجتمع.

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر المطبعةمجلس ادارة 
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

فى  المطبعة ترويج خدمات 2/9/9
الدعاية واإلعالن  مجال

 واالستشارات والتدريب.

 عدد االستشارات.
 عدد البرامج التدريبية

 مجلس الجامعة.
 المطبعةمجلس ادارة 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 دراسات واستقصاءات -
 قواعد بياناتنظام متابعة وتقييم و  -

9. 

إقامة المؤتمرات والندوات  2/9/2
وورش العمل والدوريات 

النشطة المطبعة والنشرات 
 .المختلفة

 

 فاعلية ومصداقية التوصيات والنتائج.
 الوعى بجهود الجامعة

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
   برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية -
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 .99 اجمالي الهدف الرابع
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 اإلجمالى العام
 

 2.0. البشرية برؤى ذات توجه  مستقبلى.الهدف االول: تطوير دور المركز كقحد المراكز المتخصصة و المتميزة في المجال البيئي والتنموي لحل المشكالت البيئية وإعداد الكوادر 

 .29 ة واألخالقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واالستقاللية.الهدف الثاني: توفير مناخ مجتمعي يتفق مع فلسفة ومبادئ الوعي البيئي والتنموي فى األداء موجه بالقيم والمبادئ الثقافية واالجتماعي

 9.0 ة بالمجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالميمل لرفع كفاءة وفاعلية المركز كقحد المراكز الخدمية المتميزة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز المختلفالهدف الثالث: تحديد اولويات الع

 .99 مع والبيئة وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكليات ولتسويق الخدمات البيئية والتنموية والتطبيقية واالستشارية.الهدف الرابع: زيادة قدرة المركز على المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجت

 .909 االجمالي العام لألهداف
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 قائمة باألجهزة المتاحة فى المطبعة      
 العدد الحالة الفنية البيان م

 0 فى حاجه الى صيانة 08.0طباعة أوفست مارتليز  ماكينة 0

 0 فى حاجه الى صيانة  280ماكينة طباعة ريوبى  9

 0 فى حاجه الى صيانة 260ماكينة طباعة ريوبى  2

 9 جيدة 2900ماكينة طباعة ريوبى  2

 0 فى حاجه الى صيانة ماكينة طباعة ريوبى ونمارة .

 0 الى صيانة فى حاجه ماكينة طباعة فوجى ألوان 8

 0 فى حاجه الى صيانة ماكينة ريجا للتسطير 4

 0 فى حاجه الى صيانة سم .00مقص  6

 0 فى حاجه الى صيانة سم 20مقص    2

 0 فى حاجه الى صيانة مقص ايديال 00

 2 فى حاجه الى صيانة دباسة كتاب كهربا 00

 0 جيد مكبس للورق 09

 0 جيد مسن للسالح الخاص بالمقص 02

 0 جيد شاسية تعريض للزنكات 02

 0 فى حاجه الى صيانة ماكينة طباعة تصويرية .0

 2 ممتازة ماكينة تصوير 08

 2 فى حاجه الى صيانة سخان ماستر 04

 8 جيدة طابعى ليزر 06

 8 جيدة حاسب آلى 02

 0 ممتاز مثبت كهرباء 90
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 قائمة باإلحتياجات خالل الخمسة سنوات القادمة
 
 

 القيمة التقديرية العدد لبيانا  

 2000000 9 سم000.  40لون مقاس 2ماكينة طباعة فصل  0

 0000000 9 لون مقاس نصف  2ماكينة طباعة فصل  9

 00000. 9 ماكينة بشرطاقة عالية 2

 200000 9 ماكينة طباعة تصويرية ألوان 2

 0000. 0 ماكينة فصل أفالم .

 20000 2 ماكينة تدبيس  8

 8000 9 كينة تسخين ماسترما 4

 20000 00 حاسب آلى 6

 80000 9 ماكينة ضم 2

 9.0000 . آلة تصوير 00

 200000 0 سم .00مقص آلى مقاس  00

 800000 9 ماكينة ترقيم آلى 09

 200000 9 ماكينة تسطير ) ريجا( بالشفاط 02

 800000 2 ماكينة طباعة أوفست مقاس دوبل 02

 00000 0  ماكينة سلك سكرين .0

 6000 2 طابعة ليزر 

 90000 0 ماكينة تلميع سلوفان 

 20000 0 ماكينة تكسير 

 4922000 اإلجمالى 
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 خالل الخمسة سنوات الموارد المطلوبة 

 

 اإلجمالى القيمة المطلوبة مقدرة باأللف االهداف

 األلفالقيمة ب 9002-9002 9009-9002 9000-9009 9000-9000 9002-9000 

 2.0. 0000 600 8.0 00. 9000 الهدف األول

 .29 .09 0. 0. 0. 0. الهدف الثانى

 9.0 0. 0. 0. 0. 0. الهدف الثالث

 .99 .9 .9 .9 .9 .9 الهدف الرابع

 89.0 09.0 .29 .49 .89 .909 اإلجمالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق التقييم المالى من  إنشاء المطبعة
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 وحدة الورش و المعامل و االستشارات بكلية التعليم الصناعي  7/1/5

 يجيةتستراإلطار الفكري والمنهجي للخطة اإلا وال:أ

 :الوحدةمقدمة عن  -2

ة التعليم الصناعى بدعم من وزارة التعليم العالى آن  اك بللي  2/1/2552تأسست الوحدة في      

ها وإثراء خبراتمن خرل إستراتيجيات وتوجهات الجامعة األم  اوقدراته اإلي تفعيل إملانياتهوتسعى 

وأهل الخبرة في المجاالت خبرات العلمية والفلرية ألساتذتها الفي  لك كله علي  ًةمعتمد الفنية والتنوية

 . لتنمويةالهندسية و ا

 كما تقوم الوحدة باألنشطة التالية:

معاونة الللية فى القيام برسالتها سواء فى مجال تعلتيم الطترا وتتدريبهم أو فتى مجتال البحتوث أو        -1

 االستشارات.

إجراء البحوث التعليمية الهادفة إلى حل المشتاكل الواقعيتة التتى يواجههتا النشتاط اإلنتتاجى أو دور        -2

 قع العمل المختلفة فى المجتمع.الخدمات أو موا

معاونة النشاط اإلنتاجى باألساليب العلميتة التتى تتؤد  إلتى تطتوير وابتلتار أستاليب جديتدة يترتتب           -3

 عليها وفرة اإلنتاج وتعدده وتحسينه.

اإلسهام فى تدريب أفراد المجتمع على استتخدام األستاليب العلميتة والفنيتة الحديثتة وتعلتيمهم ورفتع         -4

 اإلنتاجية فى شتى المجاالت. كفايتهم

توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية األخر  سواء على الصعيد المحلى  -5

 أو الصعيد الدولى.

المساهمة فى تنفيذ مشروعات الللية وتاويدها باحتياجاتها والقيتام بأعمتال الصتيانة واإلصترحات      -1

 التى تدخل فى اختصاصاتها.

 القيام باألعمال اإلنتاجية واالستشارية للغير. -7

ستحداث برامج جديدة علي إستمرار وإطوال مسيرتها إلي تطوير برامجها ب الجامعةسعي تو

وهي قطاع شئون التعليم والطرا ها العدديدة قطاعاتبنحو يتناسب مع المتغيرات العلمية واألكاديمية 

و قطاع الوحدات طاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     وقطاع الدراسات العليا والبحوث   وق

 أبنائها الطرا داخليًا وخارجيًا.ورعاية المجتمع من أجل خدمة والمراكا  ات الطابع الخاص 

 : المعامل واإلستشارات الفنيةفى مجال  الوحدة فلسفة  -00
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ألنشطة األكاديمية توجيه كافة ا المعامل واإلستشارات الهندسية الىفى مجال  تتبنى الوحدة

واإلدارية والمالية نحو تحقيق رضاء العمرء واألطراف  ات المصلحة مع التطوير والتحسين 

للوصول بهم إلى و الخريجين والمستفيدين  المقدمة للطراات التنموية المستمر لجودة الخدم

 .لميالمستويات التى تحقق التميا التنافسى فى سوق العمل المحلى واإلقليمي والعا

 -إلى عدة اعتبارات يمكن إيجازها على النحو التالى:الوحدة وترجع أهمية 

بأساليب  التنمويةحتياجات ومتطلبات سوق العمل مما يتطلب القيام بالعملية إالتغير المستمر فى  -

بتلار آليات جديدة لحل المشلرت التى تواجه مسيرة إجديدة ومتطورة فى ظل التنافسية والعولمة مع 

 .التلنولوجي والعالميطور الت

بتلار واإلبداع في التعامل مع إلتعاظم دور العنصر البشر  المؤهل والمدرا والقادر على ا -

 النظام العالمى الجديد وتحدياته. 

الطرا بالجامعة على نوعية ومهارة وإملانيات  هفى تقدم ونمو المجتمع بتأثير المركامساهمة  -

 .داخليًا وخارجيًا

برامج بيئية ستخدام إتصاالت مما يستلام ضرورة إليع فى تلنولوجيا المعلومات واالتقدم السر -

 .لتحقيق الجودة البيئية الشاملةفي التعليم  وتنموية

مما يحسن  المجتمع الداخلي والخارجي للجامعةاإلسهام في حل كثير من المشلرت التى تعوق  -

 .للجامعةمن نظرة المجتمع 

التعليمية تتسم بالواقعية لمقابلة التوازن بين توقعات األطراف  جعل برامج ومناهج الجامعة -

 المعنية ومتطلبات التنمية المستدامة.

و  ضرورة البحث عن مصادر تمويل  اتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية -

 .التنموية بالجامعة

في النظم واإلجراءات المتبعة  نحو تحقيق الترابط والتجانس بين افى سعيه الوحدةومن ثم فإن 

 لتزم باآلتي تمن خالل الخطة االستراتيجية والتى  الجامعة

 وقيمها وأهدافها. الجامعةبرسالة وغايات  الوحدةالتوجه في إدارة  -

 تفعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع والبيئة. -

حتياجات إفى أسلوا تقديم الخدمة بما يقابل تحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرونة الرزمة  -

 وتوقعات أصحاا المصلحة.

 تحديد المجاالت المحتملة والمملنة لتحقيق التميا واإلبداع واالبتلار. -

 االلتاام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة. -
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 المستقبلية للمجتمع. التنموية تياجاتحاتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ باإل -

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة. -

 ستراتيجية :إلفتراضات األساسية للخطة ااإل -00

فتراضات األساسية التي يملن إيجازها على إلستراتيجية على مجموعة من اإلا الوحدةتقوم خطة 

 -النحو التالي:

حتياجات التنمية إطة بصورة شمولية تحقق التوازن بين توقعات األطراف المعنية وتطوير الخ -

 المستدامة بالمجتمع.

لتحديد نقاط القوة والضعف  (SWOT)ستخدام تحليل إو للمركابناء الخطة على الدراسة الذاتية  -

 الداخلية   والفرص والتهديدات الخارجية.

 .المركاسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التح -

 .أداء وأنشطة الوحدةوضع برامج وخطط متوازنة  ات رؤ  مستقبلية لتحسين  -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 ستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين .إلالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة ا -

 ستشارية داخلية وخارجية.إة التقييم الدوري من خرل مجموع -

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخارجية نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة  -

((SWOT . 

 منهجية إعداد الخطة:  -09

 Prospectiveستراتيجية على منهجية مركبة هى "التحليل المستقبلى" اإل الوحدة  تقوم خطة

Analysis ستقراء إل للمركاة فى قدرتها على تحليل "البيئة الخارجية" . وتلمن أهمية هذه المنهجي

من حيث كفاءته وقدراته الذاتية  للمركاالفرص والتهديدات المحتملة   وتحليل "البيئة الداخلية" 

لتحديد نقاط القوة والضعف فيه   سعيًا نحو إحداث التناسق والتعاون بين جميع األنشطة لتنفيذ 

تخا  إلستراتيجية. كما أنها تمدنا بأساس سليم إليق رؤيته المستقبلية وغاياته اوتحق المركاستراتيجية إ

ستراتيجى إلستراتيجية وفقًا للمعايير المحددة   وبالتالى تعتبر مدخًر أساسيًا للتخطيط اإلالقرارت ا

حتياجات التنمية المجتمعية وحركة المستجدات على إفى عرقته ببيئته وسوق العمل و مركالل

 مستو  العالمى.ال

على "منهج النظم"  -من حيث كونها مطالعة للمستقبل  -وتستند منهجية "التحليل المستقبلي"  

System Approach  وهذا المنهج يقوم على أسلوا تفلير منظم قادر على دراسة منظومة  

ادلية فى ترابطاته وتشابلاته مع باقى المنظمات المجتمعية األخر  فى ضوء عرقة تب المركا

 . التتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة بلامل عناصرها



   
 

 223 

كما أن هذا المنهج يلتفت إلى العناصر الرئيسية فى منظوماته بقدر متلافئ   ويحلل هذا كله فى 

إطار التبادل المستمر مع المجتمع بمتغيراته المتعددة  كما يقدم لصانعى القرارات بدائل وخيارات 

 مملنة لموضوع الدراسة. 

ا فإن تضمين "مدخل النظم" داخل منهجية الخطة الحالية سوف يسهم فى تحليل النظم الفرعية لذ

Sub-systems بطريقة تسمح بفهم التغيرات التدريجية فى هذه النظم وعرقاته لمركاالملونة ل   

مترابط  مركار اطإوتسمح فى نفس الوقت بإملان إدماج صورة هذه النظم الفرعية تدريجيًا ضمن 

 توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات محددة.   وجهت

قد اعتمد على ما  للوحدةوتقسيسًا على ما سبق فإن أسلوب العمل فى الخطة االستراتيجية 

 -يلى:

 -تحليل مضمون األدبيات المتنوعة العالمية منها والمحلية والمتصلة بعرقة التعليم الجامعى  -

وسوق العمل   وكذلك المقارنات المرجعية للتجارا  بتوجهات ومتطلبات التنمية -المصر  خاصة 

 ستفاده منها. إلالمحلية واإلقليمية والعالمية وأسس تقويمها وا

تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة   و لك من  -

فيه   وأيضًا  المركا ره وموقعستيعاا لفلسفة التعليم الجامعى المصر  وأهدافه وتطوإخرل فهم و

فهم سوق العمل وهيلل العمالة والمهن فيه   مع تحديد إطار تحليلى لحركة المستجدات المحلية 

 واإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على القطاعات المجتمعية.

فرص لتحديد نقاط القوة والضعف فى البيئة الداخلية  وال  SWOT Analysisالمسح البيئى  -

 .للمركاوالتهديدات المحتملة الخارجية 

ستراتيجية إلكما تم التركيز بشكل خاص على األساليب واألدوات التالية عند إعداد الخطة ا

 -:للوحدة

ستمارات واستبيانات للمقابرت الشخصية والتى يرتبط مضمونها باألدبيات والمسح البيئى إ -

 . للبيانات والمعلومات المرتبطة بموضوع الخطة

 والتى استخدمت مع عدد من قيادات  Brain Storming Methodطريقة العصف الذهنى  -

 داخل وخارج الجامعة .

 الجامعة والمؤسسات التعليمية اآلخريخريجى  حلقات نقاش وورش عمل لدراسة مقترحات -

 والقائمين عليهم من رجال األعمال. 
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دارت تلك الحلقات حول رصد وتحليل تنظيم حلقات نقاشية حرة متنوعة بين فريق العمل حيث  -

الحالة المجتمعية والجامعية الراهنة من حيث التخصصات األكاديمية   واإلملانات والقدرات المتاحة 

  وآليات تحقيق تلك الحالة المبتغاة   بما يلفل توفير عدد من التصورات والخيارات المرغوبة 

 الستراتيجية.وغاياته وأهدافه ا المركاوالمملنة لتحقيق رؤية 

ومنهجية الخطة المستهدفة فإن إجراءات التنفي  مرت بالمراحل  الجامعةواتساقًا مع رؤية 

  -التالية:

ثم تم  للوحدةستراتيجى إلتشليل فريق الخطة بشلل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالتخطيط ا -

 توزيع أعضاء الفريق وفقًا للمنهجية المحددة فى تلك الخطة.

 المصادر وبداية جمع المادة العلمية.تحديد أهم  -

 ا.وما يتعلق به الوحدةتحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة  -

 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابرت(. -

 تحليل النتائج ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. -

 النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية .عقد الندوات  -

 .العمل بالوحدةتنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود  -

 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية:  (.)

من العوامل الهامة لضمان فاعلية   Stakeholdersيعتبر تحديد األطراف أصحاا المصلحة 

حتياجات وتوقعات تلك األطراف من أولى الضمانات التي توضح مد  إمقابلة  الخطة   حيث أن

 واقعية الخطة المقترحة.

 -ويملن تحديد األطراف أصحاا المصلحة على النحو التالي : 

 إدارة الجامعة واللليات والمراكا والوحدات بالجامعة. -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. -

 مختلفة بسوق العمل.المنظمات ال -

 المنظمات والهيئات العامة والخاصة. -

 الجهات الحلومية المختلفة.المؤسسات و -

 المجتمع بوجه عام. -

 Need Assessmentتحديد االحتياجات:                 (8)

حتياجات الرزمة والتي يملن لتوفير مقومات النجاح للخطة من الرزم تحديد وتقييم اإل

 : توضيحها فيما يلي

إتباع استراتيجية تلاملية متطورة تسعى للتغيير والتحسين المستمر بأسلوا مبادر بهدف  .25

 تحقيق التميا في األداء .لإرضاء جميع األطراف  ات المصلحة 

 .المركاوتطبيق فلسفته وأدواته وآليات تنفيذه في  الوعي الخدمىنشر ثقافة  .21
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 .نتماء وزيادة الرضاء الوظيفي الوالء واإلتنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة و .27

يشمل الخطط والهياكل التنظيمية والسياسات  ارشادي لمفاهيم التنمية المستدامةوضع دليل  .23

جراءات وتبسيط إجراءات العمل مع اإلواإلجراءات والقواعد الرزمة للتنفيذ ونظام لتوثيق 

 حتياجات المستفيد من الخدمة.إبية التركيا على العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتل

لتقديم خدمة تحديد المهارات والقدرات الرزم توافرها في أعضاء هيئات التدريس والعاملين  .22

لعمل على تنمية تلك المهارات والقدرات للمستويات اومتطورة لمجتمع الجامعة داخليًا وخارجيًا 

 المطلوبة عن طريق التدريب المستمر.

ر  ومبنى الورش ليصبح مجها بأغلب األجهاة المعنية بذلك  ويوجد قائمة تطويرالمبنى اإلدا .35

 ببعض األجهاة

 تجهيا معمل حاسب ألى لرصد جميع النتائج لتوثيق النتائج واإلستفادة منها فى تطوير الوحدة .31

 .الوحدةوضع نظام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود  .32

أن يتم جمع وتبادل البيانات والمعلومات بصورة تصاالت والمعلومات وإلتطوير نظام فعال ل .33

 منتظمة إلجراء الدراسات  وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.

 وضع نظام لتشجيع وملافأة التميا في األداء ونشر التجارا الناجحة. .34

 Risk Assessmentتقييم  المخاطر :      (4)

يجب تحديد وتقييم المخاطر والعقبات  للوحدةستراتيجية إلخطة التحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ ال

تخا  الخطوات الرزمة للتعامل مع تلك المخاطر إلالمرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة 

 والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة   ويملن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يلي :

 تجاهاتها.إنب الجامعة   أو التغير في أولوياتها وعدم كفاية الدعم من جا -

 عدم كفاية الموارد الرزمة للتنفيذ.  -

عدم تلامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوا بين جميع األجااء الفرعية الملونة لنظام  -

 .المركا

 تصاالت والمعلومات.إلنخفاض كفاءة وفاعلية نظام اإ -

 للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين. عدم اإلعداد والتهيئة الرزمة -

 ستنفا  الوقت والبطء في التنفيذ .إ -

 تأثير األزمة اإلقتصادية العالمية علي الحالة اإلقتصادية للرجال األعمال والمجتمع المدني. -
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 البيروقراطية في أساليب التنفيذ والمتابعة مع المنظمات الخارجية. -

 إعداد الخطة خالل فترة لمركز( أولويات ا6)

 عمل على التطوير والتحسين المستمر.لل الوحدة وكوادره وهيللة ضرورة تأهيل -

 وتوفير الموارد والبنية الرزمة لتحقيق  لك . نشر الوعي التنمو التوسع فى  -

لمحلية واإلقليمية والعالمية إلنشاء برامج امع المؤسسات  الخدميةتفاقات للعرقات إتفعيل وعقد  -

 .لخدمة الجامعة داخليا وخارجيًاة مشترك

 ستشارية والبحثية والعمل على المساهمة الفاعلة فى التنمية المستدامة.إلاالوحدة تسويق خدمات  -

هتمام بالتدريب المستمر للقيادات   وأعضاء هيئة التدريس   والهيئة المعاونة   والعاملين لرفع إلا -

 كاديمي والبحثى وخدمة المجتمع والبيئة.داء األاللفاءة والفعالية وتحقيق التميا فى األ

 .الوحدةهتمام بتحسين البنية التحتية اإل -

 في ضوء نشر الوعي البيئي والتنموي المتكاملستراتيجية ثانيا:الخطة اإل

 :المركز( رؤيـة ورســالة 0)

 : الرؤيــة 

تطتورة ومتميتاة ومطابقتتة   متن ختترل خطتط وبترامج م   تفعيتل دور الجامعتة الختدمى والتنمتو                

  العالمية.للمعايير 

 : الرسالة 

طبقًا  واإلستشارات سس المعرفة والمهاراتأب افراد المجتمع والمؤسساتبتاويد تهتم الوحدة 

 ة واخرقيات المهنة. يللمعايير الدولية مع وعي كامل لمشلرت المجتمع البيئ

 : وذلك على النحو التالى

 جتماعية والثقافية للمجتمع.لتطبيقية وفقًا للمعايير األخرقية واإلإثراء المعارف النظرية وا -

 .وكيفية تتطبيقة نشر ثقافة وأخرقيات البحث العلمى -

 ونظيرتها محليًا وإقليميًا وعالميًا. الجامعةتدعيم التعاون بين  -

والقيادة بتلار إمداد الطرا بأحدث مصادر المعرفة والتلنولوجيا الحديثة لتنمية قدرتهم فى اإل -

 والتعلم الذاتى والعمل الجماعى والمنافسة.

   SWOT Analysis للمركز(  تحليل البيئة الداخلية والخارجية 9)

 :تحليل البيئة الداخلية
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أوضحت الدراسة الذاتية للوحدة أنها تستخدم كل املانات الللية من ورش ومعامل وخرفة واليوجد 

 ى السنين الماضية باألنشطة التالية:لها أجهاة مستقلة وقد انجات الوحدة ف

 قامت بتصنيع أثاثات بعض كليات جامعة بنى سويف ووزارة التعليم العالى. -1

 قامت بتقديم استشارات هندسية لهيئة مياه الشرا بمحافظة بنى سويف. -2

 تدريب شباا الخريجين بالهيئة العامة للبترول. -3

 ة الهيللة اإلداريةوللن الوحدة متوقفة األن نظرا لعدم اعاد

 المركاتميا بها يأن هناك مجموعة من نقاط القوة التي  للمركاأوضحت نتائج الدراسة الذاتية كما 

. كما أظهرت نتائج المركاستثمارها وتفعيلها على النحو الذي يحقق رسالة إداخليًا والتي يملن 

 في تحقيق رسالته وغايته. االمركالدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية 

 Strengthsنقاط القوة   

قلة المنافسين بالمحافظة حيث انها الوحدة الوحيدة فى الجامعة والمحافظة  التى تقدم  -

 اإلستشارات الفنية والهندسية

 خبرات األساتذة المعنين بهذا الشأن بالجامعة -

يؤدي الي إنشاء العديد من  توجية التنمية المستدامة من الدولة الي محافظات الصعيد مما -

 المصانع وتواجد فرص كبيرة  لنشر رسالة الوحدة

 تنوع المصادر الفنية واإلستشارية بالوحدة -

 ثقة رجال األعمال والمستثمرين بالجامعة -

 وجود برتوكوالت تعاون بين الوحدة والوزارات المختلفة. -

 وجود برتوكرت تعاون مع المؤسسات الخارجية -

 Weaknessesنقاط الضعف  

 لخدمة المجتمع المركاساسها خطة أحتياجات المجتمع توضع علي إالتوجد آلية لقياس  -

 التوجد خطة مستقبلية واضحة محددة المسئوليات واآلليات لخدمة المجتمع -

قلتتة األجهتتاة المتاحتتة واإلملانيتتات المحتتدودة ممتتا يجعتتل الوحتتدة تتعامتتل متتع بعتتض الوحتتدات    -

 اآلخري داخليًا وخارجيًا

 يل البيئة الخارجيةتحل
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أمامه  الوحدةفي ظل المتغيرات الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أوضحت نتائج التحليل البيئي أن 

 ستفادة منها في تدعيم "المركا التنافسي"  وتحقيق غاياتهالعديد من الفرص المتاحة والتي يملن اإل

أن  الوحدةت المحتملة والتي يتحتم على ستراتيجية  كما أن هناك مجموعة من التهديداإلوأهدافه ا

 .اوغاياته الرسالته احدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقهت

 Opportunities    الفرص المتاحة

  يوجد داخل محافظة بني سويف اكثر من منطقة صناعية منها منطقة بياض العرا الصناعية

ي الصناعية وبها عدد من المصانع ومنطقة بني سويف الجديدة الصناعية ومنطقة كوم ابو راض

 منها مصانع األسمنت والمطاحن والمحاجر والمنتجات الغذائية وبعض المصانع المغذية.

 التمية المستدامة.هتمام المحلى واإلقليمي والعالمي بأهمية زيادة اإل 

 كيفية التنمية البشرية والبيئيةجتماعي على الايادة في الطلب اإل. 

  مع المنظمات المدنية المستفيدة من الخريج لتوفير فرص للتدريبفتح قنوات للتعاون 

 Threatsالتهديدات المحتملة    

  اإلنهيار اإلقتصادي العالمي في ظل األزمة المالية العالمية مما جعل كثير من المستثمرين يفلرون

شأت كثيرا قبل إنشاء أي منشأة صناعية جديدة. كما أدت األزمة الي إغرق كثير من المن

 الصناعية.

 .ضعف الفلر التنموي لدي الهيئات والمنشآت مما يجعل الوحدة في عمل دائم لتنمية وسائل اإلقناع 

 .جذا الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس من اللليات المختلفة 

 .اإلعارات الممتدة ألعضاء هيئة التدريس إلى جامعات خارج الوطن 

 حتياجات الفعلية لسوق العمل.إلن التخصصات المختلفة واعدم التوازن بين أعداد الخريجين م 

  إحجام أصحاا األعمال عن تدعيم التعليم والبحث العلمي على مستو  البحوث األساسية

 والتطبيقية.

 

 

 االهداف االستراتيجية والخطط والبرامج ثالثا:

 اوال: االهداف االستراتيجية:
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لحل  الهندسى واإلستشار مجال الالمتمياة في  صة والمتخصكأحد المراكا  الوحدة( تطوير دور 1)

 وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  مستقبلى.المشلرت الفنية  

جتماعية موجه بالقيم والمبادئ الثقافية واإل الدراسات واإلستشاراتفلسفة ومبادئ  تفعيل( 2)

 ستقرلية.قراطية والتعاون واإلواألخرقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والديم

المتمياة التي تعمل على تنمية المشاركة  الخدمية الوحداتكأحد  الوحدة( رفع كفاءة وفاعلية 3)

 المجتمع على المستو  المحلى واإلقليمى والعالمي.ب المختلفةوالتعاون مع المؤسسات والمراكا 

 

الهندسى مجال الالمتمياة في  المتخصصة و كأحد المراكا الوحدةتطوير دور  لتحقيق الهدف االول:

 وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  مستقبلى."لحل المشلرت الفنية   واإلستشار 

 هداف المرحلية للهدف االول:األ

 .باللوادرواإلجهاة  الفنية المختلفة الوحدةتأهيل  1/1

جودة عالية تايد ب واإلستشارات الفنية بفي مجال التدريإمداد الطرا بخدمات تعليمية وتدريبية  1/2

 من قدراتهم التنافسية فى سوق العمل.

 مد جسور للتعاون مع منظمات األعمال لسوق العمل. 1/3

 نفتاح على مصادر متنوعة للمعرفة.واإلاألداء اإلستشار  التحسين المستمر فى جودة  1/4

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف االول: الخطط والبرامج

 .بالنظم التنموية المتلاملةنشر الوعي  1/1/1 

 للترونية بمصادر المعرفة المحلية والعالميةتصال اإلإدخال التلنولوجيا الحديثة وأساليب اإل 1/1/2

 صيانة المعدات واألجهاة والمواد الرزمة.  1/1/3

 يجين.القيام بالدراسات الرزمة لتحديد المهارات والمعارف المطلوبة فى الخر 1/2/1

. 

 وفاعليتها. التنمويةستقصاء الخريجين عن مد  جدو  البرامج إ 1/2/2

 التوسع فى الخدمات واألنشطة. 1/2/3

 تنمية العرقات مع المنظمات وهيئات األعمال لسوق العمل 1/3/1

  التنمويةحتياجات دراسة للتنبؤ باإل  1/4/1

0     

9 

2 
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يتضمن آليات القياس وأساليب  الوحدةجانب  وضع وتنفيذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من  1/4/2

 تصحيح االنحرافات

 وضع وتنفيذ نظام لملافأة وتشجيع المبادرات المتمياة 1/4/3

موجه بالقيم والمبادئ الثقافية  الدراسات واإلستشاراتفلسفة ومبادئ  تفعيل"  :الثانيلتحقيق الهدف 

ساواة والحرية والديمقراطية والتعاون جتماعية واألخرقية السليمة ويسوده العدالة والمواإل

 ستقرلية."واإل

 :ثانيهداف المرحلية للهدف الاأل

المستفدين من نتماء وحب العمل والتميا فى األداء وقبول الرأ  األخر لد  تنمية الوالء واإل 9/1

 الخدمات

 التركيا على نشر مبادئ آداا وأخرقيات المهنة. 2/2

 .بالوحدةتوفير بيئة آمنه  2/3

 تطوير نظام المعلومات وزيادة فاعليته. 2/4

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثاني: الخطط والبرامج

 برامج وندوات ونشرات تثقيفية. 2/1/1

 وضع وتنفيذ نظام للملافآت الجماعية. 2/1/2

ندوات ونشرات وبرامج تثقيفية وتدريبية ألعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة  2/2/1

 لعاملين.وا

 تضمين أخرقيات وآداا المهنة. 2/2/2

 الوحدة. وضع خطة طوارئ لمواجهة المخاطر المحتملة فى 2/3/1

 برامج تدريبية لتنظيم عملية المواجهة. 2/3/2

 ندوات ونشرات ومطويات للتوعية. 2/3/3

 ستخدام الموارد.إتطوير نظام للمتابعة والتقييم لفاعلية وكفاءة  2/4/1

 .للنظم التقييم والمتابعةاجعة الدورية المر 2/4/2

 

 

 تطوير تنظيم الخدمات المساندة بحيث توجه بالعمليات عبر الوظائف لتحقيق الجودة والمرونة  2/4/3
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 حتياجات األطراف  و  المصلحة.إوالسرعة ومقابلة     

اة التي تعمل على المتمي الخدمية الوحداتكأحد  الوحدة" رفع كفاءة وفاعلية  :الثالثلتحقيق الهدف 

المجتمع على المستو  المحلى ب المختلفةتنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكا 

 واإلقليمى والعالمي."

 :ثالثهداف المرحلية للهدف الألا

 واالستشارات وزيادة كفاءتها وفاعليتها.الدراسات التوسع فى  3/1

 الثالث: لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الخطط والبرامج

تطوير اتفاقات وبرتوكوالت للتعاون  مع المؤسسات التعليمية والبحثية المحلية واإلقليمية  3/1/1

 والعالمية.

 .ووضع آليات للتنفيذ  المشاركاتتطوير استراتيجية وخطة  3/1/2

 .تحفيا أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة للتصد  لحل مشاكل المجتمع  3/1/3

اون مع المؤسسات األخر  إلجراء البحوث الميدانية والتطبيقية والقيام باالستشارات التع 3/1/4

 واإلقليمية. التنموية محليًالمواجهة القضايا 
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 الوضع المالى للمركز فى الفترة السابقة من  إنشائه

إجمالى اإليرادات      السنة

 ) بالجنية(

 إجمالى المصروفات

 ) بالجنية(

 فى الصا

 ) بالجنية(

 080 - 080 9009-9000األولى/ 

 008622598 9008.2500 204264528 9002-9009الثانية/ 

 922002548 .260425 220062598 9002-0900 2الثالثة/

 2028658 004.62654 0908984529 .900-9002الرابعة /

 .9.200.5- .2022405 88288 9008-.900الخامسة / 

 .222.5- .486.5 2920 9004-9008السادسة /

 .92.65- 409252 2.4052 9006-9004السابعة /

 02.20580 0.2.2522 96200 9002-9006الثامنة/

    

 حيث أن الوحدة تعتمد فى تنفيذ أنشتطها على اجهاة الللية لذا فهى فى حاجة ماسة لألجهاة التالية

 لخطة الخمسية للمركز قائمة باإلحتياجات المستقبلية من المنشآت لتنفي  ا    

 القيمة التقديرية العدد البيان م

0 DATA show  0.000 0 جهاز عرض 

 8000 9 حاسب آلى 9

 200000 0 معما لضبط جودة اإلنتاج 2

 0000 0 طابعة ليزر 2

 CNC  0 09.0000مخرطة وفريزة  .

 200000 9 ماكينة تصوير 8
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 الخطة التنفي ية للمركز
وإعداد الكوادر لحل المشكالت الفنية   الهندسى واإلستشارىمجال الالمتميزة في  المتخصصة وكقحد المراكز  الوحدةتطوير دور  الهدف االول:

 البشرية برؤى ذات توجه  مستقبلى

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء برامجالخطط و ال االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
تقهيل المركز 0/0

 واألجهزة بالكوادر
 الفنية المختلفة.

 

بالنظم نشر الوعي  0/0/0
 .التنموية المتكاملة

 

المقارنة المرجعية لتحديد مستوى  -
ليات والمنشات المناسبة للك الفنيةالمعايير

 الصناعية.
نتائج التقييم والمراجعة من جانب الهيئات  -

 المانحة.

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 مدير المركز -

9002 – 9000 
 

 فرق  و ورش عمل -
 برامج تدريبية -
 نظام اتصال ومتابعة -
 موارد بشرية -

.0 

إدخال التكنولوجيا  0/0/9
الحديثة وأساليب االتصال 

ادر المعرفة االلكترونية بمص
 المحلية والعالمية

 زيادة رضاء المستفدين من خدمات المركز. -
 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 مديري المصانع. -
  مدير المركز

 ورش عمل   وتدريب 9000 - 9002
 ) يوجد قائمة( معامل وأجهزة 
 موارد بشرية 
 قواعد بيانات 
 

0800 

صيانة المعدات  0/0/2
 الالزمةواألجهزة والمواد 

 مجلس الكلية جودة النتائج ومطابقتها الي المقايس العالمية
 مجلس ادارة المركز

 مدير المركز

 دوات  وعقود صيانة مستمر
 خطط متابعة

.0 

إمداد الطالب  0/9
بخدمات تعليمية 

في مجال وتدريبية 
التدريب واإلستشارات 

جودة عالية تزيد الفنية ب
من قدراتهم التنافسية 

 عمل.فى سوق ال
 

      
القيام بالدراسات  0/9/0

الالزمة لتحديد المهارات 
والمعارف المطلوبة فى 

 الخريجين.

 تحديد واضا للمهارات والمعارف المطلوبة. -
 نتائج استقصاء سوق العمل والخريجين. -

 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 مديري المصانع.
 مجلس ادارة المنشات الصناعية

 ميدانية واستقصاءاتدراسات  كل عامين
 حلقات نقاشية

 ندوات
 

.0 

استقصاء الخريجين  0/9/9
عن مدى جدوى البرامج  

 وفاعليتها.

 مجلس الكلية نتائج استقصاء الخريجين. -
 مجلس ادارة المركز

 مديري المصانع.
 مجلس ادارة المنشات الصناعية

 دراسات ميدانية واستقصاءات من كل عام
 حلقات نقاشية

 ندوات 

.0 

التوسع فى الخدمات  0/9/2
 واألنشطة.

 

 دراسات بيئية وتنموية
 استشارات فنية

 

 مجلس ادارة المركز
 مدير المركز

ورش عمل وجلسات عصف  مستمر
 ذهني

 دراسات ميدانية
 ندوات ومؤتمرات

 دالئل ارشادية

000 

مد جسور للتعاون  0/2
مع منظمات األعمال 

 لسوق العمل.

تنمية العالقات مع 0/2/0
منظمات وهيئات األعمال ال

 لسوق العمل

 .الدراسات واإلستشاراتزيادة معدالت 
 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 مديري المصانع
 

 نظام اتصال و لقاءات وندوات كل عام
 حمالت توعية 
 
 
 

.0 

التحسين المستمر  0/2
األداء فى جودة 

دراسة للتنبؤ  0/2/0
 باالحتياجات التنموية.

تحديد التخصصات المطلوبة فى سوق  -
 العمل.

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 ديسمبر-أكتوبر
9002 

 نظام اتصال و حلقات نقاشية -
 دراسات وندوات -

.0 
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نفتاح واإلاإلستشارى 
على مصادر متنوعة 

 للمعرفة.
 

 قواعد بيانات - ثم كل عامين مجلس ادارة المنشات الصناعية

وضع وتنفي  نظام   0/2/9 
للمتابعة والمراجعة  داخلى

يتضمن  الوحدةمن جانب 
آليات القياس وأساليب 

 تصحيا االنحرافات
 

 مجلس الجامعة. نتائج المتابعة
 مجلس ادارة المركز

 مجلس ادارة المنشات الصناعية
 مدير المركز

 دراسات ميدانية كل عام
 ندوات ومؤتمرات

 دالئل ارشادية

.0 

وضع وتنفي  نظام  0/2/2 
جيع المبادرات لمكافقة وتش

 المتميزة
 

 مجلس الجامعة. جودة األداء
 مجلس ادارة المركز

 مدير المركز

 نظام اتصال و حلقات نقاشية - كل عام
 دراسات وندوات -
 قواعد بيانات -

.0 

 9000 اجمالي الهدف االول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جتماعية واألخالقية السليمة ويسوده العدالة لقيم والمبادئ الثقافية واإلموجه با الدراسات واإلستشاراتفلسفة ومبادئ  تفعيل الهدف الثاني:
 ستقاللية.والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واإل

الموازنة  انشطة التنفي  المدة الزمنيةالمسئول عن  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
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 المطلوبة  التنفي 
 )مقدرة بااللف(

تنمية الوالء  9/0
واالنتماء وحب العمل 
والتميز فى األداء 
وقبول الرأى األخر 
لدى المستفدين من 

 الخدمات

برامج وندوات  9/0/0
 ونشرات تثقيفية

 نتائج االستقصاءات.
 معدالت الشكاوى والمنازعات

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز
 مديري المصانع

 كل عام
 

 ندوات وحمالت توعية ونشرات
 بشرية موارد

9. 

وضع وتنفي  نظام  9/0/9
 للمكافآت الجماعية

 زيادة مستوى التفاعل والعمل الجماعى.
 

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز
 مديري المصانع

 نظام للتطبيق كل عام
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريب -
 مكافقت  -

9. 

التركيز على  9/9
نشر مبادئ آداب 

 وأخالقيات المهنة.
 

ندوات ونشرات  9/9/0
وبرامج تثقيفية وتدريبية 
ألعضاء هيئات التدريس 

 والهيئات المعاونة والعاملين.

 عدد الندوات والنشرات والبرامج 
 مستوى المشاركة واالستجابة

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز
 مديري المصانع

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 ندوات توعية ونشر ثقافة

 نشرات ومطويات 
 

9. 

تضمين أخالقيات  9/9/9
وآداب المهنة فى البرامج 

 الدراسية.
 

عدد البرامج الدراسية المتناولة لموضول آداب 
 وأخالقيات المهنة.

 نتائج قياس استجابة الطالب لتلك البرامج.
 

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز
 مديري المصانع

 فرق عمل مستمر
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم ومتابعة -

9. 

توفير بيئة آمنه  9/2
 .بالوحدة

وضع خطة طوارئ  9/2/0
لمواجهة المخاطر المحتملة فى 

 .الوحدة

 الدقة فى تحديد المخاطر المحتملة.
 فاعلية وتكامل خطة الطوارئ ومدى

 تغطيتها للمخاطر المحتملة.
 تحديد األدوار والسلطات  والمسئوليات بدقة.

 مجلس الكلية
جلس ادارة م

 المركز
 وحدة الدفال المدني

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 دراسات واستقصاءات

أجهزة ومعدات اتصال -تصميم خطط  و 
 ومتابعة و موارد بشرية

.0 

برامج تدريبية لتنظيم  9/2/9
 عملية المواجهة.

 مستوى التدريب المقدم. -
 مستوى مشاركة األفراد واستجابتهم. -

 

مجلس ادارة 
 كزالمر

 وحدة الدفال المدني

 فرق عمل مستمر
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم للبرامج -
 نظام اتصال  -

9. 

ندوات ونشرات  9/2/2
 ومطويات للتوعية.

 مستوى الوعي ومعدل -
 االستجابة.  

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز
 

 نشرات وحمالت توعية مستمر
 ندوات وحلقات نقاشية -

9. 

تطوير نظام  9/2
وزيادة  المعلومات

 فاعليته.

تطوير نظام للمتابعة  9/2/0
والتقييم لفاعلية وكفاءة 

 استخدام الموارد.

 مؤشرات الكفاءة والفاعلية. -
 نتائج التقييم والمراجعة.  -

مجلس ادارة 
 المركز

 فرق عمل مستمر
 اتصال ومتابعة
 دراسات وتحليل

9. 

المراجعة الدورية للنظم  9/2/9
 .التقييم والمتابعة

 مجلس الكلية نتائج المراجعة.
مجلس ادارة 

 المركز
 

 فرق عمل مستمر
 اتصال ومتابعة
 دراسات وتحليل

.0 

تطوير تنظيم الخدمات  9/2/2
المساندة بحيث توجه بالعمليات 
عبر الوظائف لتحقيق الجودة 

 والمرونة 
والسرعة ومقابلة احتياجات     

 األطراف ذوى المصلحة.

ليات الهامة والحيوية لألطراف الدقة فى تحديد العم
 المعنية.

 تحديد واضا لإلجراءات المستخدمة فى تقديتها.
استخدام أدوات الجودة الشاملة لتحقيق التطوير 

 والتحسين المطلوب.
 مدى فاعلية تحقيق الهدف المطلوب.

 مستوى رضاء األطراف المعنية.

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز
 

 نقاشية فرق عمل وحلقات - مستمر
 دراسات واستقصاءات -
برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  و موارد بشرية
 أجهزة ومعدات -
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 .29 اجمالي الهدف الثاني

 

 

ركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز المتميزة التي تعمل على تنمية المشا الخدمية الوحداتكقحد  الوحدةرفع كفاءة وفاعلية الهدف الثالث: 

 المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالميب المختلفة
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االهداف 

 المرحلية
 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج

 الموازنة المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(

التوسع فى  2/0

الدراسات 

واالستشارات 

يادة كفاءتها وز

 وفاعليتها.

تطوير اتفاقات وبرتوكوالت  2/0/0

للتعاون  مع المؤسسات التعليمية 

 والبحثية المحلية واإلقليمية والعالمية.

 عدد االتفاقات. -

 عدد الدراسات المشتركة. -

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

تطوير استراتيجية وخطة  2/0/9

 المشاركات ووضع آليات للتنفي 

 تطوير استراتيجية ذات رؤى مستقبلية.

 مستوى تكامل الخطة وفاعليتها.

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز

 مل وحلقات نقاشيةفرق ع مستمر

 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

تحفيز أعضاء هيئات التدريس  2/0/2

والهيئات المعاونة للتصدى لحل مشاكل 

 المجتمع .

مقدار المساهمة في التنمية المستدامة  -

 للمجتمع. 

 االستجابة .مستوى المشاركة و -

أهمية الموضوعات وأولوياتها الحتياجات  -

 المجتمع

 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز.

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

التعاون مع المؤسسات األخرى  2/0/2

البحوث الميدانية والتطبيقية  إلجراء

والقيام باالستشارات لمواجهة القضايا 

 البيئية محليًا واإلقليمية.

 عدد الدراسات واالستشارات. -

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز.

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 ام متابعة وتقييم و قواعد بياناتنظ -

.0 

 900 اجمالي الهدف الثالث
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 مركز خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية اآلداب 7/1/6
 يجيةتستراإلطار الفكري والمنهجي للخطة اإلا وال:أ

 مركز مقدمة عن 

 ًاسعي جاهدي بدعم من كلية األداا والذي  2555/ 25/15تأسس المركا في      

من خرل إستراتيجيات وتوجهات الجامعة األم إلي تفعيل إملانياته وقدراته  بلل قوة

خبرات الفي  لك كله علي  ًامعتمد ه الفنية واإلجتماعية والبيئية والتنويةوإثراء خبرات

في  لك  ًاومستندوأهل الخبرة في المجاالت التنموية والبيئية العلمية والفلرية ألساتذتها 

جتماعية الفاعلة إلألساليب العلمية والتلنولوجية إلي جانب الرؤ  اللافة المستحدثات وا

 . بالجامعة داخليًا وخارجيًا من أجل خدمة كافة القطاعات والتخصصات

ستحداث برامج إستمرار وإطوال مسيرتها إلي تطوير برامجها ب الجامعةسعي تو

وهي قطاع ها العدديدة تقطاعابجديدة علي نحو يتناسب مع المتغيرات العلمية واألكاديمية 

شئون التعليم والطرا   وقطاع الدراسات العليا والبحوث   وقطاع شئون خدمة المجتمع 

المجتمع من أجل خدمة و قطاع الوحدات والمراكا  ات الطابع الخاص وتنمية البيئة   

 أبنائها الطرا داخليًا وخارجيًا.ورعاية 

 امج والتخصصات التالية:ويسعى المركا الى تنفيذ  أنشتطة فى البر

 شعبة اللغة اإلنجلياية وآدابها. -1

 شعبة اللغة العربية. -2

 شعبة الملتبات والوثائق والمعلومات. -3

 شعبة الخدمات النفسية. -4

 شعبة البحوث والدراسات التاريخية. -5

 شعبة الدراسات الجغرافية والبيئية. -1

 شعبة البحوث والدراسات الفلسفية. -7

 اسات السلان والتنمية.شعبة البحوث االجتماعية ودر -3

 كما يسعى المركا لتطوير أنشتطة من خرل تطوير األهداف التالية
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إعداد برامج ودورات تدريبية لتعليم اللغة اإلنجلياية ومراجعة الرسائل واللتب  -1

العلمية لغويًا لررتقاء بمستو  اللغة العربية بالجامعة فضًر عن تحقيق وطباعة أمهات 

 خطوطات.كتب التراث والم

عقد دورات للتدريب على الترجمة من اللغة اإلنجلياية وإليها وتعليم قواعدها لغير   -2

 الناطقين بها.

بناء قواعد بيانات ونظم فهرسة ومعلومات وعقد دورات لتنمية مهارات التعامل مع  -3

 الحاسب اآللى لرفع كفاءة العاملين بتلك المجاالت.

لشخصية وتقديم برامج إرشادية وعرجية لطالبى الخدمة تنمية المهارات والقدرات ا -4

 النفسية وتدريب اللوادر المؤهلة للعمل فى مجاالت الخدمة النفسية المختلفة.

إجراء البحوث التاريخية ونشر وترجمة اللتب وعقد الندوات والمؤتمرات التى  -5

 تختص بالجوانب التاريخية المتعددة.

عية والبشرية المتاحة بالمحافظة وإجراء البحوث المتصلة التعرف على الموارد الطبي -1

 بخصائصها الجغرافية والبيئية بما يخدم عمليات التنمية فيها.

 : اإلدارة البيئية والتنموية المتكاملةفى مجال  المركزفلسفة   -02

توجيه كافة األنشطة  اإلدارة البيئية والتنموية المتلاملةفى مجال  يتبني المركا

ة واإلدارية والمالية نحو تحقيق رضاء العمرء واألطراف  ات المصلحة مع األكاديمي

و  المقدمة للطراات الجامعية البيئية والتنموية التطوير والتحسين المستمر لجودة الخدم

للوصول بهم إلى المستويات التى تحقق التميا التنافسى فى سوق العمل الخريجين 

تنظيمية تقوم على  بيئية تنموية من خرل ثقافة المحلى واإلقليمي والعالمي   و لك

 .لتاام بالتوجه نحو المستفيد   والتحسين والتطوير المستمراإل

إلى عدة اعتبارات يمكن بالمركز  اإلدارة البيئية والتنموية المتكاملةوترجع أهمية اتبال 

 -إيجازها على النحو التالى:
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لعمل مما يتطلب القيام بالعملية حتياجات ومتطلبات سوق اإالتغير المستمر فى  -

بتلار آليات جديدة لحل إبأساليب جديدة ومتطورة فى ظل التنافسية والعولمة مع  التنموية

 .التلنولوجي والعالميالمشلرت التى تواجه مسيرة التطور 

بتلار واإلبداع في إلتعاظم دور العنصر البشر  المؤهل والمدرا والقادر على ا -

 العالمى الجديد وتحدياته.  التعامل مع النظام

على نوعية ومهارة وإملانيات  هفى تقدم ونمو المجتمع بتأثير المركامساهمة  -

 .الطرا بالجامعة داخليًا وخارجيًا

ستخدام إتصاالت مما يستلام ضرورة إلالتقدم السريع فى تلنولوجيا المعلومات وا -

 .الشاملة لتحقيق الجودة البيئيةفي التعليم  برامج بيئية وتنموية

 المجتمع الداخلي والخارجي للجامعةاإلسهام في حل كثير من المشلرت التى تعوق  -

 .للجامعةمما يحسن من نظرة المجتمع 

جعل برامج ومناهج الجامعة التعليمية تتسم بالواقعية لمقابلة التوازن بين توقعات  -

 األطراف المعنية ومتطلبات التنمية المستدامة.

ادر تمويل  اتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية ضرورة البحث عن مص -

 .و التنموية بالجامعة والبحثية

 اإلدارة البيئية والتنموية المتكاملةفى سعيه نحو تحقيق مدخل  المركزومن ثم فإن 

مع العمل على  الوعي البيئي والتنموي المتكامللتزام بنشر وتعزيز ثقافة عتمد على اإلي

من خالل الخطة  في الجامعةوالتجانس بين النظم واإلجراءات المتبعة  تحقيق الترابط

 لتزم باآلتي تاالستراتيجية والتى 

 وقيمها وأهدافها. الجامعةبرسالة وغايات  المركاالتوجه في إدارة  -

ثقافة الوعي البيئي والتنموي المسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد فى تطبيق ونشر  -

 .المتلامل

 ية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع والبيئة.تفعيل العمل -
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تحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرونة الرزمة فى أسلوا تقديم الخدمة بما  -

 حتياجات وتوقعات أصحاا المصلحة.إيقابل 

جتماعى أو الثقافى بما يحقق إللطرا سواء على المستو  ارفع الوعي البيئي والتنموي ل -

 حتياجاتهم.إبل توقعاتهم ويقا

 تحديد المجاالت المحتملة والمملنة لتحقيق التميا واإلبداع واالبتلار. -

 االلتاام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة. -

المستقبلية  البيئية والتنموية حتياجاتاتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ باإل -

 للمجتمع.

 ابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة.المت -

 ستراتيجية :إلفتراضات األساسية للخطة ااإل -02

على  لمفهوم اإلدارة البيئية والتنموية المتلاملةستراتيجية إلا المركاتقوم خطة 

 -فتراضات األساسية التي يملن إيجازها على النحو التالي:إلمجموعة من ا

الخطة بصورة شمولية تحقق التوازن بين توقعات األطراف المعنية تطوير  -

 حتياجات التنمية المستدامة بالمجتمع.إو

لتحديد نقاط  (SWOT)ستخدام تحليل إو للمركابناء الخطة على الدراسة الذاتية  -

 القوة والضعف الداخلية   والفرص والتهديدات الخارجية.

لتحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات ا -

 .المركا

الداخلية في األداء من أجل تحسين البيئة  الوعي البيئي والتنموينشر ثقافة  -

 وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بلفاءة وفاعلية. والخارجية بالجامعة

 .أداء وأنشطة المركاوضع برامج وخطط متوازنة  ات رؤ  مستقبلية لتحسين  -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -
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ستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير إلالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة ا -

 والتحسين .

 ستشارية داخلية وخارجية.إالتقييم الدوري من خرل مجموعة  -

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة  -

 . SWOT)الخارجية )

 منهجية إعداد الخطة:  -.0

على  لنشر الوعي البيئي والتنموي المتلاملستراتيجية اإل المركا  تقوم خطة

. وتلمن أهمية هذه  Prospective Analysisمنهجية مركبة هى "التحليل المستقبلى" 

ستقراء الفرص والتهديدات إل للمركاالمنهجية فى قدرتها على تحليل "البيئة الخارجية" 

من حيث كفاءته وقدراته الذاتية لتحديد نقاط  للمركاتملة   وتحليل "البيئة الداخلية" المح

القوة والضعف فيه   سعيًا نحو إحداث التناسق والتعاون بين جميع األنشطة لتنفيذ 

ستراتيجية. كما أنها تمدنا بأساس إلوتحقيق رؤيته المستقبلية وغاياته ا المركاستراتيجية إ

ستراتيجية وفقًا للمعايير المحددة   وبالتالى تعتبر مدخًر أساسيًا إلقرارت اتخا  الإلسليم 

حتياجات التنمية إفى عرقته ببيئته وسوق العمل و مركاستراتيجى للإلللتخطيط ا

 المجتمعية وحركة المستجدات على المستو  العالمى.

على  -قبل من حيث كونها مطالعة للمست -وتستند منهجية "التحليل المستقبلي"  

  وهذا المنهج يقوم على أسلوا تفلير منظم قادر  System Approach"منهج النظم" 

فى ترابطاته وتشابلاته مع باقى المنظمات المجتمعية  المركاعلى دراسة منظومة 

 . األخر  فى ضوء عرقة تبادلية التتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة بلامل عناصرها

لى العناصر الرئيسية فى منظوماته بقدر متلافئ   ويحلل كما أن هذا المنهج يلتفت إ

هذا كله فى إطار التبادل المستمر مع المجتمع بمتغيراته المتعددة  كما يقدم لصانعى 

 القرارات بدائل وخيارات مملنة لموضوع الدراسة. 
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لذا فإن تضمين "مدخل النظم" داخل منهجية الخطة الحالية سوف يسهم فى تحليل 

بطريقة تسمح بفهم التغيرات التدريجية  لمركاالملونة ل Sub-systemsفرعية النظم ال

  وتسمح فى نفس الوقت بإملان إدماج صورة هذه النظم الفرعية  فى هذه النظم وعرقاته

 توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات محددة.   مترابط توجه مركار اطإتدريجيًا ضمن 

قد اعتمد  للمركزمل فى الخطة االستراتيجية وتقسيسًا على ما سبق فإن أسلوب الع

 -على ما يلى:

تحليل مضمون األدبيات المتنوعة العالمية منها والمحلية والمتصلة بعرقة التعليم  -

بتوجهات ومتطلبات التنمية وسوق العمل   وكذلك  -المصر  خاصة  -الجامعى 

ستفاده إلأسس تقويمها واالمقارنات المرجعية للتجارا المحلية واإلقليمية والعالمية و

 منها. 

تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة  -

ستيعاا لفلسفة التعليم الجامعى المصر  وأهدافه وتطوره إ  و لك من خرل فهم و

د إطار فيه   وأيضًا فهم سوق العمل وهيلل العمالة والمهن فيه   مع تحدي المركا وموقع

تحليلى لحركة المستجدات المحلية واإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على 

 القطاعات المجتمعية.

لتحديد نقاط القوة والضعف فى البيئة الداخلية    SWOT Analysisالمسح البيئى  -

 .للمركاوالفرص والتهديدات المحتملة الخارجية 

واألدوات التالية عند إعداد الخطة  كما تم التركيز بشكل خاص على األساليب

 -:للمركزستراتيجية إلا

ستمارات واستبيانات للمقابرت الشخصية والتى يرتبط مضمونها باألدبيات والمسح إ -

 البيئى للبيانات والمعلومات المرتبطة بموضوع الخطة. 

والتى استخدمت مع عدد من  Brain Storming Methodطريقة العصف الذهنى  -

 اخل وخارج الجامعة .د قيادات 

الجامعة والمؤسسات التعليمية خريجى  حلقات نقاش وورش عمل لدراسة مقترحات -

 والقائمين عليهم من رجال األعمال.  اآلخري
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تنظيم حلقات نقاشية حرة متنوعة بين فريق العمل حيث دارت تلك الحلقات حول  -

خصصات األكاديمية   رصد وتحليل الحالة المجتمعية والجامعية الراهنة من حيث الت

واإلملانات والقدرات المتاحة   وآليات تحقيق تلك الحالة المبتغاة   بما يلفل توفير عدد 

وغاياته وأهدافه  المركامن التصورات والخيارات المرغوبة والمملنة لتحقيق رؤية 

 االستراتيجية.

نفي  مرت ومنهجية الخطة المستهدفة فإن إجراءات الت الجامعةواتساقًا مع رؤية 

  -بالمراحل التالية:

ستراتيجى إلتشليل فريق الخطة بشلل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالتخطيط ا -

   ثم تم توزيع أعضاء الفريق وفقًا للمنهجية المحددة فى تلك الخطة.للمركا

 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. -

 .يتعلق به  وما لمركامتصلة بمنظومة اتحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات ال -

معتمدين فى  لك أيضا على  لبيئات المحلية واألقليمية والعالميةلالقيام بالمسح البيئى  -

 .بعض التوصيفات البيئية المعمول بها فى المحافظة

 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابرت(. -

 صدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (.تحليل النتائج ور -

عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف  -

 المعنية .

 .العمل بالمركاتنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود  -

 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية:  (.)

من العوامل الهامة   Stakeholdersيعتبر تحديد األطراف أصحاا المصلحة 

حتياجات وتوقعات تلك األطراف من أولى إلضمان فاعلية الخطة   حيث أن مقابلة 

نشر الوعي البيئي والتنموي الضمانات التي توضح مد  واقعية الخطة المقترحة في 

لخدمة المجتمع والبيئة. ويملن تحديد المركا قدمها يومد  المساهمات التي  المتلامل

 -ف أصحاا المصلحة على النحو التالي :األطرا

 إدارة الجامعة واللليات والمراكا والوحدات بالجامعة. -
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. -

 الطرا. -

 المنظمات المختلفة بسوق العمل. -

 المنظمات والهيئات العامة والخاصة. -

 الجهات الحلومية المختلفة.المؤسسات و -

 عام.المجتمع بوجه  -

 Need Assessmentتحديد االحتياجات:                 (8)

حتياجات الرزمة والتي لتوفير مقومات النجاح للخطة من الرزم تحديد وتقييم اإل

 يملن توضيحها فيما يلي :

إتباع استراتيجية تلاملية متطورة تسعى للتغيير والتحسين المستمر بأسلوا  -0

 تحقيق التميا في األداء .ل ات المصلحة مبادر بهدف إرضاء جميع األطراف 

وتطبيق فلسفته وأدواته وآليات  الوعي البيئي والتنموي المتلاملنشر ثقافة  -2

 .المركاتنفيذه في 

نتماء وزيادة الرضاء تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واإل -3

 .الوظيفي 

يشمل الخطط  وي المتلاملارشادي لمفاهيم الوعي البيئي والتنموضع دليل  -4

والهياكل التنظيمية والسياسات واإلجراءات والقواعد الرزمة للتنفيذ ونظام 

جراءات وتبسيط إجراءات العمل مع التركيا على العمليات الهامة اإللتوثيق 

 حتياجات المستفيد من الخدمة.إوالحيوية بحيث توجه لتلبية 

في أعضاء هيئات التدريس والعاملين  تحديد المهارات والقدرات الرزم توافرها -5

لعمل على تنمية تلك اولتقديم خدمة متطورة لمجتمع الجامعة داخليًا وخارجيًا 

 المهارات والقدرات للمستويات المطلوبة عن طريق التدريب المستمر.
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في  السرمة المهنية والصحة البيئيةتوفير كيان إداري مسئول عن تطبيق  -1

الدراسات البيئية وهو الممثل في مركا  وخارجيًامجتمع الجامعة داخليًا 

 .واالستشارات الفنية والحد من المخاطر بالجامعة

إنشاء مبنى إدار  مستقل للمركا مجها بأغلب األجهاة المعنية بالبيئة ويوجد  -7

 قائمة ببعض األجهاة

 تجهيا معمل متنقل للبيئة حيث أن المشللة البيئية دائما ما تحدث بصورة فجائية -3

 جهيا معمل ثابت بة أحدث أجهاة الرصد البيئى )يوجد قائمة (ت -2

تجهيا معمل حاسب ألى لرصد جميع النتائج لتوثيق النتائج واإلستفادة منها فى  -15

 تطوير المركا

وضع نظام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود الجامعة واللليات في مجال  -11

راءات تصحيحية عند وجود واتخا  إجنشر الوعي البيئي والتنموي المتلامل 

 انحرافات في األداء.

تصاالت والمعلومات وأن يتم جمع وتبادل البيانات إلتطوير نظام فعال ل -12

والمعلومات بصورة منتظمة إلجراء الدراسات  وتحليل النتائج وتحديد كفاءة 

 وفاعلية الخطط والتنفيذ.

 لناجحة.وضع نظام لتشجيع وملافأة التميا في األداء ونشر التجارا ا -13

 Risk Assessmentتقييم  المخاطر :      (4)

يجب تحديد وتقييم  للمركاستراتيجية إللتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة ا

تخا  الخطوات إلالمخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة 

النجاح للخطة    الرزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات

 ويملن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يلي :

 تجاهاتها.إعدم كفاية الدعم من جانب الجامعة   أو التغير في أولوياتها و -

 عدم كفاية الموارد الرزمة للتنفيذ.  -
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عدم تلامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوا بين جميع األجااء الفرعية  -

 .ركاالمالملونة لنظام 

 تصاالت والمعلومات.إلنخفاض كفاءة وفاعلية نظام اإ -

 عدم اإلعداد والتهيئة الرزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين. -

 ستنفا  الوقت والبطء في التنفيذ .إ -

تأثير األزمة اإلقتصادية العالمية علي الحالة اإلقتصادية للرجال األعمال والمجتمع  -

 المدني.

 ية في أساليب التنفيذ والمتابعة مع المنظمات الخارجية.البيروقراط -

 عدم وجود وعي بثقافة بيئية كاملة لدي أفراد المجتمع. -

 خالل فترة إعداد الخطة لمركز( أولويات ا6) 

 عمل على التطوير والتحسين المستمر.لل المركا وكوادره وهيللة ضرورة تأهيل -

وتوفير الموارد والبنية  لبيئية والتنموية المتلاملةنشر الوعي بمفهوم الثقافة االتوسع فى  -

 الرزمة لتحقيق  لك .

لمحلية واإلقليمية امع المؤسسات  لبيئية والتنمويةتفاقات للعرقات اإتفعيل وعقد  -

 .لخدمة الجامعة داخليا وخارجيًاوالعالمية إلنشاء برامج مشتركة 

هتمام بقضايا البيئة والمجتمع والعمل ستشارية والبحثية واالإلا المركاتسويق خدمات  -

 على المساهمة الفاعلة فى التنمية المستدامة.

هتمام بالتدريب المستمر للقيادات   وأعضاء هيئة التدريس   والهيئة المعاونة   إلا -

كاديمي والبحثى وخدمة والعاملين لرفع اللفاءة والفعالية وتحقيق التميا فى األداء األ

 المجتمع والبيئة.

 .للمركاهتمام بتحسين البنية التحتية اإل -

 في ضوء نشر الوعي البيئي والتنموي المتكاملستراتيجية ثانيا:الخطة اإل
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 :المركز( رؤيـة ورســالة 0)

 : الرؤيــة 

بيئيتتة متتن ختترل خطتتط وبتترامج    نحتتو مجتمتتع متقتتدم تنمويتتا ً   تفعيتتل دور الجامعتتة          

  العالمية.لمعايير متطورة ومتمياة ومطابقة ل وتنموية

 : الرسالة 

طبقًا للمعايير  التنموية والمهارات التدريب سسأبالمجتمع بتاويد المركاهتم ي

 ة واخرقيات المهنة. يالدولية مع وعي كامل لمشلرت المجتمع البيئ

 : وذلك على النحو التالى

 .الوعي البيئي والتنموي المتلاملدمج ثقافة  -

جتماعية والثقافية تطبيقية وفقًا للمعايير األخرقية واإلإثراء المعارف النظرية وال -

 للمجتمع.

 .وكيفية تتطبيقة نشر ثقافة وأخرقيات البحث العلمى -

 ونظيرتها محليًا وإقليميًا وعالميًا. الجامعةتدعيم التعاون بين  -

بتلار إمداد الطرا بأحدث مصادر المعرفة والتلنولوجيا الحديثة لتنمية قدرتهم فى اإل -

 القيادة والتعلم الذاتى والعمل الجماعى والمنافسة.و

   SWOT Analysis للمركز(  تحليل البيئة الداخلية والخارجية 9)

 :تحليل البيئة الداخلية

 للمركا انه قام باألنشطة التالية:أوضحت نتائج الدراسة الذاتية 

 دورات فى عرج عيوا النطق واللرم. -1

 تخدامات اللمبيوتر واالنترنت.ندوات لتعليم مهارات اس  -2

 دورات لرفع مستو  الدارسين للغتين اإلنجلياية والرتينية.  -3

 ندوات ثقافية فى مختلف التخصصات. -4

 عمل مؤتمرين علميين سنويًا.-5

عمل دراسات إلعادة تخطيط بعض القر  فى المحافظة ورسم خرائط حديثة لها  -1

 البيانات.وأطلس للافة جوانبها وفقًا ألحداث 
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تم عمل دورات فى مجال ثقافة فلر العمل الحر باالشتراك مع الصندوق األجتماعى   -7

 للتنمية.

 تم عقد دورات "تويفل" فى اللغة اإلنجلياية. -3

متدرا ويسعى  555دورة وإستفاد من التدريب حوالى  25وقد قام المركا بعقد حوالى 

 متدرا. 2555المركا الى زيادة هذا العدد الى حوالى 

أن هناك مجموعة من نقاط القوة التي  للمركاأوضحت نتائج الدراسة الذاتية كما    

ستثمارها وتفعيلها على النحو الذي يحقق رسالة إداخليًا والتي يملن  المركاتميا بها ي

. كما أظهرت نتائج الدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية المركا

 قيق رسالته وغايته.في تح المركا

 Strengthsنقاط القوة   

قلة المنافسين بالمحافظة حيث انه المركا الوحيد في المحافظة يقوم بعمل  -

 الدراسات البيئية واإلستشارات الفنية والحد من المخاطر

 خبرات األساتذة المعنين بهذا الشأن بالجامعة -

 بروتوكوالت تعاون مع الهيئات التالية: -

 صندوق ملافحة اإلدمان التابع لمجلس الوزراء  -                      

 الصندوق اإلجتماعى التابع لمجلس الوزراء -                       

 نقابة األطباء خاصة األطباء النفسيين -                       

 تاهيئات القضائية فى آلية إختيار أعضاء النيابة -                       

 وزارة التربية والتعليم -                              

 إملانية إنشاء وحدات جديدة -       

 تنوع المصادر الفنية واإلستشارية بالمركا -

 ثقة رجال األعمال والمستثمرين بالجامعة وأعضائها -

 وجود برتوكوالت تعاون بين المركا والوحدات الخاص في الجامعة -

 رنتعلي االنت للجامعةيوجد موقع  -

 

 Weaknessesنقاط الضعف  
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لخدمتة   المركتا ساستها خطتة   أحتياجتات المجتمتع توضتع علتي     إالتوجد آليتة لقيتاس    -

 المجتمع

 التوجد خطة مستقبلية واضحة محددة المسئوليات واآلليات لخدمة المجتمع -

 و المحليأقليمي خدمات مجتمعية علي المستوي العالمي او اإل للمركاال توجد  -

تاحتة واإلملانيتات المحتدودة ممتا يجعتل المركتا يتعامتل متع بعتض          قلة األجهاة الم -

 الوحدات اآلخري داخليًا وخارجيًا

حداثتتة التخصتتص بتتالمركا حيتتث أن كثيتتر متتن الهئيتتات واألفتتراد يهمشتتون التتدور      -

 البيئي.

 تحليل البيئة الخارجية

بيئي أن في ظل المتغيرات الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أوضحت نتائج التحليل ال

ستفادة منها في تدعيم "المركا أمامه العديد من الفرص المتاحة والتي يملن اإل المركا

ستراتيجية  كما أن هناك مجموعة من التهديدات إلوأهدافه ا التنافسي"  وتحقيق غاياته

حدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقه لرسالته يأن  المركاالمحتملة والتي يتحتم على 

 .وغاياته

 Opportunities    الفرص المتاحة

 الوعي البيئي والتنموي ألفراد هتمام المحلى واإلقليمي والعالمي بأهمية زيادة اإل

 المجتمع

 كيفية التنمية البشرية والبيئيةجتماعي على الايادة في الطلب اإل. 

 بفتح قنوات للتعاون مع المنظمات المدنية المستفيدة من الخريج لتوفير فرص للتدري 

 .وجود هئيات مانحة دولية بالمحافظة لإلسهام في نشر الوعي البيئي 

 Threatsلتهديدات المحتملة    ا

  اإلنهيار اإلقتصادي العالمي في ظل األزمة المالية العالمية مما جعل كثير من

المستثمرين يفلرون كثيرا قبل إنشاء أي منشأة صناعية جديدة. كما أدت األزمة الي 

 المنشأت الصناعية. إغرق كثير من
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  ضعف الفلر البيئي والتنموي لدي الهيئات والمنشآت مما يجعل المركا في عمل دائم

 لتنمية وسائل اإلقناع.

 حتياجات الفعلية إلعدم التوازن بين أعداد الخريجين من التخصصات المختلفة وا

 لسوق العمل.

 االهداف االستراتيجية والخطط والبرامج ثالثا:

 ف االستراتيجية:اوال: االهدا

لحل  التنموي مجالالالمتمياة في  المتخصصة وكأحد المراكا  المركا( تطوير دور 1)

 وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  مستقبلى.المشلرت 

جتماعية موجه بالقيم والمبادئ الثقافية واإلوال فى المجتمع التنمية البشريةمبادئ نشر( 2)

سوده العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واألخرقية السليمة وي

 ستقرلية.واإل

المتمياة التي تعمل على تنمية  الخدميةكأحد المراكا  المركا( رفع كفاءة وفاعلية 3)

المجتمع على المستو  المحلى ب المختلفةالمشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكا 

 واإلقليمى والعالمي.

في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة ولتسويق  ات المركااهم( زيادة مس4)

 ستشارية.والتطبيقية واإل البيئية والتنمويةالخدمات 

المتمياة في  المتخصصة وكأحد المراكا  المركا" تطوير دور  لتحقيق الهدف االول:

 ستقبلى."وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  ملحل المشلرت  التنموي مجالال

 هداف المرحلية للهدف االول:األ

 .باللوادر الفنية المختلفة المركاتأهيل  1/1

 ات جودة في مجال الوعي البيئي والتنموي إمداد الطرا بخدمات تعليمية وتدريبية  1/2

 عالية تايد من قدراتهم التنافسية فى سوق العمل.

 .مد جسور للتعاون مع منظمات األعمال لسوق العمل 1/3

0     

9 

2 

2 
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 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف االول: الخطط والبرامج

 .بالنظم البيئية والتنموية المتلاملةنشر الوعي  1/1/1 

يتضمن آليات  المركاوضع وتنفيذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب  1/1/2

 القياس وأساليب تصحيح االنحرافات.

 درات المتمياة.وضع وتنفيذ نظام لملافأة وتشجيع المبا 1/1/3

للترونية بمصادر المعرفة تصال اإلإدخال التلنولوجيا الحديثة وأساليب اإل 1/2/1

 المحلية والعالمية .

 صيانة المعدات واألجهاة والمواد الرزمة. 1/2/2

 التوسع فى الخدمات واألنشطة. 1/2/3

 تنمية العرقات مع المنظمات وهيئات األعمال لسوق العمل1/3/1

موجه بالقيم والمبادئ وال فى المجتمع التنمية البشريةمبادئ نشر"  :الثانيلهدف لتحقيق ا

جتماعية واألخرقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية الثقافية واإل

 ستقرلية."والتعاون واإل

 :ثانيهداف المرحلية للهدف الاأل

تميا فى األداء وقبول الرأ  األخر لد  نتماء وحب العمل والتنمية الوالء واإل 9/1

 المستفدين من الخدمات

 التركيا على نشر مبادئ آداا وأخرقيات المهنة. 2/2

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثاني: الخطط والبرامج

 برامج وندوات ونشرات تثقيفية. 2/1/1

 وضع وتنفيذ نظام للملافآت الجماعية. 2/1/2

برامج تثقيفية وتدريبية ألعضاء هيئات التدريس والهيئات ندوات ونشرات و 2/2/1

 المعاونة والعاملين.

 تضمين أخرقيات وآداا المهنة فى البرامج الدراسية. 2/2/2
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المتمياة التي  الخدميةكأحد المراكا  المركارفع كفاءة وفاعلية  :الثالثلتحقيق الهدف 

المجتمع على ب المختلفةلمراكا تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات وا

 المستو  المحلى واإلقليمى والعالمي."

 :ثالثهداف المرحلية للهدف الألا

 واالستشارات وزيادة كفاءتها وفاعليتها.الدراسات التوسع فى  3/1

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثالث: الخطط والبرامج

ؤسسات التعليمية والبحثية المحلية تطوير اتفاقات وبرتوكوالت للتعاون  مع الم 3/1/1

 واإلقليمية والعالمية.

 .ووضع آليات للتنفيذ  المشاركاتتطوير استراتيجية وخطة  3/1/2

 .تحفيا أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة للتصد  لحل مشاكل المجتمع  3/1/3

ية والقيام التعاون مع المؤسسات األخر  إلجراء البحوث الميدانية والتطبيق 3/1/4

 واإلقليمية. البيئية محليًاباالستشارات لمواجهة القضايا 

في التنمية المستدامة وخدمة  ات المركززيادة مساهم: :الرابعلتحقيق الهدف 

 ستشارية.والتطبيقية واإل البيئية والتنمويةالمجتمع والبيئة ولتسويق الخدمات 

 :رابعهداف المرحلية للهدف الألا

ات البيئية واالقتصادية واالجتماعية فى المجاالت المعرفية والعلمية تطوير الخدم 4/1

 المختلفة.

 لتوفير مصادر للدعم والتمويل الذاتى. المركاتسويق خدمات  4/2

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الرابع: الخطط والبرامج

ة بصورة وضع آلية للتنسيق إلقامة مشروعات للتصد  لمشلرت المجتمع والبيئ  4/1/1

 تلاملية.

والمؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية  المركامد جسور للتعاون بين  4/1/2

 والعالمية.
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القيام بدراسة لتحديد االحتياجات البيئية لعرج مشلرت المجتمع وتحقيق التطوير  4/2/1

 والتنمية المستدامة.

 خمسية للمركز قائمة باإلحتياجات المستقبلية من المنشآت لتنفي  الخطة ال

 العدد البيان م

0 DATA show  2 جهاز عرض 

 00 حاسب آلى 9

 0 آلة نسخ 2

 0 طابعة ليزر 2

 2 قاعات تدريب مجهزة .

 9 ماكينة تصوير 8

 0 معمل صوتيات 4

 0 معمل تكنولوجيا المعلومات 6

 2 بروجيكتور 2

 2 ماسا ضوئى 00

 0 بوصة 20تليفزيون ملون  00

 2 رضشاشات ع 09

02 DVD 9 

 2 سبورة عرض 02

 0 فاكس .0

 0 ماكينة طباعة تصويرية 08

 0 سبورة ورقية 04
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 الوضع المالى للمركز فى الفترة السابقة من  إنشائه

إجمالى اإليرادات      السنة

 ) بالجنية(

إجمالى 

 المصروفات

 ) بالجنية(

 

 الصافى 

 ) بالجنية(

-9002األولى/ 

900. 

2060250. 92026569 0482522 

-.900الثانية/ 

9008 

08.29506 0048652. 269252 

 02926522 68295.0 94620562 9004-9008الثالثة/ 

-9004الرابعة / 

9006 

92..0526 0829.560 6092586 

 

       

ملحق المستهدف فى عدد المتدربين من الخطة فى الخمسة سنوات القادمة         

 للمركز 

 اإلجمالى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 

عدد 

 المتدربين

 

200 

 

 

 

.00 

 

400 

 

200 

 

0900 

 

2800 
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 الخطة التنفي ية للمركز

 
وإعداد الكوادر البشرية برؤى ذات لحل المشكالت  التنموي مجالالالمتميزة في  المتخصصة وكقحد المراكز  المركزتطوير دور  الهدف االول:

 توجه  مستقبلى

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج اف المرحليةاالهد
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
تقهيل المركز 0/0

بالكوادر الفنية 
 المختلفة.

 

نشر الوعي بالنظم  0/0/0
 البيئية والتنموية المتكاملة.

المقارنة المرجعية لتحديد مستوى  -
يرالبيئية المناسبة للكليات والمنشات المعاي

 الصناعية.
نتائج التقييم والمراجعة من جانب الهيئات  -

 المانحة.

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -
 

9002 – 9000 
 

 فرق  و ورش عمل -
 برامج تدريبية -
 نظام اتصال ومتابعة -
 موارد بشرية -

.0 

وضع وتنفي  نظام 0/0/9
ى للمتابعة والمراجعة من داخل

جانب المركز يتضمن آليات 
القياس وأساليب تصحيا 

 االنحرافات.

 نتائج المراجعة والمتابعة الداخلية. -
نتائج المتابعة والمراجعة مع المنشات  -

 الصناعية
 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -
 

سبتمبر  -9002مارس 
 للنظام  9002
 ر للمتابعةومستم

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 نظام اتصال ومتابعة

 دورات تدريبية
 دراسات ميدانية

.0 

وضع وتنفي  نظام  0/0/2
لمكافقة وتشجيع المبادرات 

 المتميزة.

 سبتمبر –مارس  مجلس ادارة المركز - تحفيز التميز فى األداء -
 لوضع النظام 9002
ديسمبر كل عام  -اكتوبر

 للتنفي 

 وضع المعاييرفرق عمل ل
 نظام اتصال

 مكافقت للتميز

9. 

إمداد الطالب  0/9
بخدمات تعليمية 
وتدريبية في مجال 
الوعي البيئي 
والتنموي ذات جودة 
عالية تزيد من قدراتهم 
التنافسية فى سوق 

 العمل.

القيام بالدراسات  0/9/0
الالزمة لتحديد المهارات 
والمعارف المطلوبة فى 

 الخريجين.

 للمهارات والمعارف المطلوبة. تحديد واضا -
 نتائج استقصاء سوق العمل والخريجين. -

 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -
 

 دراسات ميدانية واستقصاءات كل عامين
 حلقات نقاشية

 ندوات
 

9. 

استقصاء الخريجين  0/9/9
عن مدى جدوى البرامج 

 البيئية وفاعليتها.

 مجلس الكلية اء الخريجين.نتائج استقص -
 مجلس ادارة المركز

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -
 

 دراسات ميدانية واستقصاءات من كل عام
 حلقات نقاشية

 ندوات 

9. 

دراسة للتنبؤ  0/9/2
باالحتياجات البيئية 

 والتنموية.

 مجلس الكلية تحديد التخصصات المطلوبة فى سوق العمل. -
 مجلس ادارة المركز

 لكليات لشئون البيئة.ا يلوك -
 

 ديسمبر-أكتوبر
9002 

 ثم كل عامين

 نظام اتصال و حلقات نقاشية -
 دراسات وندوات -
 قواعد بيانات -

9. 

مد جسور  0/2
للتعاون مع منظمات 
 األعمال لسوق العمل.

تنمية العالقات مع 0/2/0
المنظمات وهيئات األعمال 

 لسوق العمل

ة فى سوق زيادة معدالت القبول لطالب الجامع
 العمل.

 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -
 

 نظام اتصال و لقاءات وندوات كل عام
 حمالت توعية 

.0 

 9.0 اجمالي الهدف االول
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قية السليمة ويسوده العدالة جتماعية واألخالموجه بالقيم والمبادئ الثقافية واإلوالفى المجتمع   التنمية البشريةمبادئ نشر الهدف الثاني:
 ستقاللية..والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واإل

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
تنمية الوالء  9/0

واالنتماء وحب العمل 
فى األداء  والتميز

وقبول الرأى األخر 
لدى المستفدين من 

 الخدمات

برامج وندوات  9/0/0
 ونشرات تثقيفية

 نتائج االستقصاءات.
 معدالت الشكاوى والمنازعات

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

الكليات  يلوك -
 لشئون البيئة.

 

 كل عام
 

 ندوات وحمالت توعية ونشرات
 موارد بشرية

.0 

ي  نظام وضع وتنف 9/0/9
 للمكافآت الجماعية

 زيادة مستوى التفاعل والعمل الجماعى.
 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

الكليات  يلوك -
 لشئون البيئة.

 

 نظام للتطبيق كل عام
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريب -
 مكافقت  -

.0 

التركيز على  9/9
نشر مبادئ آداب 

 وأخالقيات المهنة.
 

ت ندوات ونشرا 9/9/0
وبرامج تثقيفية وتدريبية 
ألعضاء هيئات التدريس 

 والهيئات المعاونة والعاملين.

 عدد الندوات والنشرات والبرامج 
 مستوى المشاركة واالستجابة

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر مجلس ادارة المركز
 ندوات توعية ونشر ثقافة

 نشرات ومطويات 
 

.0 

تضمين أخالقيات  9/9/9
فى البرامج  وآداب المهنة

 الدراسية.
 

عدد البرامج الدراسية المتناولة لموضول آداب 
 وأخالقيات المهنة.

 نتائج قياس استجابة الطالب لتلك البرامج.
 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

الكليات  يلوك -
 لشئون البيئة.

 

 فرق عمل مستمر
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم ومتابعة -

.0 

 900 اجمالي الهدف الثاني
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المتميزة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز  الخدميةكقحد المراكز  المركزرفع كفاءة وفاعلية الهدف الثالث: 

 المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالميب المختلفة

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  رات االداءمؤش الخطط و البرامج االهداف المرحلية

الموازنة 

 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(

التوسع فى  2/0

الدراسات 

واالستشارات وزيادة 

 كفاءتها وفاعليتها.

تطوير اتفاقات  2/0/0

وبرتوكوالت للتعاون  مع 

المؤسسات التعليمية والبحثية 

 المحلية واإلقليمية والعالمية.

 دد االتفاقات.ع -

 عدد الدراسات المشتركة. -

 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

تطوير استراتيجية  2/0/9

اركات ووضع آليات وخطة المش

 للتنفي 

 تطوير استراتيجية ذات رؤى مستقبلية.

 مستوى تكامل الخطة وفاعليتها.

 مجلس الجامعة.

 مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

9. 

حفيز أعضاء هيئات ت 2/0/2

التدريس والهيئات المعاونة 

 للتصدى لحل مشاكل المجتمع .

مقدار المساهمة في التنمية المستدامة  -

 للمجتمع. 

 مستوى المشاركة واالستجابة . -

أهمية الموضوعات وأولوياتها  -

 الحتياجات المجتمع

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -

. 

 

 رق عمل وحلقات نقاشيةف مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

التعاون مع المؤسسات  2/0/2

األخرى إلجراء البحوث 

الميدانية والتطبيقية والقيام 

باالستشارات لمواجهة القضايا 

 البيئية محليًا واإلقليمية.

 الدراسات واالستشارات.عدد  -

 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 0.0 دف الثالثاجمالي اله
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والتطبيقية  البيئية والتنمويةفي التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة ولتسويق الخدمات  ات المركززيادة مساهم: : الرابع الهدف

 ستشارية.واإل

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
 نة المطلوبة المواز

 )مقدرة بااللف(

تطوير الخدمات  2/0

البيئية واالقتصادية 

واالجتماعية فى 

المجاالت المعرفية 

 والعلمية المختلفة

وضع آلية للتنسيق إلقامة  2/0/0

مشروعات للتصدى لمشكالت 

 المجتمع والبيئة بصورة تكاملية.

 فاعلية وكفاءة نتائج المشروعات.

 

 مجلس الكلية
 المركز مجلس ادارة

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

مد جسور للتعاون بين  2/0/9

المركز والمؤسسات والهيئات 

 المحلية واإلقليمية والعالمية.

 فى االتفاقات التعاونية. مدى التقدم

عدد المشروعات المنف ة مع المؤسسات 

 المحلية واإلقليمية والعالمية. 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 الكليات لشئون البيئة. يلوك -

 

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

تسويق خدمات  2/9

المركز لتوفير مصادر 

 للدعم والتمويل ال اتى.

القيام بدراسة لتحديد  2/9/0

االحتياجات البيئية لعالج مشكالت 

المجتمع وتحقيق التطوير والتنمية 

 المستدامة.

توفير بيانات ومعلومات عن  -

 االحتياجات الفعلية للمجتمع.

 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 لشئون البيئة. الكليات يلوك -

 

 أجهزة ومعدات ) يوجد قائمة( مستمر

 دراسات واستقصاءات -

 برامج تدريبية و ندوات وحمالت توعية   -

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 0.0 اجمالي الهدف الرابع

 

 

 

 اإلجمالى العام
 

 وإعداد الكوادر البشرية برؤى ذات توجه  مستقبلىلحل المشكالت  التنموي مجالالفي المتميزة  المتخصصة وكقحد المراكز  المركزتطوير دور  الهدف االول:
 

9.0 

جتماعية واألخالقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية موجه بالقيم والمبادئ الثقافية واإلفى المجتمع وال  التنمية البشريةمبادئ نشر الهدف الثاني:
 ستقاللية..والديمقراطية والتعاون واإل

. 

900 

ون مع المؤسسات والمراكز الهدف الثالث: تحديد اولويات العمل لرفع كفاءة وفاعلية المركز كقحد المراكز الخدمية المتميزة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعا
 المختلفة بالمجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالمي

0.0 
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 ستشارية.والتطبيقية واإل البيئية والتنمويةفي التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة ولتسويق الخدمات  المركز اتزيادة مساهمالهدف الرابع: 
. 

0.0 

 4.0 االجمالي العام لألهداف

 
 
 

 خالل الخمسة سنوات الموارد المطلوبة 
 
 
 

 االهداف
 الموارد المطلوبة مقدرة باأللف وموزعة بالسنة

 اإلجمالى 9002-9002 9009-9002 9000-9009 9000-9000 9002-9000

 255 25 25 55 55 155 الهدف األول

 255 25 25 55 55 55 الهدف الثانى

 155 35 35 35 35 35 الهدف الثالث

 155 35 35 35 35 35 الهدف الرابع

 755 115 115 115 115 215 اإلجمالى
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 المنشآت لتنفي  الخطة الخمسية للمركز ن مقائمة باإلحتياجات المستقبلية 

 العدد البيان م
0 DATA show  2 جهاز عرض 
 00 حاسب آلى 9
 0 آلة نسخ 2
 0 طابعة ليزر 2
 2 قاعات تدريب مجهزة .
 9 ماكينة تصوير 8
 0 معمل صوتيات 4
 0 معمل تكنولوجيا المعلومات 6
 2 بروجيكتور 2
 2 ماسا ضوئى 00
 0 بوصة 20لون تليفزيون م 00
 2 شاشات عرض 09
02 DVD 9 
 2 سبورة عرض 02
 0 فاكس .0
 0 ماكينة طباعة تصويرية 08
 0 سبورة ورقية 04
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 الوضع المالى للمركز فى الفترة السابقة من  إنشائه

إجمالى اإليرادات      السنة

 ) بالجنية(

 إجمالى المصروفات

 ) بالجنية(

 

 الصافى 

 () بالجنية

 0482522 92026569 .2060250 .900-9002األولى/ 

 269252 .0048652 08.29506 9008-.900الثانية/ 

 02926522 68295.0 94620562 9004-9008الثالثة/ 

 6092586 0829.560 0526..92 9006-9004الرابعة / 
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 ة للمركزملحق المستهدف فى عدد المتدربين من الخطة فى الخمسة سنوات القادم

 

 

 اإلجمالى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 

عدد 

 المتدربين

 
200 
 
 

 
.00 

 
400 

 
200 

 
0900 

 
2800 
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 بكلية التربية : إلستشارات التربويةاالتدريب ولمركزستراتيجية الخطة اإل  7/1/7
 يجيةتستراإلطار الفكري والمنهجي للخطة اإلا وال:أ

 :المركزعن مقدمة  -08

تتتم إنشتتاء وإفتتتتاح مركتتا التتتدريب واإلستشتتارات التربتتوي كوحتتده  ات طتتابع ختتاص بلليتتة التربيتته  

والمركا له اإلستتقرليه فتي إدارة شتئونه     2553/2554جامعة بني سويف   ابتداء من العام الجامعي 

لتخصصات والمجاالت فيمتا  العلميه واإلداريه والماليه والفنيه   ويقوم المركا بتقديم خدماته في كافة ا

 يتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئه المحليه في محافظة بني سويف والمحافظات األخري ......

 يهدف مركا التدريب واإلستشارات التربويه في ضوء رسالة الجامعه إلي : و    

 للليه وخارجها ..توفير المشوره الفنيه والعلميه في شتي مجاالت التخصصات التربويه المختلفه با1

 .رفع المستوي المهني والعلمي للعاملين في ميدان التربيه والتعليم ومجال محو األميه وتعليم اللبار .2

.المساهمه في حل المشلرت التربويه والتعليميه في المجتمع والبيئه المحليته   والعمتل علتي تطتوير     3

 العمل التربوي .

 التربيه والتعليم بمحافظة بني سويف ..تدعيم العرقات المهنيه مع مديرية 4

.تبتتادل الخبتترات متتع الهيئتتات والمنظمتتات التعليميتته والثقافيتته المصتتريه والعربيتته والدوليتته والتعتتاون  5

 معها في معالجة القضايا التربويه المشتركه .

وتنميتة  .اإلسهام في تطوير الفلر التربوي ونشر اإلتجاهات الحديثه وتطبيقها في حل مشلرت البيئه 1

 المجتمع .

 تة فى البرامج التالية:اويقدم المركز خدم

 أوال ً: برامج ودورات تدريبيه في مجاالت :

.تدريب المعلمين والنظار والمديرين وهيئة اإلشراف التربوي في مجتال التعلتيم )عتام   فنتي   محتو      1

 احد( .األميه وتعليم اللبار   تعليم  وي اإلحتياجات الخاصه   مدارس الفصل الو

 .تعليم اللغات العربيه واإلجنبيه لغير الناطقين بها .2

 .تلنولوجيا المعلومات واإلتصال 4.تنمية مهارات اإلتصال                          3

 .التنميه البشريه 1.أعمال السلرتاريه والملتبات                   5

 ه داخل المدارس ..تصميم وإنشاء الوحدات والمشروعات اإلنتاجيه الصغير7

 ثقنيًا : استشارات تربويه في ضوء اإلحتياجات التعليميه والبحثيه المتطلبه في مجاالت :
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 ..إجراء البحوث والدراسات التربويه للباحثين والهيئات والمؤسسات التعليميه والمجتمعيه .1

 .تصميم وإنتاج المواد واألنشطه والوسائل التعليميه .2

 .التربيه األسريه والوالديه .4.                        .اإلداره المدرسيه3

 .المشلرت التعليميه مثل : 5

*حتتتاالت التتتتأخر الدراستتتي       *صتتتعوبات التتتتعلم واإلتصتتتال       *إدارة ستتتلوك المتعلمتتتين داختتتل   

 المدارس والفصول

 ثالثًا : اقامة ندوات علميه وثقافيه وإجتماعيه حول :

 .البحث العلمي 3.تطوير المناهج             2احله المختلفه            .التعليم بأنواعه ومر1

 .الوعي والتنوير البيئي1.الوعي الديني               5.تلنولوجيا المعلومات واإلتصال          4

المركا  علي قاعه للتدريب مليفه ومجهاه بلافة الوسائل التدريبيته والتعليميته وتستع    وبحتو 

 ثر من أربعين متدربًا .القاعه ألك

إلتي المستاهمه متع الجهتات المختصته األختري        التتدريب واإلستشتارات التربويتة   يسعي مركا 

 . ناهضة علميا وتربويامحافظة بني سويف حتي تصبح محافظه  المؤسسات فىوأهمها 

ية كما أن المركتا يقتوم بممارستة أنشتطتة المختلفتة متدعوما متن الجامعتة واللليتة طبقتا إلستتراتيج           

الللية والجامعة فهو ملتام بتقديم كافة وسائل الدعم الخدمى ألعضاء هيئة التدريس والمعتاونيين وكتذا   

 العاملين والطرا فى الجامعة.

 : التدريب واإلستشارات فى مجال  المركزفلسفة   -04

و تحقيتتق والماليتتة نحتتالتعليميتتة توجيتته كافتتة األنشتتطة التتى  التتتدريب واإلستشتتارات فتتى مجتتال  يهتتدف المركتتا

 التدريبيتة ات األطراف  ات المصلحة مع التطوير والتحسين المستتمر لجتودة الختدم   األهداف التعليمية المختلفة ورضاء 

 . الللية ومجلس اإلدارة وفقا للبرامج التى يقرها مجلس العلمية والتلنولوجيةأحدث النظم  و لك بإستخدام

إلتتى عتتدة اعتبتتارات يمكتتن  بتتالمركز  التعليميتتة الختتدماتاألنظمتتة المتطتتورة فتتى وترجتتع أهميتتة اتبتتال 

 -إيجازها على النحو التالى:

بأستاليب   التنمويتة مما يتطلب القيتام بالعمليتة    المجتمعحتياجات ومتطلبات إالتغير المستمر فى  -

بتلار آليات جديدة لحل المشلرت التتى تواجته مستيرة    إجديدة ومتطورة فى ظل التنافسية والعولمة مع 

 التطور.
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بتلار واإلبداع فتي التعامتل متع    إلاظم دور العنصر البشر  المؤهل والمدرا والقادر على اتع -

 النظام العالمى الجديد وتحدياته. 

 فى تقدم ونمو المجتمع  المركامساهمة  -

التقتتدم الستتريع فتتى تلنولوجيتتا المعلومتتات واالتصتتاالت ممتتا يستتتلام ضتترورة استتتخدام صتتيغ     -

 . المعلومات المركاية كا األنترنت وخرفة امنظ مثل تطبيق الخدمةمتطورة في 

مثل عقتد   المجتمع الداخلي والخارجي للجامعةاإلسهام في حل كثير من المشلرت التى تعوق  -

 .الندوات والمؤتمرات والتدريب

و  ضرورة البحث عن مصادر تمويل  اتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثيتة  -

 .التنموية بالجامعة

 الختدمات التدريبيتة واإلستشتارية وخدمتة المجتمتع     ومن ثم فإن المركا فتى ستعيه نحتو تحقيتق نظتام      

التدريب والخدمات المجتمعية بأستلوا يتواكتب متع المتغيترات     يعتمد على االلتاام بنشر وتعايا ثقافة 

بتين التنظم   متع العمتل علتى تحقيتق التترابط والتجتانس       الدولية مع عتدم تجاهتل القتيم والمبتادئ الوطنيتة      

 -واإلجراءات المتبعة بالجامعة من خرل الخطة االستراتيجية والتى تلتام باآلتي :

 التوجه في إدارة الجامعة ووحداتها برسالة وغايات الجامعة وقيمها وأهدافها. -

 .الخدمةالمسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد فى تطبيق ونشر  -

ة الرزمة فى أسلوا تقديم الخدمة بمتا يقابتل احتياجتات    تحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرون -

 وتوقعات أصحاا المصلحة.

سواء على المستو  االجتماعى أو الثقافى بمتا يحقتق    أصحاا المصلحةالتعامل مع التفاوتات بين  -

 توقعاتهم ويقابل احتياجاتهم.

 تحديد المجاالت المحتملة والمملنة لتحقيق التميا واإلبداع واالبتلار. -

 بالمركا. التعليمية والتربويةاللتاام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة ا -

 اتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية للمجتمع. -

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة - -

 ة االستراتيجية ثالثـًا : االفتراضات األساسية للخط
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فتراضتتات إلعلتتى مجموعتتة متتن ا التتتدريب واإلستشتتاراتلمفهتتوم ستتتراتيجية إلا المركتتاتقتتوم خطتتة 

 -األساسية التي يملن إيجازها على النحو التالي:

حتياجتتات إتطتتوير الخطتتة بصتتورة شتتمولية تحقتتق التتتوازن بتتين توقعتتات األطتتراف المعنيتتة و     -

 التنمية المستدامة بالمجتمع.

لتحديتتد نقتتاط القتتوة   (SWOT)ستتتخدام تحليتتل  إو للمركتتاعلتتى الدراستتة الذاتيتتة   بنتتاء الخطتتة  -

 والضعف الداخلية   والفرص والتهديدات الخارجية.

 .المركاالمقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف  -

 مية الداخلية والخارجية بالجامعةالتعليمن أجل تحسين البيئة  التدريب واإلستشاراتنشر ثقافة  -

 وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بلفاءة وفاعلية.

 .أداء وأنشطة المركاوضع برامج وخطط متوازنة  ات رؤ  مستقبلية لتحسين  -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 سين .ستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحإلالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة ا -

 ستشارية داخلية وخارجية.إالتقييم الدوري من خرل مجموعة  -

نقاط القتوة والضتعف والفترص والتهديتدات الخارجيتة      نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة  -

((SWOT . 

 منهجية إعداد الخطة:  -06

التتتدريب والختتدمات المجتمعيتتة فتتى التتتدريب  لنشتتر ثقافتتة ستتتراتيجية اإل المركتتا  تقتتوم خطتتة

. وتلمتتن  Prospective Analysisعلتتى منهجيتتة مركبتتة هتتى "التحليتتل المستتتقبلى"  ستشتتارات واإل

ستتقراء الفترص والتهديتدات    إل للمركتا أهمية هذه المنهجية فى قدرتها علتى تحليتل "البيئتة الخارجيتة"     

وة متتن حيتتث كفاءتتته وقدراتتته الذاتيتتة لتحديتتد نقتتاط القتت      للمركتتاالمحتملتتة   وتحليتتل "البيئتتة الداخليتتة"   

 المركتتاستتتراتيجية إوالضتتعف فيتته   ستتعيًا نحتتو إحتتداث التناستتق والتعتتاون بتتين جميتتع األنشتتطة لتنفيتتذ  

تختتتا  القتتترارت إلستتتتراتيجية. كمتتتا أنهتتتا تمتتتدنا بأستتتاس ستتتليم  إلوتحقيتتتق رؤيتتتته المستتتتقبلية وغاياتتتته ا

فتى   مركتا ستتراتيجى لل إلستراتيجية وفقًا للمعايير المحددة   وبالتالى تعتبر مدخًر أساسيًا للتخطتيط ا إلا

 حتياجات التنمية المجتمعية وحركة المستجدات على المستو  العالمى.إعرقته ببيئته وسوق العمل و

علتى "متنهج التنظم"     -متن حيتث كونهتا مطالعتة للمستتقبل       -وتستند منهجية "التحليل المستقبلي"  

System Approach    علتتى دراستتة منظومتتة    وهتتذا المتتنهج يقتتوم علتتى أستتلوا تفليتتر متتنظم قتتادر
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فتتى ترابطاتتته وتشتتابلاته متتع بتتاقى المنظمتتات المجتمعيتتة األختتر  فتتى ضتتوء عرقتتة تبادليتتة        المركتتا

 . التتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة بلامل عناصرها

كما أن هذا المنهج يلتفت إلى العناصر الرئيسية فى منظوماته بقدر متلتافئ   ويحلتل هتذا كلته فتى      

متع المجتمتع بمتغيراتته المتعتددة  كمتا يقتدم لصتانعى القترارات بتدائل وخيتارات           إطار التبادل المستمر 

 مملنة لموضوع الدراسة. 

لذا فإن تضمين "مدخل النظم" داخل منهجية الخطة الحالية سوف يسهم فى تحليتل التنظم الفرعيتة    

Sub-systems رقاتته بطريقتة تستمح بفهتم التغيترات التدريجيتة فتى هتذه التنظم وع         لمركاالملونة ل   

متترابط   مركتا ر اطت إوتسمح فى نفس الوقت بإملان إدماج صورة هذه التنظم الفرعيتة تتدريجيًا ضتمن     

 توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات محددة.   توجه

قتد اعتمتد علتى متا      للمركتز وتقسيسًا على متا ستبق فتإن أستلوب العمتل فتى الخطتة االستتراتيجية         

 -يلى:

 الختدمات الجامعيتة  العالمية منها والمحلية والمتصلة بعرقة تحليل مضمون األدبيات المتنوعة  -

ومستاهمة الجامعتة دومتا فتى تقتدم المجتمتع وأن الجامعتة         التنمية وسوق العملطبقا لمتطلبات  للمجتمع

وكتتذلك المقارنتتات المرجعيتتة للتجتتارا المحليتتة واإلقليميتتة    دائمتتا هتتى قتتاطرة النمتتو فتتى هتتذا المجتمتتع   

 ستفاده منها. إلوا والعالمية وأسس تقويمها

تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة   و لك  -

فيتته    المركتتا ستتتيعاا لفلستتفة التعلتتيم الجتتامعى المصتتر  وأهدافتته وتطتتوره وموقتتع إمتتن ختترل فهتتم و

لى لحركة المستجدات المحلية وأيضًا فهم سوق العمل وهيلل العمالة والمهن فيه   مع تحديد إطار تحلي

 واإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على القطاعات المجتمعية.

لتحديد نقاط القوة والضعف فى البيئة الداخليتة  والفترص     SWOT Analysisالمسح البيئى  -

 .للمركاوالتهديدات المحتملة الخارجية 

ستتتراتيجية إللتاليتتة عنتتد إعتتداد الخطتتة ا  كمتتا تتتم التركيتتز بشتتكل ختتاص علتتى األستتاليب واألدوات ا    

 -:للمركز

ستمارات واستبيانات للمقابرت الشخصية والتى يترتبط مضتمونها باألدبيتات والمستح البيئتى      إ -

 للبيانات والمعلومات المرتبطة بموضوع الخطة. 
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 والتى استخدمت متع عتدد متن قيتادات      Brain Storming Methodطريقة العصف الذهنى  -

 لجامعة .داخل وخارج ا

وأفراد المجتمع المستتفيدين متن    الجامعةخريجى  حلقات نقاش وورش عمل لدراسة مقترحات -

 والقائمين عليهم من رجال األعمال.  والمؤسسات التعليمية اآلخري الخدمة

تنظتتيم حلقتتات نقاشتتية حتترة متنوعتتة بتتين فريتتق العمتتل حيتتث دارت تلتتك الحلقتتات حتتول رصتتد    -

األكاديميتة   واإلملانتات   الخدميتة و  جامعية الراهنة من حيث التخصصاتوتحليل الحالة المجتمعية وال

والقدرات المتاحة   وآليات تحقيق تلك الحالة المبتغاة   بما يلفل توفير عدد من التصورات والخيارات 

 وغاياته وأهدافه االستراتيجية. المركاالمرغوبة والمملنة لتحقيق رؤية 

يتتة الخطتتة المستتتهدفة فتتإن إجتتراءات التنفيتت  متترت بالمراحتتل  ومنهج الجامعتتةواتستتاقًا متتع رؤيتتة 

  -التالية:

  للمركتا ستراتيجى إلتشليل فريق الخطة بشلل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالتخطيط ا -

 ثم تم توزيع أعضاء الفريق وفقًا للمنهجية المحددة فى تلك الخطة.

 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. -

 .وما يتعلق به لمركاضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة اتحليل م -

 لبيئات المحلية واألقليمية لالقيام بالمسح البيئى  -

 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابرت(. -

 تحليل النتائج ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. -

 ندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية .عقد ال -

 .العمل بالمركاتنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود  -

 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية:  (.)

متن العوامتل الهامتة لضتمان فاعليتة        Stakeholdersيعتبر تحديتد األطتراف أصتحاا المصتلحة     

حتياجتات وتوقعتتات تلتك األطتراف متن أولتتى الضتمانات التتي توضتح متتد         إحيتث أن مقابلتة   الخطتة    

قتدمها  يومتد  المستاهمات التتي     التدريب واإلستشارات التربويةنشر ثقافة واقعية الخطة المقترحة في 

 لخدمة المجتمع. ويملن تحديد األطراف أصحاا المصلحة على النحو التالي :المركا 

 المؤسسات التعليمية. المعلمين بجميع -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. -
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 المنظمات المختلفة بسوق العمل. -

 .الطرا -

 المجتمع بوجه عام. -

 Need Assessmentتحديد االحتياجات:                 (8)

ن حتياجتتات الرزمتتة والتتتي يملتت لتتتوفير مقومتتات النجتتاح للخطتتة متتن التترزم تحديتتد وتقيتتيم اإل   

 توضيحها فيما يلي :

إتبتتاع استتتراتيجية تلامليتتة متطتتورة تستتعى للتغييتتر والتحستتين المستتتمر بأستتلوا مبتتادر بهتتدف        .35

 تحقيق التميا في األداء .لإرضاء جميع األطراف  ات المصلحة 

 التدريب واإلستشارات التربوية.نشر ثقافة  .31

 .تماء وزيادة الرضاء الوظيفينتنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واإل .37

يشتتمل الخطتتط والهياكتتل التنظيميتتة والسياستتات   وأهتتداف المركتتاارشتتادي لمفتتاهيم وضتتع دليتتل  .33

جتتراءات وتبستتيط إجتتراءات العمتتل متتع    اإلواإلجتتراءات والقواعتتد الرزمتتة للتنفيتتذ ونظتتام لتوثيتتق     

 تفيد من الخدمة.حتياجات المسإالتركيا على العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتلبية 

لتقتتديم خدمتتة متطتتورة لمجتمتتع    إدارة المركتتاتحديتتد المهتتارات والقتتدرات التترزم توافرهتتا فتتي     .32

لعمتتل علتتى تنميتتة تلتتك المهتتارات والقتتدرات للمستتتويات المطلوبتتة عتتن  اوالجامعتتة داخليتتًا وخارجيتتًا 

 طريق التدريب المستمر.

 .ء في المركاتوفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األدا .45

واتختا  إجتراءات تصتحيحية عنتد     المركتا  وضع نظتام داخلتي للمتابعتة والمراجعتة لتقيتيم جهتود        .41

 وجود انحرافات في األداء.

تصاالت والمعلومات وأن يتتم جمتع وتبتادل البيانتات والمعلومتات بصتورة       إلتطوير نظام فعال ل .42

 ية الخطط والتنفيذ.وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعل  التدريبمنتظمة إلجراء 

 وضع نظام لتشجيع وملافأة التميا في األداء ونشر التجارا الناجحة. .43

 Risk Assessmentتقييم  المخاطر :      (4)

يجتتب تحديتتد وتقيتتيم المختتاطر     للمركتتاستتتراتيجية إللتحقيتتق النجتتاح فتتي تطتتوير وتنفيتتذ الخطتتة ا    

تختا  الخطتوات الرزمتة للتعامتل متع تلتك       إلوالعقبات المرتبطة بعملية تصتميم وتطتوير وتنفيتذ الخطتة     
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المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومتات النجتاح للخطتة   ويملتن توضتيح تلتك المختاطر والعقبتات         

 فيما يلي :

 تجاهاتها.إعدم كفاية الدعم من جانب الجامعة   أو التغير في أولوياتها و -

 عدم كفاية الموارد الرزمة للتنفيذ.  -

شمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوا بين جميتع األجتااء الفرعيتة الملونتة لنظتام      عدم تلامل الخطة و -

 .المركا

 تصاالت والمعلومات.إلنخفاض كفاءة وفاعلية نظام اإ -

 عدم اإلعداد والتهيئة الرزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين. -

 ستنفا  الوقت والبطء في التنفيذ .إ -

 العالمية علي الحالة اإلقتصادية والمجتمع المدني. تأثير األزمة اإلقتصادية -

 البيروقراطية في أساليب التنفيذ والمتابعة مع المنظمات الخارجية. -

 خالل فترة إعداد الخطة لمركز( أولويات ا6) 

 عمل على التطوير والتحسين المستمر.لل المركا وكوادره وهيللة ضرورة تأهيل -

 الرزمة لتحقيق  لك . إلستشارات التربويةانشر الوعي بمفهوم التوسع فى  -

والهيئتتات المانحتتة  متتع المؤسستتات التعليميتتة    للختتدمات المتاحتتة فتتى المركتتا    تفاقتتات إتفعيتتل وعقتتد   -

 والمؤسسات التى تعمل فى كافة المجاالت داخل محافظة بنى سويف.

علتتة فتتى التنميتتة   واالهتمتتام بقضتتايا المجتمتتع والعمتتل علتتى المستتاهمة الفا      المركتتاتستتويق ختتدمات   -

 المستدامة.

والعتتاملين لرفتتع اللفتتاءة والفعاليتتة وتحقيتتق التميتتا فتتى األداء    متتام بالتتتدريب المستتتمر للقيتتادات   هتإلا -

 .الخدمى

 .للمركاهتمام بتحسين البنية التحتية اإل -

 في ضوء نشر الوعي البيئي والتنموي المتكاملستراتيجية ثانيا:الخطة اإل

 :لمركزا( رؤيـة ورســالة 0)

 : الرؤيــة 
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التعلتتيم  خاصتتة فتتى مجتتال التتتدريب واإلستشتتارات   إلتتى تحقيتتق التميتتا فتتى مجتتال   المركتتاستتعى ي 

علتى المستتويات المحليتة واإلقليميتة فتى ظتل منتاخ يتستم باالستتقرلية والحريتة والديمقراطيتة            التربوية 

  والمساواة وبما يساهم فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة

 : الرسالة 

نشرالوعى التعليمى وتدعيم ثقافة التدريب واإلستشتارات  تمثل رسالته فى ت المركافي ضوء رؤية     

 التربوية  وتحقيق رؤية الللية والجامعة .

 : وذلك على النحو التالى

 جتماعية والثقافية للمجتمع.إثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقًا للمعايير األخرقية واإل -

 .التدريب واإلستشاراتشر ثقافة وأخرقيات ن -

 محليًا وإقليميًاً . والمؤسسات المركا تدعيم التعاون بين -

   SWOT Analysis للمركز(  تحليل البيئة الداخلية والخارجية 9) 

 عند تحليل البيئة الذاتية للمركز وجد أنه يحتوى على  الوضع الحالى:و تحليل البيئة الداخلية

 م . 2557 – 2554ام المركا بالعديد من الدورات خرل الفتره من : ق إنجازاته
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المركا  علتتي قاعتته للتتتدريب مليفتته ومجهتتاه بلافتتة الوستتائل التدريبيتته والتعليميتته  وبحتو تت إمكاناتتته :

 وتسع القاعه ألكثر من أربعين متدربًا .

مستتفيد كمتا    15555ويسعى المركا الى زيتادة طاقتتة التدريبيتة  خترل الخطتة الخمستية القادمتة التى         

التتى توستيع نطتتاق خدماتتتة التتى أمتاكن أختتر  متتن ختترل بروتوكتوالت تعتتاون متتع الهيئتتات     يستعى ايضتتا 

 والمؤسسات المختلفة لخدمة العملية التنموية بالمجتمع. 

تميتا  يأن هناك مجموعتة متن نقتاط القتوة التتي       للمركاأوضحت نتائج الدراسة الذاتية    

. كمتا أظهترت   المركاى النحو الذي يحقق رسالة ستثمارها وتفعيلها علإداخليًا والتي يملن  المركابها 

 في تحقيق رسالته وغايته. المركانتائج الدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية 

 Strengthsنقاط القوة   

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد  اسم الدوره  م

 الدورات

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد 

 الدارسين

دوره متخصصتته فتتتي إضتتتطرابات التخاطتتتب وعيتتتوا النطتتتق   1

 واللرم 

4 227 

 215 2 دوره متقدمه في إضطرابات التخاطب وعيوا النطق واللرم  2

 144 2 مدوره متخصصه في صعوبات التعل 3

دوره فتتتتتي التتتتتوعي بالتربيتتتتته الخاصتتتتته والتعامتتتتتل متتتتتع  وي    4

 اإلحتياجات الخاصه 

2 115 

دوره متخصصتتتته فتتتتي تتتتتدريس الرياضتتتتيات والعلتتتتوم باللغتتتته   5

 اإلنجليايه

7 311 

دوره متخصصتتته فتتتي تطبيقتتتات الحاستتتب فتتتي تتتتدريس متتتادة        1

 التخصص

5 133 

 73 5 روضهدوره متخصصه في تطبيقات الحاسب في تعليم طفل ال 7

 1333 27 المجموعه 
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الخبترات المتميتتاة ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس بتتالمركا والتتى تستتتمد متتن خبتترات أعضتتاء هيئتتة    -

 ة.التدريس بالللية والجامع

إلتى    منذ إنشائها محليًا وإقليميًا وعالميتًا أدت  جامعة بنى سويفسمعة أكاديمية متمياة حققتها  -

اعتتتراف العديتتد متتن التتدول والجهتتات العلميتتة اإلقليميتتة والعالميتتة بالشتتهادات الممنوحتتة متتن        

 الجامعة وكذلك ارتباط الجامعة بالعديد من اتفاقيات التعاون مع جامعات وهيئات عالمية.

تتوافر عتتدد مناستب متتن أعضتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتات المعاونتتة المتخصصتة فتتى مجتتاالت       -

 .تخص المركا

 .بالمركا والتدريب تنوع وتعدد تخصصات وفروع الدراسة -

 من أعضاء هيئة التدريس على جوائا علمية. بعضحصول ال -

ئتات المعاونتة   وجود نظام للتحسين المستمر يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التتدريس والهي  -

بشتلل منتتظم و لتك     اهمها برامج محتو األميتة   من خرل توفير مجموعة من البرامج التدريبية

 لررتقاء بمستو  جودة العملية التعليمية.

 االستتتراتيجيستتعى لتحقيتق أهتتداف التخطتتيط  ي باللليتتةتتوافر مركتتا ووحتتدات لضتمان الجتتودة    -

 واالرتقاء بقدراتها التنافسية. والللية للجامعة

 فتي الفتترات المستائية وأيتام األجتازات      فياستخدام فعال إلملانيات الجامعة ومواردها )العمل  -

 بعض اللليات وبرامج الدراسات العليا(.

 Weaknessesنقاط الضعف  

 عداد اللليات بالجامعة لمقابلة المعايير األكاديمية المؤهلة لرعتماد.التأخر فى إ 

 واالتصتاالت لتربط الجامعتة ووحتداتها وكلياتهتاع متع عتدم         ضعف كفاية وفاعلية نظم المعلومات

استلمال قواعد بيانات خاصة بأعضاء هيئات التتدريس والهيئتات المعاونتة والعتاملين والطترا      

 والخريجين.
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  برامج التدريس بالجامعتة نظترًا لعتدم توافرهتا      فيضعف استخدام األساليب التلنولوجية الحديثة

 عداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس علتى استتخدامها  إلنقص وحية من نالضعف التمويل المالى 

 .من ناحية أخر  

 .غياا أسلوا التنظيم الموجه بالعمليات عبر الوظائف المختلفة 

     لايتتادة التتدخل المتوقتتع وخدمتتة    يقتتدمها المركتتا  التتتيالحاجتتة لتفعيتتل سياستتات تستتويق الخدمتتة

 المجتمع.

  كل من الطرا واألطراف المعنية جهة نظرمن و التدريبيةغياا نظم تقييم البرامج. 

  الدراستتية بشتتلل كتتاف لتلبيتتة االحتياجتتات الحقيقيتتة لستتوق العمتتل وتاويتتد       بتترامجعتتدم توجتته ال

 الخريجين بالمهارات والمعارف الرزمة لتحقيق مياة تنافسية لهم.

  ى إجادة وتدريب أعضاء هيئة التدريس علجميع الملتبات  في االللترونيعدم تعميم نظم البحث

متتع حاجتتة معظتتم الملتبتتات إلتتى تحتتديث وتطتتوير متتن حيتتث كميتتة وحداثتتة المراجتتع    استتتخدامها 

 والدوريات العربية واألجنبية.

  يستخدم فيه استراتيجية تسويقية فاعلة. المتدربين عدم توافر نظام لجذا 

         متل متع   ضعف مستتو  التأهيتل العلمتى والتتدريب اإلدار  للمتوظفين بلليتات الجامعتة التتى تتعا

 المركا.

 األزمة المالية العالمية 

 تحليل البيئة الخارجية

أمامته   المركتا في ظل المتغيرات الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أوضحت نتتائج التحليتل البيئتي أن    

 ستفادة منهتا فتي تتدعيم "المركتا التنافستي"  وتحقيتق غاياتته       العديد من الفرص المتاحة والتي يملن اإل

أن  المركتا ستتراتيجية  كمتا أن هنتاك مجموعتة متن التهديتدات المحتملتة والتتي يتحتتم علتى           إلوأهدافه ا

 حدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقه لرسالته وغاياته.ي

 Opportunities    الفرص المتاحة

 أعضاء هيئة التدريس المتمياين فى هذا المجال 
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    منظومتتة العمليتتة   فتتيالتحستتين المستتتمر  بأهميتتة  والعتتالمي واإلقليمتتيزيتتادة االهتمتتام المحلتتى

 التعليمية.

   فتي األداء  فتي بثقافتة الجتودة والتميتا     التوعي نشتر   فتي إنشاء مراكا جامعية ووحدات للمستاعدة 

 الجامعات واللليات المختلفة.

  التعليم الجيدعلى  االجتماعيالطلب  فيالايادة. 

 Threatsالتهديدات المحتملة    

   لها نفس األهداف التدريبية والتعليمية.وجود بعض المراكا األخر 

  أصحاا المصلحةزيادة معدالت البطالة مما يؤثر سلبيًا على دافعية. 

 األزمة المالية العالمية وتداعياتها على اإلقتصاد والمؤسسات وعلى الهيئات المانحة. 

 . تغيير أولويات الجامعة 
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 االهداف االستراتيجية والخطط والبرامج ثالثا:

مجتتال التتتدريب واإلستشتتارات  المتميتتاة فتتي  المتخصصتتة وكأحتتد المراكتتا  المركتتاطتتوير دور ( ت1)

 وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  مستقبلى. التربويه 

جتماعيتتة  موجتته بتتالقيم والمبتتادئ الثقافيتتة واإل   الختتدمى للمجتمتتع  األداء تفعيتتل دور الجامعتتة فتتى   ( 2)

 ستقرلية.ة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واإلواألخرقية السليمة ويسوده العدال

المتميتاة التتي تعمتل     الخدميتة كأحتد المراكتا    المركتا رفع كفاءة وفاعليتة  تحديد أولويات العمل ل( 3)

المجتمع علتى المستتو  المحلتى    بت  المختلفتة على تنمية المشاركة والتعاون متع المؤسستات والمراكتا    

 واإلقليمى والعالمي.

مجتال التتدريب   المتميتاة فتي    المتخصصتة و كأحد المراكا  المركاتطوير دور  قيق الهدف االول:لتح

 "وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  مستقبلى. واإلستشارات التربويه 

 هداف المرحلية للهدف االول:األ

 .باللوادر الفنية المختلفة المركاتأهيل  1/1

 لتلنولوجية والبنية التحتية للمركاتحسين البيئة التعليمية وا  1/2

    التتتدريب واإلستشتتارات التربويتته  فتتي مجتتال التتتدريب  إمتتداد الطتترا بختتدمات تعليميتتة وتدريبيتتة   1/3

 لقدراتهم التنافسية فى سوق العم جودة عالية تايد منب

 مد جسور للتعاون مع منظمات األعمال لسوق العمل. 1/4

 نفتاح على مصادر متنوعة للمعرفة.واإلداء التدريبى األالتحسين المستمر فى جودة  1/5

 .بالجامعةتطوير وتنمية اللوادر البشرية  1/1

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف االول: الخطط والبرامج

 .اإلستشارات التربويةعقد دورات تدريبيه في تطوير وتحسين مهارات  1/1/1 

آليات القياس وأساليب يتضمن  المركاجعة من جانب وضع وتنفيذ نظام داخلى للمتابعة والمرا 1/1/2

 تصحيح االنحرافات.

 وضع وتنفيذ نظام لملافأة وتشجيع المبادرات المتمياة. 1/1/3

 للترونية بمصادر المعرفة المحلية والعالمية .تصال اإلإدخال التلنولوجيا الحديثة وأساليب اإل 1/2/1

 زمة.صيانة المعدات واألجهاة والمواد الر 1/2/2

 .تدريس اللغه العربيه لغير الناطقين بها مثل التوسع فى الخدمات واألنشطة 1/2/3

0     

9 

2 
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 القيام بالدراسات الرزمة لتحديد المهارات والمعارف المطلوبة فى الخريجين. 1/3/1

 وفاعليتها. البيئيةستقصاء الخريجين عن مد  جدو  البرامج إ 1/3/2

 .يئية والتنمويةالبحتياجات دراسة للتنبؤ باإل 1/3/3

 تنمية العرقات مع المنظمات وهيئات األعمال لسوق العمل 1/4/1

 برامج متنوعه في تعليم اللغات ألغراض خاصه تقدم لرجال األعمال . 1/4/2

 للمستفيدينألغراض خاصه تقدم  اإلستشارات التربوية.برامج متنوعه في  1/5/1

 التنمو رتخطيط وتنفيذ مشروعات للتحسين والتطوي 1/1/1

تفاقيتات وبترامج للتعتاون والتبتادل الثقتافى والعلمتى للمستتفدين وتنفيتذها متع الجامعتات           إوضع  1/1/2

 والهيئات األخر .

موجته بتالقيم والمبتادئ الثقافيتة     الختدمى للمجتمتع   األداء تفعيل دور الجامعة فى  :الثانيلتحقيق الهدف 

والمستتتتاواة والحريتتتتة والديمقراطيتتتتة والتعتتتتاون جتماعيتتتتة واألخرقيتتتتة الستتتتليمة ويستتتتوده العدالتتتتة واإل

  ستقرليةواإل

 :ثانيللهدف ال هداف المرحليةاأل

المستتفدين متن   نتمتاء وحتب العمتل والتميتا فتى األداء وقبتول الترأ  األختر لتد           تنمية الوالء واإل 9/1

 الخدمات

 التركيا على نشر مبادئ آداا وأخرقيات المهنة. 2/2

 هداف المرحلية للهدف الثاني:لتحقيق اال الخطط والبرامج

 برامج وندوات ونشرات تثقيفية. 2/1/1

 وضع وتنفيذ نظام للملافآت الجماعية. 2/1/2

نتتتدوات ونشتتترات وبتتترامج تثقيفيتتتة وتدريبيتتتة ألعضتتتاء هيئتتتات التتتتدريس والهيئتتتات المعاونتتتة   2/2/1

 والعاملين.

 تضمين أخرقيات وآداا المهنة فى البرامج الدراسية. 2/2/2

 .للنظم التقييم والمتابعةالمراجعة الدورية  2/3/1

  تطوير تنظيم الخدمات المساندة بحيث توجه بالعمليات عبر الوظائف لتحقيق الجودة والمرونة 2/3/2

 حتياجات األطراف  و  المصلحة.إوالسرعة ومقابلة 
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 الخدميتة مراكتا  كأحتد ال  المركتا رفتع كفتاءة وفاعليتة    تحديتد أولويتات العمتل ل    :الثالتث لتحقيق الهدف 

المجتمع علتى  بت  المختلفةالمتمياة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكا 

 المستو  المحلى واإلقليمى والعالمي.

 :ثالثللهدف ال هداف المرحليةألا

 وزيادة كفاءتها وفاعليتها. والتدريب واالستشاراتالدراسات التوسع فى  3/1

 تحقيق االهداف المرحلية للهدف الثالث:ل الخطط والبرامج

تطتتوير اتفاقتتات وبرتوكتتوالت للتعتتاون  متتع المؤسستتات التعليميتتة والبحثيتتة المحليتتة واإلقليميتتة   3/1/1

 والعالمية.

 .ووضع آليات للتنفيذ  المشاركاتتطوير استراتيجية وخطة  3/1/2

لتطبيقيتتة والقيتتام باالستشتتارات التعتتاون متتع المؤسستتات األختتر  إلجتتراء البحتتوث الميدانيتتة وا  3/1/3

 واإلقليمية. البيئية محليًالمواجهة القضايا 
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 للمركز ال اتيةمالحق الدراسة 

 قائمة بقجهزة المركز فى الوضع الحالى طبقا للدفاتر

 ترابيزات . -0

 حاسب آلى  0 -9

 ويستخدم المركز قاعات الكلية لتنفي  أنشتطة -2

 

 

 

عتتتتتتتتتتتدد   اسم البرنامج

 الدورات

عتتتتتتتتتتتتتدد 

 الدارسين

إجمتتتتتتتالى  

تللفتتتتتتتتتتتتتة 

 التدريب

إجمتتتتتتتتتتتتالى 

ايتتتتتتتتتترادات 

 التدريب

 الصافى

تتتتتتتتدريس الرياضتتتتتتتيات باللغتتتتتتتة  دوره 

   اإلنجلياية

7 177 72255 33555 15155 

 14125 53555 33335 151 7   تدريس العلوم باللغة اإلنجليايةدوره 

متخصصة فى تطبيقتات الحاستب   دوره 

  فى تعليم طفل الروضة

5 73 2455 15755 1355 

متخصصة فى تطبيقتات الحاستب   وره د

   فى مادة التحصص

5 145 17355 21355 4555 

دورة متخصصتتتتة فتتتتى عيتتتتوا النطتتتتق 

 واللرم

4 227 35145 52455 23715 

دوره متخصصتتتتتته فتتتتتتي إضتتتتتتطرابات  

 التخاطب وعيوا النطق واللرم

2 215 45155 72255 27155 

 11525 23355 7235 144 2 متقدمة فى صعوبات التعلمدوره 

 152555     المجموع
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 الوضع المالى للمركز فى الفترة السابقة من  إنشائه

 

إجمتتتتتتالى اإليتتتتتتترادات       السنة

 ) بالجنية(

 إجمالى المصروفات

 ) بالجنية(

 

 الصافى 

 ) بالجنية(

 00289 406.52 0682452 9002-9002األولى/ 

 002454. ..604925 .02029059 .900-9002الثانية/

 .924.252- 2.06.568 28264540  9008-.900الثالثة/

 29.96588- 090929588 64402590  9004-9008الرابعة/

 4092058- 60022520 628652 9006-9004الخامسة/

    

    اإلجمالى

 

 لتنفي  الخطة الخمسية للمركز  من األجهزةقائمة باإلحتياجات المستقبلية 

 تاويد المركا بقاعات تدريب  -1

 حاسب آلى جهاز  25 -2

 طابعة + ماسح ضوئى 5 -3

 ماكينة تصوير -4

 

ملحق المستهدف المالى من الخطة فى الخمسة سنوات القادمة للمركز طبقا للمستتهدف متن الزيتادة    

 فى عدد المتدربين

 اإلجمالى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 

       إيرادات

 لخمسة سنوات القادمة للمركز ملحق المستهدف فى عدد المتدربين من الخطة فى ا

 اإلجمالى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 
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 الخطة التنفي ية للمركز
وإعداد الكوادر البشرية برؤى   يةالتدريب واإلستشارات التربومجال المتميزة في  المتخصصة وكقحد المراكز  المركزتطوير دور  الهدف االول:

 ذات توجه  مستقبلى

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
تقهيل المركز 0/0

بالكوادر الفنية 
 المختلفة.

 

عقد دورات تدريبيه  0/0/0
تحسين مهارات في تطوير و

 اإلستشارات التربوية
 

 
نتائج التقييم والمراجعة من جانب الهيئات  -

 المانحة.

 مجلس ادارة المركز -
 مدير المركز -

9002 – 9000 
 

 برامج تدريبية -
 نظام اتصال ومتابعة -
 موارد بشرية -

.0 

وضع وتنفي  نظام 0/0/9
داخلى للمتابعة والمراجعة من 
جانب المركز يتضمن آليات 

وأساليب تصحيا  القياس
 االنحرافات.

 نتائج المراجعة والمتابعة الداخلية. -
نتائج المتابعة والمراجعة مع المنشات  -

 الصناعية
 

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 

سبتمبر  -9002مارس 
 للنظام  9002

 ومستمر للمتابعة

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 نظام اتصال ومتابعة

 دورات تدريبية
 راسات ميدانيةد

.0 

وضع وتنفي  نظام  0/0/2
لمكافقة وتشجيع المبادرات 

 المتميزة.

 سبتمبر –مارس  مجلس ادارة المركز - تحفيز التميز فى األداء -
 لوضع النظام 9002
ديسمبر كل عام  -اكتوبر

 للتنفي 

 فرق عمل لوضع المعايير
 نظام اتصال

 مكافقت للتميز

9. 

تحسين البيئة   0/9
ية والتكنولوجية التعليم

 والبنية التحتية للمركز
 

إدخال التكنولوجيا  0/9/0
الحديثة وأساليب االتصال 

االلكترونية بمصادر المعرفة 
 المحلية والعالمية

 زيادة رضاء المستفدين من خدمات المركز. -
 

 مجلس ادارة المركز -
 
. 

 ورش عمل   وتدريب 9000 - 9002
 )يوجد قائمة( معامل وأجهزة 
 قواعد بيانات و بشريةموارد  
 

.0 

صيانة المعدات  0/9/9
 واألجهزة والمواد الالزمة

جودة النتائج ومطابقتها الي المقايس 
 العالمية

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز

 دوات  وعقود صيانة مستمر
 خطط متابعة

.0 

التوسع فى الخدمات  0/9/2
 واألنشطة.

 

 وإستشارات دراسات
 ارات فنيةاستش

 

ورش عمل وجلسات عصف  مستمر مجلس ادارة المركز
 ذهني

ندوات و دراسات ميدانية
 ومؤتمرات

 دالئل ارشادية

.0 

إمداد الطالب  0/2
بخدمات تعليمية 

في مجال وتدريبية 
التدريب واإلستشارات 

جودة عالية ب التربوية 
تزيد من قدراتهم 
التنافسية فى سوق 

دراسات القيام بال 0/2/0
الالزمة لتحديد المهارات 
والمعارف المطلوبة فى 

 الخريجين.

 تحديد واضا للمهارات والمعارف المطلوبة. -
 نتائج استقصاء سوق العمل والخريجين. -

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 

 دراسات ميدانية واستقصاءات كل عامين
 حلقات نقاشية

 ندوات
 

9. 

استقصاء الخريجين  0/2/9
مدى جدوى البرامج عن 

 البيئية وفاعليتها.

 مجلس الجامعة. نتائج استقصاء الخريجين. -
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز

 دراسات ميدانية واستقصاءات من كل عام
 حلقات نقاشية

 ندوات 

9. 
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 العمل.
 

دراسة للتنبؤ  0/2/2
 التنموية. باالحتياجات

تحديد التخصصات المطلوبة فى سوق  -
 العمل.

 .مجلس الجامعة
 مجلس ادارة المركز

 

 ديسمبر-أكتوبر
9002 

 ثم كل عامين

 نظام اتصال و حلقات نقاشية -
 دراسات وندوات -
 قواعد بيانات -
 
 

9. 

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
ر للتعاون مد جسو 0/2

مع منظمات األعمال 
 لسوق العمل.

تنمية العالقات مع 0/2/0
المنظمات وهيئات األعمال 

 لسوق العمل

زيادة معدالت القبول لطالب الجامعة فى 
 سوق العمل.

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 

 نظام اتصال و لقاءات وندوات كل عام
 حمالت توعية 

.0 

التحسين  ./0
لمستمر فى ا

األداء جودة 
التدريبى 

نفتاح على واإل
مصادر متنوعة 

 للمعرفة.
 

.برامج متنوعه في  0/./0
تعليم اللغات ألغراض خاصه 

 تقدم لرجال األعمال
. 

زيادة المهارات المعرفية والتطبيقية لدى  -
 المستفدين  فى تخصصات مختلفة.

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 

 كل عام
 

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 برامج تدريبية

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

.برامج  0/./0
متنوعه في 

اإلستشارات التربوية 
ألغراض خاصه تقدم 

 للمستفيدين
 

 مجلس الجامعة. إستقصاء أراء المتدربين -
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز

 ورش عمل وحلقات نقاشية كل عام
 تدريبيةبرامج 

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

تطوير وتنمية  0/8
الكوادر البشرية 

 بالجامعة.
 

تخطتتتتتتتتتتتتيط وتنفيتتتتتتتتتتتت   0/8/0
مشتتتتتتتتتتتتتتروعات للتحستتتتتتتتتتتتتتين 

 التنموىوالتطوير

 نسبة المشروعات. -
 نتائج استقصاء األطراف المعنية. -

 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 

 كل عام
 

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 رامج تدريبيةب

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

وضع اتفاقيات  0/8/9
وبرامج للتعاون والتبادل 
الثقافى والعلمى للمستفدين 
وتنفي ها مع الجامعات 

 والهيئات األخرى.
 

 عدد البرامج ومستوى المشاركة. -
 نتائج التقييم واستقصاء األطراف المعنية. -

 مجلس الجامعة.
 ليةمجلس الك

 مجلس ادارة المركز
 ادارة العالقات الثقافية بالجامعة

 نظام اتصال- 9002-9000
 دراسات 

ندوات وورش عمل وبرامج 
 تقهيل وإعداد

9. 

 00. اجمالي الهدف االول
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ألخالقية السليمة ويسوده العدالة جتماعية واموجه بالقيم والمبادئ الثقافية واإلالخدمى للمجتمع األداء تفعيل دور الجامعة فى  الهدف الثاني:

 ستقالليةوالمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واإل

 مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
المسئول عن 

 انشطة التنفي  المدة الزمنية التنفي 
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
تنمية الوالء  9/0

واالنتماء وحب العمل 
يز فى األداء والتم

وقبول الرأى األخر 
لدى المستفدين من 

 الخدمات

برامج وندوات  9/0/0
 ونشرات تثقيفية

 نتائج االستقصاءات.
 معدالت الشكاوى والمنازعات

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز

 كل عام
 

 ندوات وحمالت توعية ونشرات
 موارد بشرية

.0 

وضع وتنفي  نظام  9/0/9
 للمكافآت الجماعية

 زيادة مستوى التفاعل والعمل الجماعى.
 

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز

 نظام للتطبيق كل عام
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريب -
 مكافقت  -

.0 

التركيز على  9/9
نشر مبادئ آداب 

 وأخالقيات المهنة.
 

ندوات ونشرات  9/9/0
وبرامج تثقيفية وتدريبية 
ألعضاء هيئات التدريس 

 ت المعاونة والعاملين.والهيئا

 عدد الندوات والنشرات والبرامج 
 مستوى المشاركة واالستجابة

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 ندوات توعية ونشر ثقافة

 نشرات ومطويات 
 

.0 

تضمين أخالقيات  9/9/9
وآداب المهنة فى البرامج 

 الدراسية.
 

ة المتناولة لموضول آداب عدد البرامج الدراسي
 وأخالقيات المهنة.

 نتائج قياس استجابة الطالب لتلك البرامج.
 

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز

 فرق عمل مستمر
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم ومتابعة -

.0 

تطوير تنظيم الخدمات  9/2/2
ت المساندة بحيث توجه بالعمليا
عبر الوظائف لتحقيق الجودة 

والمرونة     والسرعة ومقابلة 
احتياجات األطراف ذوى 

 المصلحة.

الدقة فى تحديد العمليات الهامة والحيوية لألطراف 
 المعنية.

 تحديد واضا لإلجراءات المستخدمة فى تقديتها.
استخدام أدوات الجودة الشاملة لتحقيق التطوير 

 والتحسين المطلوب.
 لية تحقيق الهدف المطلوب.مدى فاع

 مستوى رضاء األطراف المعنية.

مجلس ادارة 
 المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية - مستمر
 دراسات واستقصاءات -
برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  و موارد بشرية
 أجهزة ومعدات -
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 9.0 اجمالي الهدف الثاني
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المتميزة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع  الخدميةكقحد المراكز  المركزرفع كفاءة وفاعلية الهدف الثالث تحديد أولويات العمل ل

 المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالمي.ب المختلفةالمؤسسات والمراكز 

 انشطة التنفي  المدة الزمنية مسئول عن التنفي ال مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية

الموازنة 

 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(

التوسع فى  2/0

الدراسات 

واالستشارات وزيادة 

 كفاءتها وفاعليتها.

تطوير اتفاقات  2/0/0

وبرتوكوالت للتعاون  مع 

المؤسسات التعليمية والبحثية 

 المحلية واإلقليمية والعالمية.

 عدد االتفاقات. -

 عدد الدراسات المشتركة. -

 

 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

تطوير استراتيجية  2/0/9

وخطة المشاركات ووضع آليات 

 للتنفي 

 ذات رؤى مستقبلية. تطوير استراتيجية

 مستوى تكامل الخطة وفاعليتها.

 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

التعاون مع المؤسسات  2/0/2

األخرى إلجراء البحوث 

يدانية والتطبيقية والقيام الم

باالستشارات لمواجهة القضايا 

 البيئية محليًا واإلقليمية.

 عدد الدراسات واالستشارات. -

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

  مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 قييم و قواعد بياناتنظام متابعة وت -

.0 

 0.0 اجمالي الهدف الثالث

 

 وإعداد الكوادر البشرية برؤى ذات توجه  مستقبلى  التدريب واإلستشارات التربويةمجال المتميزة في  المتخصصة وكقحد المراكز  المركزتطوير دور  الهدف االول: 
 

.00 

جتماعيتة واألخالقيتة الستليمة ويستوده العدالتة والمستاواة والحريتة        موجته بتالقيم والمبتادئ الثقافيتة واإل    جتمتع  الختدمى للم األداء تفعيل دور الجامعة فى  الهدف الثاني:
 ستقالليةوالديمقراطية والتعاون واإل

 

9.0 

ة والتعتاون متع المؤسستات والمراكتز     المتميتزة التتي تعمتل علتى تنميتة المشتارك       الخدميتة كقحد المراكتز   المركزرفع كفاءة وفاعلية الهدف الثالث تحديد أولويات العمل ل
 المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالميب المختلفة

0.0 

 200 االجمالي العام لألهداف
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 خالل الخمسة سنوات الموارد المطلوبة 

 
 

 االهداف

  الموارد المطلوبة مقدرة باأللف وموزعة بالسنة

9002-9000 9000-9000 9000-9009 9009-9002 
9002-

9002 
 اإلجمالى ) باأللف(

 00. 000 000 000 000 000 الهدف األول

 9.0 0. 0. 0. 0. 0. الهدف الثانى

 0.0 20 20 20 20 20 الهدف الثالث

 200 060 060 060 060 060 اإلجمالى ) باأللف(
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 بكلية التربيةمركز تطوير وتعليم اللغات  7/1/8
 يجيةتستراإلللخطة ا طار الفكري والمنهجيإلا وال:أ

 :المركزمقدمة عن  -02

م ويعتبر مؤسسه  ات إستقرليه علميه تعمل تحت  2555تم إنشاء مركا اللغات األجنبيه عام      

إشراف أساتذة اللغه اإلنجليايه بقسم المناهج وطرق التدريس بللية التربيه جامعتة بنتي ستويف   وهتو     

ويقتتوم بالتتتدريس نخبتته مختتتاره لتتديها خبتتره متميتتاه فتتي  إحتتدي الختتدمات الرئيستتيه التتتي يقتتدمها القستتم  

 تدريس اللغه اإلنجليايه والفرنسيه لمختلف الدارسين في كافة المواقف التعليميه 

ويستتعى المركتتا التتى تقتتديم كافتتة الختتدمات للهيئتتات والمؤسستتات التعليميتتة وغيرهتتا عتتن طريتتق عقتتد     

ا يقتوم بتصتميم دورات خاصته ترئتم إحتياجتات      مجموعات من دورات اللغه اإلنجليايه أوالفرنسيه   كمت 

الدارسين . يقوم المركا بعقد دورات مسائيه وأختري صتيفيه وأختري خترل أجتازة نصتف العتام كجتاء         

 من خدماته للمجتمع . وتشمل هذه البرامج والدورات ما يلي :

لمتتدة شتتهر   ستتاعه 35.بتترامج اللغتته اإلنجليايتته والفرنستتيه  العامتته : وهتتي دورات دراستتيه متتدتها       1

والهدف منها إجادة أساسيات اللغه اإلنجليايه والفرنسيه العامه باإلضافه إلي تطوير وتحسين مهارات 

اللتابه والدراسه األكاديميته إضتافة إلتي المهتارات اللغويته األختري )المحادثته   القتراءه   اإلستتماع            

 واللتابه (.

ستتاعه لمتتدة شتتهر      35ه : متتدة التتدوره     .دورات متخصصتته لطتترا اللغتته اإلنجليايتته والفرنستتي   2

 وتشتمل علي دورات في الترجمه والمحادثه والقواعد والصوتيات .

.بتترامج اللغتته اإلنجليايتته والفرنستتيه لألهتتداف األكاديميتته : وتهتتدف إلتتي تنميتتة المهتتارات الدراستتيه      3

رات اللفاءه اللغويه في اللغه المطلوبه للدراسه األكاديميه الناجحه باإلضافه إلي إعداد الدارسين إلختبا

 .  DELF  والفرنسيه    IELTSأو    TOEFLاإلنجليايه 

.برامج اللتابه األكاديميه والمهارات الدراستيه المخصصته للدراسته الجامعيته : وهتي دورات ملثفته       4

لمتتدة أستتبوعين مصتتممه لمستتاعدة التتراغبين فتتي تطتتوير مهتتاراتهم فتتي اللتابتته خاصتتة )خاصتتة كتابتتة      

ت واألوراق البحثيتته والتقتتارير الفنيتته ....إلتتخ ( و لتتك للتحضتتير للدراستته الجامعيتته )ترجمتته       المقتتاال

 محادثه   صوتيات ....إلخ (.

.برامج اللغه اإلنجليايه والفرنسيه لألغراض الخاصه : وهي برامج تصمم بمعرفتة المركتا إعتمتادًا    5

صته تتعلتق بمجتال معتين مثتل البنتوك أو       علي رغبات الدارسين أو الهيئات لتدريس كنفايتات لغويته خا  

 إدارات الهندسه أو اللهرباء ودواوين الحلومه لخدمة أفراد المجتمع المحلي .
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.برامج مدرسي اللغه اإلنجليايه والفرنسيه : هي مجموعه من الدورات المتخصصته لمدرستي اللغته    1

أستاليب وطترق التتدريس الحديثته     اإلنجليايه والفرنسيه في المراحل التعليميته المختلفته لتتدريبهم علتي     

 واألنشطه التواصليه داخل البيئه الصفيه .

.برامج لموجهي اللغه اإلنجليايه والفرنسيه : وهي مجموعه من الدورات مخصصته لمتوجهي اللغته    7

اإلنجليايه والفرنسيه في المراحل التعليميه المختلفه لتدريبهم علي أساليب وطترق اإلشتراف التربتوي    

أيضتتًا طتترق التقتتويم الحديثتته للمعلمتتين بصتتفه عامتته   ولطتترا اللليتته أثنتتاء فتتترة التربيتته     الحديثتته   و

 العمليعه بصفه خاصه .

 .برامج تنمية مهارات الباحثين في كتابة البحوث باللغه اإلنجليايه لطرا الدراسات العليا .3

 .برامج إعداد معلمات رياض األطفال للتدريس باللغه اإلنجليايه .2

 امج إعداد معلمي العلوم والرياضيات للتدريس باللغه اإلنجليايه ..بر15

 .عقد ندوات ومؤتمرات وحلقات بحث في مختلف التخصصات .11

كما أن المركا يقوم بممارسة أنشطتة المختلفة مدعوما متن الجامعتة واللليتة طبقتا إلستتراتيجية اللليتة       

ى ألعضاء هيئة التدريس والمعاونيين وكذا العتاملين  والجامعة فهو ملتام بتقديم كافة وسائل الدعم الخدم

 والطرا فى الجامعة.

 : الفندقة والسياحة فى مجال  المركزفلسفة   -90

التعليميتتة توجيتته كافتتة األنشتتطة  التتتدريب اللغتتوي والتربتتو   التتى   فتتى مجتتال   يهتتدف المركتتا 

لحة متتع التطتتتوير  األطتتراف  ات المصتتت األهتتداف التعليميتتة المختلفتتتة ورضتتاء    والماليتتة نحتتو تحقيتتتق   

ات التدريبيتة و لتك بإستتخدام أحتدث التنظم العلميتة والتلنولوجيتة وفقتا         والتحسين المستمر لجودة الخدم

 للبرامج التى يقرها مجلس الللية ومجلس اإلدارة .

إلتتى عتتدة اعتبتتارات يمكتتن  األنظمتتة المتطتتورة فتتى الختتدمات التعليميتتة بتتالمركز  وترجتتع أهميتتة اتبتتال 

 -و التالى:إيجازها على النح

بأستاليب   التنمويتة مما يتطلب القيتام بالعمليتة    المجتمعحتياجات ومتطلبات إالتغير المستمر فى  -

بتلار آليات جديدة لحل المشلرت التتى تواجته مستيرة    إجديدة ومتطورة فى ظل التنافسية والعولمة مع 

 التطور.
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واإلبداع فتي التعامتل متع     بتلارإلتعاظم دور العنصر البشر  المؤهل والمدرا والقادر على ا -

 النظام العالمى الجديد وتحدياته. 

 فى تقدم ونمو المجتمع  المركامساهمة  -

التقتتدم الستتريع فتتى تلنولوجيتتا المعلومتتات واالتصتتاالت ممتتا يستتتلام ضتترورة استتتخدام صتتيغ     -

 . متطورة في الخدمة مثل تطبيق نظام المعلومات المركاية كا األنترنت وخرفة

مثل عقتد   المجتمع الداخلي والخارجي للجامعةكثير من المشلرت التى تعوق اإلسهام في حل  -

 .الندوات والمؤتمرات والتدريب

و  ضرورة البحث عن مصادر تمويل  اتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثيتة  -

 .التنموية بالجامعة

ة والتتدريب اللغتو  يعتمتد علتى     ومن ثم فإن المركتا فتى ستعيه نحتو تحقيتق نظتام الختدمات التعليميت        

االلتتتاام بنشتتر وتعايتتا ثقافتتة التتتدريب الغتتو  وتنميتتة اللغتتات األختتر  بجانتتب اللغتتة العربيتتة بأستتلوا   

يتواكب مع المتغيرات الدولية مع عدم تجاهل القتيم والمبتادئ الوطنيتة متع العمتل علتى تحقيتق التترابط         

             ن ختتتترل الخطتتتتة االستتتتتراتيجية والتتتتتىوالتجتتتتانس بتتتتين التتتتنظم واإلجتتتتراءات المتبعتتتتة بالجامعتتتتة متتتت 

 -تلتام باآلتي :

 التوجه في إدارة الجامعة ووحداتها برسالة وغايات الجامعة وقيمها وأهدافها. -

 المسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد فى تطبيق ونشر الخدمة. -

 تفعيل العملية التعليمية بما يخدم المجتمع . -

الشفافية والمرونة الرزمة فى أسلوا تقديم الخدمة بمتا يقابتل احتياجتات    تحقيق المساواة والعدالة و -

 وتوقعات أصحاا المصلحة.

التعامل مع التفاوتات بين أصحاا المصلحة سواء على المستو  االجتماعى أو الثقافى بمتا يحقتق    -

 توقعاتهم ويقابل احتياجاتهم.

 داع واالبتلار.تحديد المجاالت المحتملة والمملنة لتحقيق التميا واإلب -

 االلتاام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة التعليمية والتربوية بالمركا. -

 اتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية للمجتمع. -

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة -

 األساسية للخطة االستراتيجية  ثالثـًا : االفتراضات
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فتراضتات األساستية   إلعلتى مجموعتة متن ا    لمفهوم التدريب اللغتو  ستراتيجية إلا المركاتقوم خطة 

 -التي يملن إيجازها على النحو التالي:

حتياجتتات إتطتتوير الخطتتة بصتتورة شتتمولية تحقتتق التتتوازن بتتين توقعتتات األطتتراف المعنيتتة و     -

 التنمية المستدامة بالمجتمع.

لتحديتتد نقتتاط القتتوة   (SWOT)ستتتخدام تحليتتل  إو للمركتتانتتاء الخطتتة علتتى الدراستتة الذاتيتتة    ب -

 والضعف الداخلية   والفرص والتهديدات الخارجية.

 .المركاالمقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف  -

التعليميتتة الداخليتتة والخارجيتتة البيئتتة متتن أجتتل تحستتين  التتتدريب اللغتتو  والتربتتو نشتتر ثقافتتة  -

 وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بلفاءة وفاعلية. بالجامعة

 .أداء وأنشطة المركاوضع برامج وخطط متوازنة  ات رؤ  مستقبلية لتحسين  -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 التطوير والتحسين .ستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات إلالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة ا -

 ستشارية داخلية وخارجية.إالتقييم الدوري من خرل مجموعة  -

نقاط القتوة والضتعف والفترص والتهديتدات الخارجيتة      نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة  -

((SWOT . 

 منهجية إعداد الخطة:  -90

منهجية مركبة هتى  على لنشر ثقافة التدريب والتعليم اللغو  ستراتيجية اإل المركا  تقوم خطة

. وتلمن أهمية هذه المنهجية فى قتدرتها علتى تحليتل     Prospective Analysis"التحليل المستقبلى" 

 للمركتا ستقراء الفرص والتهديدات المحتملتة   وتحليتل "البيئتة الداخليتة"     إل للمركا"البيئة الخارجية" 

  سعيًا نحو إحتداث التناستق والتعتاون     من حيث كفاءته وقدراته الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف فيه

ستراتيجية. كما أنهتا  إلوتحقيق رؤيته المستقبلية وغاياته ا المركاستراتيجية إبين جميع األنشطة لتنفيذ 

ستراتيجية وفقًا للمعايير المحددة   وبالتالى تعتبتر متدخًر أساستيًا    إلتخا  القرارت اإلتمدنا بأساس سليم 

حتياجتات التنميتة المجتمعيتة وحركتة     إفى عرقته ببيئتته وستوق العمتل و    ركامستراتيجى للإلللتخطيط ا

 المستجدات على المستو  العالمى.

علتى "متنهج التنظم"     -متن حيتث كونهتا مطالعتة للمستتقبل       -وتستند منهجية "التحليل المستقبلي"  

System Approach    ومتتة   وهتتذا المتتنهج يقتتوم علتتى أستتلوا تفليتتر متتنظم قتتادر علتتى دراستتة منظ

فتتى ترابطاتتته وتشتتابلاته متتع بتتاقى المنظمتتات المجتمعيتتة األختتر  فتتى ضتتوء عرقتتة تبادليتتة        المركتتا

 . التتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة بلامل عناصرها
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كما أن هذا المنهج يلتفت إلى العناصر الرئيسية فى منظوماته بقدر متلتافئ   ويحلتل هتذا كلته فتى      

تغيراتته المتعتددة  كمتا يقتدم لصتانعى القترارات بتدائل وخيتارات         إطار التبادل المستمر متع المجتمتع بم  

 مملنة لموضوع الدراسة. 

لذا فإن تضمين "مدخل النظم" داخل منهجية الخطة الحالية سوف يسهم فى تحليتل التنظم الفرعيتة    

Sub-systems بطريقتة تستمح بفهتم التغيترات التدريجيتة فتى هتذه التنظم وعرقاتته          لمركاالملونة ل   

متترابط   مركتا ر اطت إح فى نفس الوقت بإملان إدماج صورة هذه التنظم الفرعيتة تتدريجيًا ضتمن     وتسم

 توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات محددة.   توجه

قتد اعتمتد علتى متا      للمركتز وتقسيسًا على متا ستبق فتإن أستلوب العمتل فتى الخطتة االستتراتيجية         

 -يلى:

 الختدمات الجامعيتة  والمحلية والمتصلة بعرقة  تحليل مضمون األدبيات المتنوعة العالمية منها -

ومستاهمة الجامعتة دومتا فتى تقتدم المجتمتع وأن الجامعتة         التنمية وسوق العملطبقا لمتطلبات  للمجتمع

وكتتذلك المقارنتتات المرجعيتتة للتجتتارا المحليتتة واإلقليميتتة    دائمتتا هتتى قتتاطرة النمتتو فتتى هتتذا المجتمتتع   

 نها. ستفاده مإلوالعالمية وأسس تقويمها وا

تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة   و لك  -

فيتته    المركتتا ستتتيعاا لفلستتفة التعلتتيم الجتتامعى المصتتر  وأهدافتته وتطتتوره وموقتتع إمتتن ختترل فهتتم و

تجدات المحلية وأيضًا فهم سوق العمل وهيلل العمالة والمهن فيه   مع تحديد إطار تحليلى لحركة المس

 واإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على القطاعات المجتمعية.

لتحديد نقاط القوة والضعف فى البيئة الداخليتة  والفترص     SWOT Analysisالمسح البيئى  -

 .للمركاوالتهديدات المحتملة الخارجية 

ستتتراتيجية إلداد الخطتتة اكمتتا تتتم التركيتتز بشتتكل ختتاص علتتى األستتاليب واألدوات التاليتتة عنتتد إعتت     

 -:للمركز

ستمارات واستبيانات للمقابرت الشخصية والتى يترتبط مضتمونها باألدبيتات والمستح البيئتى      إ -

 للبيانات والمعلومات المرتبطة بموضوع الخطة. 

 والتى استخدمت متع عتدد متن قيتادات      Brain Storming Methodطريقة العصف الذهنى  -

 داخل وخارج الجامعة .
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الجامعة وأفراد المجتمع المستتفيدين متن   خريجى  ت نقاش وورش عمل لدراسة مقترحاتحلقا -

 والقائمين عليهم من رجال األعمال.  الخدمة والمؤسسات التعليمية اآلخري

تنظتتيم حلقتتات نقاشتتية حتترة متنوعتتة بتتين فريتتق العمتتل حيتتث دارت تلتتك الحلقتتات حتتول رصتتد    -

األكاديميتة   واإلملانتات   الخدميتة و  ة من حيث التخصصاتوتحليل الحالة المجتمعية والجامعية الراهن

والقدرات المتاحة   وآليات تحقيق تلك الحالة المبتغاة   بما يلفل توفير عدد من التصورات والخيارات 

 وغاياته وأهدافه االستراتيجية. المركاالمرغوبة والمملنة لتحقيق رؤية 

تهدفة فتتإن إجتتراءات التنفيتت  متترت بالمراحتتل ومنهجيتتة الخطتتة المستت الجامعتتةواتستتاقًا متتع رؤيتتة 

  -التالية:

  للمركتا ستراتيجى إلتشليل فريق الخطة بشلل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالتخطيط ا -

 ثم تم توزيع أعضاء الفريق وفقًا للمنهجية المحددة فى تلك الخطة.

 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. -

 .وما يتعلق به لمركاواللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة اتحليل مضمون الوثائق  -

 لبيئات المحلية واألقليمية لالقيام بالمسح البيئى  -

 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابرت(. -

 تحليل النتائج ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. -

 ة والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية .عقد الندوات النقاشي -

 .العمل بالمركاتنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود  -

 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية:  (.)

متن العوامتل الهامتة لضتمان فاعليتة        Stakeholdersيعتبر تحديتد األطتراف أصتحاا المصتلحة     

حتياجتات وتوقعتتات تلتك األطتراف متن أولتتى الضتمانات التتي توضتح متتد         إ الخطتة   حيتث أن مقابلتة   

المركتا  قتدمها  يومد  المساهمات التتي   نشر ثقافة التعليم والتدريب اللغو واقعية الخطة المقترحة في 

 :لخدمة المجتمع. ويملن تحديد األطراف أصحاا المصلحة على النحو التالي

 الطرا -

 مراكا والوحدات بالجامعة.إدارة الجامعة واللليات وال -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. -

 المنظمات المختلفة بسوق العمل. -

 المنظمات والهيئات العامة والخاصة. -

 الجهات الحلومية المختلفة.المؤسسات و -

 المجتمع بوجه عام. -
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 Need Assessmentتحديد االحتياجات:                 (8)

حتياجتتات الرزمتتة والتتتي يملتتن  ت النجتتاح للخطتتة متتن التترزم تحديتتد وتقيتتيم اإل  لتتتوفير مقومتتا

 توضيحها فيما يلي :

إتبتتاع استتتراتيجية تلامليتتة متطتتورة تستتعى للتغييتتر والتحستتين المستتتمر بأستتلوا مبتتادر بهتتدف        .44

 تحقيق التميا في األداء .لإرضاء جميع األطراف  ات المصلحة 

   وإثراء اللغات األجنبية المختلفة فى المجتمع.التعليم والتدريب اللغونشر ثقافة  .45

 .نتماء وزيادة الرضاء الوظيفي تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واإل .41

يشتتمل الخطتتط والهياكتتل التنظيميتتة والسياستتات  ارشتتادي لمفتتاهيم وأهتتداف المركتتا  وضتتع دليتتل  .47

جتتراءات وتبستتيط إجتتراءات العمتتل متتع    اإلثيتتق واإلجتتراءات والقواعتتد الرزمتتة للتنفيتتذ ونظتتام لتو   

 حتياجات المستفيد من الخدمة.إالتركيا على العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتلبية 

لتقتتديم خدمتتة متطتتورة لمجتمتتع    إدارة المركتتاتحديتتد المهتتارات والقتتدرات التترزم توافرهتتا فتتي     .43

والقتتدرات للمستتتويات المطلوبتتة عتتن  لعمتتل علتتى تنميتتة تلتتك المهتتاراتاوالجامعتتة داخليتتًا وخارجيتتًا 

 طريق التدريب المستمر.

 توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األداء في المركا. .42

إنشاء مبنى مستقل للمركا داختل الحترم الجتامعى مجهتا بأغلتب األجهتاة المعنيتة ويوجتد قائمتة           .55

 ببعض اإلحتياجات

واتختا  إجتراءات تصتحيحية عنتد     المركتا  جهتود   وضع نظتام داخلتي للمتابعتة والمراجعتة لتقيتيم      .51

 وجود انحرافات في األداء.

تصاالت والمعلومات وأن يتتم جمتع وتبتادل البيانتات والمعلومتات بصتورة       إلتطوير نظام فعال ل .52

 وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.  التدريبمنتظمة إلجراء 

 األداء ونشر التجارا الناجحة.وضع نظام لتشجيع وملافأة التميا في  .53

 Risk Assessmentتقييم  المخاطر :      (4)

يجتتب تحديتتد وتقيتتيم المختتاطر     للمركتتاستتتراتيجية إللتحقيتتق النجتتاح فتتي تطتتوير وتنفيتتذ الخطتتة ا    

تختا  الخطتوات الرزمتة للتعامتل متع تلتك       إلوالعقبات المرتبطة بعملية تصتميم وتطتوير وتنفيتذ الخطتة     

وتوفير الدعم ومقومتات النجتاح للخطتة   ويملتن توضتيح تلتك المختاطر والعقبتات          المخاطر والعقبات

 فيما يلي :

 تجاهاتها.إعدم كفاية الدعم من جانب الجامعة   أو التغير في أولوياتها و -

 عدم كفاية الموارد الرزمة للتنفيذ.  -

عيتة الملونتة لنظتام    عدم تلامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوا بين جميتع األجتااء الفر   -

 .المركا
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 تصاالت والمعلومات.إلنخفاض كفاءة وفاعلية نظام اإ -

 عدم اإلعداد والتهيئة الرزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين. -

 ستنفا  الوقت والبطء في التنفيذ .إ -

 تأثير األزمة اإلقتصادية العالمية علي الحالة اإلقتصادية والمجتمع المدني. -

 روقراطية في أساليب التنفيذ والمتابعة مع المنظمات الخارجية.البي -

 خالل فترة إعداد الخطة لمركز( أولويات ا6) 

 عمل على التطوير والتحسين المستمر.لل المركا وكوادره وهيللة ضرورة تأهيل -

  لك .وتوفير الموارد والبنية الرزمة لتحقيق  نشر الوعي بمفهوم التدريب اللغو  التوسع فى  -

تفعيتتل وعقتتد إتفاقتتات للختتدمات المتاحتتة فتتى المركتتا  متتع المؤسستتات التعليميتتة والهيئتتات المانحتتة           -

 والمؤسسات التى تعمل فى كافة المجاالت داخل محافظة بنى سويف.

واالهتمتتام بقضتتايا المجتمتتع والعمتتل علتتى المستتاهمة الفاعلتتة فتتى التنميتتة         المركتتاتستتويق ختتدمات   -

 المستدامة.

ام بالتتتدريب المستتتمر للقيتتادات والعتتاملين لرفتتع اللفتتاءة والفعاليتتة وتحقيتتق التميتتا فتتى األداء      هتمتتإلا -

 .الخدمى

 .للمركاهتمام بتحسين البنية التحتية اإل -

 في ضوء نشر الوعي البيئي والتنموي المتكاملستراتيجية ثانيا:الخطة اإل

 :المركز( رؤيـة ورســالة 0)

 : الرؤيــة 

التتدريب اللغتو  خاصتة فتى مجتال اللغتات اإلنجليايتة        إلى تحقيق التميا فى مجتال   االمركسعى ي      

علتتى المستتتويات المحليتتة واإلقليميتتة والعالميتتة فتتى ظتتل منتتاخ يتستتم باالستتتقرلية والحريتتة     والفرنستتية 

 والديمقراطية والمساواة وبما يساهم فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة 

 : الرسالة 

تمثتل رستالته فتى نشترالوعى التعليمتى وثقافتة التتدريب اللغتو  وتحقيتق          ت المركتا ضتوء رؤيتة   فتي      

 رؤية الللية والجامعة فى تطوير العملية التعليمية والخدمية للمجتمع.

 : وذلك على النحو التالى

 .جتماعية والثقافية للمجتمعإثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقًا للمعايير األخرقية واإل -

 .التدريب اللغو نشر ثقافة وأخرقيات  -

 محليًا وإقليميًا وعالميًا. والمؤسسات المركا تدعيم التعاون بين -

   SWOT Analysis للمركز(  تحليل البيئة الداخلية والخارجية 9) 

 والوضع الحالى: تحليل البيئة الداخلية

متعتتدده )معامتتل صتتوتيات( هتتذا   يحتتتوي المركتتا علتتي معمتتل اللغتتات المتتاود بالوستتائط ال    إمكاناتتته : 

باإلضتتافه إلتتي الوستتائل الستتمعيه والبصتتريه المتاحتته للدارستتين داختتل وختتارج الفصتتل الدراستتي ويقتتوم 
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بالتدريس في المركا نخبه مختاره لديها خبره متمياه في تدريس اللغه اإلنجليايته والفرنستيه لمختلتف    

 الدارسين في مختلف المواقف التعليميه .

أن المركا كتابع لللية التربية فإنتة يستتخدم البنيتة األساستية لللليتة فتى التتدريب متن         أوضحت الدراسة 

قاعات وحاسب آلى وخرفة لذا فهو ملتام بتقديم الدعم المالى والتقنى للللية والجامعة في مجال التعليم 

متي بتالمركا   والتدريب اللغو  وكتذا التدعم المتالي إن أملتن و لتك لتطتوير التعلتيم العتالي والبحتث العل         

 والللية والجامعة. وأن البرامج الحالية التى يتبناها المركا هى:

ستتاعه لمتتدة شتتهر   35.بتترامج اللغتته اإلنجليايتته والفرنستتيه  العامتته : وهتتي دورات دراستتيه متتدتها   - 1

والهدف منها إجادة أساسيات اللغه اإلنجليايه والفرنسيه العامه باإلضافه إلي تطوير وتحسين مهارات 

تابه والدراسه األكاديميته إضتافة إلتي المهتارات اللغويته األختري )المحادثته   القتراءه   اإلستتماع            الل

 واللتابه (.

ستتاعه لمتتدة شتتهر      35.دورات متخصصتته لطتترا اللغتته اإلنجليايتته والفرنستتيه : متتدة التتدوره         2

 وتشتمل علي دورات في الترجمه والمحادثه والقواعد والصوتيات .

لغتته اإلنجليايتته والفرنستتيه لألهتتداف األكاديميتته : وتهتتدف إلتتي تنميتتة المهتتارات الدراستتيه      .بتترامج ال3

المطلوبه للدراسه األكاديميه الناجحه باإلضافه إلي إعداد الدارسين إلختبارات اللفاءه اللغويه في اللغه 

 .  DELF  والفرنسيه    IELTSأو    TOEFLاإلنجليايه 

والمهارات الدراستيه المخصصته للدراسته الجامعيته : وهتي دورات ملثفته       .برامج اللتابه األكاديميه 4

لمتتدة أستتبوعين مصتتممه لمستتاعدة التتراغبين فتتي تطتتوير مهتتاراتهم فتتي اللتابتته خاصتتة )خاصتتة كتابتتة      

المقتتاالت واألوراق البحثيتته والتقتتارير الفنيتته ....إلتتخ ( و لتتك للتحضتتير للدراستته الجامعيتته )ترجمتته       

 إلخ (.محادثه   صوتيات ....

.برامج اللغه اإلنجليايه والفرنسيه لألغراض الخاصه : وهي برامج تصمم بمعرفتة المركتا إعتمتادًا    5

علي رغبات الدارسين أو الهيئات لتدريس كنفايتات لغويته خاصته تتعلتق بمجتال معتين مثتل البنتوك أو         

 إدارات الهندسه أو اللهرباء ودواوين الحلومه لخدمة أفراد المجتمع المحلي .

.برامج مدرسي اللغه اإلنجليايه والفرنسيه : هي مجموعه من الدورات المتخصصته لمدرستي اللغته    1

اإلنجليايه والفرنسيه في المراحل التعليميته المختلفته لتتدريبهم علتي أستاليب وطترق التتدريس الحديثته         

 واألنشطه التواصليه داخل البيئه الصفيه .

سيه : وهي مجموعه من الدورات مخصصته لمتوجهي اللغته    .برامج لموجهي اللغه اإلنجليايه والفرن7

اإلنجليايه والفرنسيه في المراحل التعليميه المختلفه لتدريبهم علي أساليب وطترق اإلشتراف التربتوي    

الحديثتته   وأيضتتًا طتترق التقتتويم الحديثتته للمعلمتتين بصتتفه عامتته   ولطتترا اللليتته أثنتتاء فتتترة التربيتته      

 العمليعه بصفه خاصه .

 مج تنمية مهارات الباحثين في كتابة البحوث باللغه اإلنجليايه لطرا الدراسات العليا ..برا3

 .برامج إعداد معلمات رياض األطفال للتدريس باللغه اإلنجليايه .2

 .برامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات للتدريس باللغه اإلنجليايه .15

 تخصصات ..عقد ندوات ومؤتمرات وحلقات بحث في مختلف ال11

 :وقد قام المركز باإلنجازات التالية من  إنشائه
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عتتتتتتتتتتتتدد   اسم الدوره 

 الدورات

عتتتتتتتتتتتتتتدد 

 الدارسين

إجمتتالى تللفتتة 

 التدريب

إجمتتتتتتتتتتتتالى 

ايتتتتتتتتتترادات 

 التدريب

 المجموع

دوره فتتتتتتي اللغتتتتتتته اإلنجليايتتتتتتته  

 ترجمة ومحادثة()

3 35 173593 2213 113792 

 

 

 

 

 

 

 

في اللغه اإلنجليايه  ترجمةدوره 

 ( ساعه  35)

1 13 713 1235 512 

دوره متوستتتتتتتتطه فتتتتتتتتي اللغتتتتتتتته  

 ( ساعه35اإلنجليايه )

12 225 13555932 2111792 3111933 

دوره متقدمه في اللغه اإلنجليايه 

 ( ساعه 35)

2 115 144592 15742 422193 

دوره صتتتتتتتوتيات فتتتتتتتي اللغتتتتتتتته   

 ( ساعه35اإلنجليايه )

1 3 431922 35392 321923 

تنمية دوره في اللغه اإلنجليايه ) 

 ( مهارات

1 14 1535 1355  

 132493 4512 273792 77 3 دوره في اللغه 

للستتتتتتتتتتتتتتتتتاده  TOEFLدوره ال 

معتتاوني أعضتتاء هيئتتة التتتدريس   

 بالجامعه 

15 133 13125 35255 12535 

دورة تتتتدريس ريتتتاض األطفتتتال   

 ( ساعه25باللغه اإلنجليايه )

2 24 1723 2335 1152 

 42 142    
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متتدرا كمتا    15555ركا الى زيادة طاقتتة التدريبيتة  خترل الخطتة الخمستية القادمتة التى        ويسعى الم

يسعى ايضا الى نقل خدماتة الى أماكن أخر  من خرل بروتوكوالت تعاون مع الهيئات والمؤسستات  

إجمالي كما يبلغ  المختلفة لخدمة الطرا وأعضاء هيئة التدريس وكل األفراد داخل الجامعة وخارجها

طبقتتتًا لمجموعتتتاتهم ) التخصصتتتية / ملتبيتتتة / فنيتتتة / حرفيتتتة /    الجهتتتاز اإلداري بتتتالمركالعتتتاملين با

كما يسعى المركا لايادة هذا العدد خرل الخطة الخمستية   وعامل موظف 4  م 2552المعاونة( للعام 

 موظتف وعامتل لتحقيتق الخدمتة بتأعلى مستتوي والمستاعدة فتى حتل كثيتر متن قضتايا             15القادمة التى  

 .  المجتمع مثل البطالة وخرفة

الف جنيها مصتريا   134215931وأن المركا معد بصورة جيدة حيث أن بة أجهاة ومعدات بحوالى 

 الغير 

تميتتا بهتتا يأن هنتتاك مجموعتتة متتن نقتتاط القتتوة التتتي    للمركتتاأوضتتحت نتتتائج الدراستتة الذاتيتتة    

. كمتا أظهترت   المركتا التذي يحقتق رستالة    ستتثمارها وتفعيلهتا علتى النحتو     إداخليًا والتي يملتن   المركا

 في تحقيق رسالته وغايته. المركانتائج الدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية 

 Strengthsنقاط القوة   

الخبرات المتمياة ألعضاء هيئتة التتدريس بتالمركا والتتى تستتمد متن خبترات أعضتاء هتيءة           -

 التدريس بالللية والجامعة.

إلتى    منذ إنشائها محليًا وإقليميًا وعالميتًا أدت  جامعة بنى سويفأكاديمية متمياة حققتها سمعة  -

اعتتتراف العديتتد متتن التتدول والجهتتات العلميتتة اإلقليميتتة والعالميتتة بالشتتهادات الممنوحتتة متتن        

 الجامعة وكذلك ارتباط الجامعة بالعديد من اتفاقيات التعاون مع جامعات وهيئات عالمية.

 و موقتع متميتا يستاعد علتى تتوفير بيئتة تعليميتة وبحثيتة فاعلتة يتتوافر فيته بنيتة              يجامعحرم  -

 لرسالته وأهدافه بلفاءة وفاعلية. المركاأساسية وتلنولوجية تساعد على تحقيق 

تتوافر عتتدد مناستب متتن أعضتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتات المعاونتتة المتخصصتة فتتى مجتتاالت       -

 .تخص المركا

 .بالمركا والتدريب ع الدراسةتنوع وتعدد تخصصات وفرو -

 من أعضاء هيئة التدريس على جوائا علمية. بعضحصول ال -
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وجود نظام للتحسين المستمر يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التتدريس والهيئتات المعاونتة     -

بشتلل منتتظم    اهمهتا بترامج التتدريب اللغتو      من خرل توفير مجموعة من البترامج التدريبيتة  

 ستو  جودة العملية التعليمية.و لك لررتقاء بم

 االستتتراتيجيستتعى لتحقيتق أهتتداف التخطتتيط  ي باللليتتةتتوافر مركتتا ووحتتدات لضتمان الجتتودة    -

 واالرتقاء بقدراتها التنافسية. والللية للجامعة

 فتي الفتترات المستائية وأيتام األجتازات      فياستخدام فعال إلملانيات الجامعة ومواردها )العمل  -

 الدراسات العليا(.بعض اللليات وبرامج 

وجتتود نظتتام لرعايتتة الطتترا المغتتتربين وتتتوفير اإلقامتتة والرعايتتة المناستتبة لهتتم فتتى مختلتتف     -

 المجاالت.

 Weaknessesنقاط الضعف  

 عداد اللليات بالجامعة لمقابلة المعايير األكاديمية المؤهلة لرعتماد.التأخر فى إ 

   ط الجامعتة ووحتداتها وكلياتهتاع متع عتدم      ضعف كفاية وفاعلية نظم المعلومات واالتصتاالت لترب

استلمال قواعد بيانات خاصة بأعضاء هيئات التتدريس والهيئتات المعاونتة والعتاملين والطترا      

 والخريجين.

  برامج التدريس بالجامعتة نظترًا لعتدم توافرهتا      فيضعف استخدام األساليب التلنولوجية الحديثة

 وتدريب أعضاء هيئة التدريس علتى استتخدامها   عدادإلنقص ومن ناحية لضعف التمويل المالى 

 .من ناحية أخر  

 .غياا أسلوا التنظيم الموجه بالعمليات عبر الوظائف المختلفة 

     لايتتادة التتدخل المتوقتتع وخدمتتة    يقتتدمها المركتتا  التتتيالحاجتتة لتفعيتتل سياستتات تستتويق الخدمتتة

 المجتمع.

  لطرا واألطراف المعنيةكل من ا من وجهة نظر التدريبيةغياا نظم تقييم البرامج. 

  الدراستتية بشتتلل كتتاف لتلبيتتة االحتياجتتات الحقيقيتتة لستتوق العمتتل وتاويتتد       بتترامجعتتدم توجتته ال

 الخريجين بالمهارات والمعارف الرزمة لتحقيق مياة تنافسية لهم.
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  وتدريب أعضاء هيئة التدريس على إجادة جميع الملتبات  في االللترونيعدم تعميم نظم البحث

المراجع يتتث كميتتة وحداثتتة متتع حاجتتة معظتتم الملتبتتات إلتتى تحتتديث وتطتتوير متتن ح    ها استتتخدام

 والدوريات العربية واألجنبية.

  يستخدم فيه استراتيجية تسويقية فاعلة. المتدربين عدم توافر نظام لجذا 

            ضعف مستتو  التأهيتل العلمتى والتتدريب اإلدار  للمتوظفين بلليتات الجامعتة التتى تتعامتل متع

 المركا.

 ليل البيئة الخارجيةتح

أمامته   المركتا في ظل المتغيرات الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أوضحت نتتائج التحليتل البيئتي أن    

 ستفادة منهتا فتي تتدعيم "المركتا التنافستي"  وتحقيتق غاياتته       العديد من الفرص المتاحة والتي يملن اإل

أن  المركتا ات المحتملتة والتتي يتحتتم علتى     ستتراتيجية  كمتا أن هنتاك مجموعتة متن التهديتد      إلوأهدافه ا

 حدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقه لرسالته وغاياته.ي

 Opportunities    الفرص المتاحة

 أعضاء هيئة التدريس المتمياين فى هذا المجال 

    منظومتتة العمليتتة   فتتيبأهميتتة التحستتين المستتتمر    والعتتالمي واإلقليمتتيزيتتادة االهتمتتام المحلتتى

 .خاصة طريقة التعليم عن بعد ميةالتعلي

   فتي األداء  فتي بثقافتة الجتودة والتميتا     التوعي نشتر   فتي إنشاء مراكا جامعية ووحدات للمستاعدة 

 الجامعات واللليات المختلفة.

  التدريب اللغو على  االجتماعيالطلب  فيالايادة. 

 Threatsالتهديدات المحتملة    

 اف التدريبية والتعليمية.وجود بعض المراكا األخر  لها نفس األهد 

  أصحاا المصلحةزيادة معدالت البطالة مما يؤثر سلبيًا على دافعية. 

 األزمة المالية العالمية وتداعياتها على اإلقتصاد والمؤسسات وعلى الهيئات المانحة. 

 . تغيير أولويات الجامعة 
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 االهداف االستراتيجية والخطط والبرامج ثالثا:

 

 نوعه في اللغات األجنبيه )اإلنجليايه والفرنسيه( لطرا الماجستير والدكتوراه ..تقديم برامج مت -1

 .برامج متنوعه في تعليم اللغات ألغراض خاصه تقدم لرجال األعمال .2

 .عقد دورات تدريبيه في تطوير وتحسين مهارات اللغه األجنبيه .3

 .رفع مستوي كفاءة المهارات اللغويه المختلفه للدارسين .4

 .حث الطرا علي إستعمال اللغه اإلنجليايه والفرنسيه داخل الفصل .5

 ..إنشاء مجله دوريه محلمه متخصصه في مجال تعليم اللغات .1

 .تدريس اللغه العربيه لغير الناطقين بها .7
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 للمركز ال اتيةمالحق الدراسة 

 قائمة بقجهزة المركز فى الوضع الحالى طبقا للدفاتر

 مل لغات منشق  كدعم من الكليةمع -2

                                                                         حاسب آلى  20 -.

 الوضع المالى للمركز فى الفترة السابقة من  إنشائه

إجمتتتتتتتالى اإليتتتتتتترادات      السنة

 ) بالجنية(

 إجمالى المصروفات

 ) بالجنية(

 

 الصافى 

 ) بالجنية(

 0080052 0402500 02208 9004-9008/ األولى

 226054 9.89.52 9200858 9006-9004الثانية/ 

 224054 2982252 28090 9002-9006الثالثة/ 
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 المنشآت لتنفي  الخطة الخمسية للمركز من قائمة باإلحتياجات المستقبلية 

 تاويد المركا بقاعات تدريب  -5

 جهاز حاسب آلى  35 -1

 طابعة 3 -7

 ماكينة تصوير -3

 

 

ملحق المستهدف المالى من الخطة فى الخمسة سنوات القادمة للمركز طبقا للمستتهدف متن الزيتادة    

 فى عدد المتدربين

 

 اإلجمالى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 
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 ملحق المستهدف فى عدد المتدربين من الخطة فى الخمسة سنوات القادمة للمركز 

 

 اإلجمالى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 
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إجمتتتتتتالى  النستتتتتتبة متتتتتتن  المساهم م

 الخطة التنفي ية

 %.9  90000 الجامعة 0

 %.4 000.. الموارد ال اتية للمركز 9

 %000 44000 إجمالى التمويل 
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 مركز تعليم الكبار و خدمة المجتمع  7/1/9
 أوال: اإلطار الفكري والمنهجي للخطة اإلستراتيجية 

 مقدمة عن المركز: -99

م و لتك استتمرارًا لجهتود اللليته فتي تعلتيم اللبتار         2557/2553تم إنشاء المركتا فتي العتام الجتامعي     

حيتتث قامتتت اللليتته بتنفيتتذ مشتتروع )تنميتتة المجتمتتع المحلتتي بمحافظتتة بنتتي ستتويف متتن ختترل برنتتامج    

متلامتتل لمحتتو األميتته وتعلتتيم اللبتتار(  وتتتم تستتمية المشتتروع )تعلتتيم اللبتتار( ) اقتترأ (   و لتتك ضتتمن       

 .  PEOFمشروعات كليات التربيه 

تدعي كل هذا الجهد إستمرارية المشروع   وكانت أفضل صوره لإلستتمراريه أن يتتم إنشتاء مركتا     اس

  وافق المجلتس   21/1/2557( بتاريخ 17تعليم اللبار وخدمة المجتمع في مجلس اللليه بجلسه رقم )

 ( عضوًا بإعتباره )وحده  ات طابع خاص( وتم إعتمتاده متن  11علي تشليل مجلس إدارة المركا من)

 السيد أ.د / رئيس الجامعه .

يسعي مركا تعليم اللبار وخدمة المجتمع إلي المستاهمه متع الجهتات المختصته األختري وأهمهتا هيئتة        

تعليم اللبار والجمعيات األهليه في خفض معدل األميه تدريجيًا فتي محافظتة بنتي ستويف حتتي تصتبح       

 محافظه بر أميه .

 ويسعى المركا الى

خ والتصوير والتحليل اإلحصائي للبحوث وتوفير معينات التدريس اإلللترونيته  توفير خدمات النس -1

 وخدمة اإلنترنت بأسعار مخفضه .

 تقديم مشروع رفع المستوي المعرفي والمهني لعمال الجامعه . -2

 اإلسهام في تدريب طرا الجامعه للمساهمه في محو األميه في محافظة بني سويف . -3

 اإلللتروني والطباعه والتصوير لطرا الجامعه والعاملين  توفير خدمات النسخ -4

 البحوث والدراسات في مجال خدمة المجتمع وتعليم اللبار  -5

 ويحتو  المركا على

اوفتر  –داتتا شتو    –متدرا ماوده بالمعتدات التعليميته اإلللترونيته )كمبيتوتر      45-35قاعات تتسع الى 

ملتتن تتتأجير القاعتته واألجهتتاه متتن المركتتا لألفتتراد      كتتاميرات تصتتوير رقميتته( وي  –هايتتد بروجيلتتتر  

 والهيئات األخري وفقق ضوابط معينه .

 ويهدف المركا الى

 مركز تعليم الكبار وخدمة المجتمع        جامعة بنى سويف           كلية التربية  
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اإلسهام في خفض معدل األميه في محافظة بني سويف بإعتبارهتا متن المحافظتات التتي تعتاني  متن        -

محتو   -3ء فصتول  نسبة مرتفعة من األمية من خرل الدراسات و البحوث  في هذا المجال و كتذا بإنشتا  

 االمية في البؤرالتي ترتفع فيه نسبة االمية.

تقديم برامج تعليمية لللبارفي محافظة بنتي ستويف بخترف البترامج التتي تقتدمها مؤسستات التعلتيم          -4

 النظاميه .

 رفع مستوي تعليم اللبار كمًا وكيفًا .  -5

اتها إلتي إجتراءات عمليته    تنظيم مؤتمرات وندوات واجتماعتات علميته متخصصته وترجمتة توصتي      -1

 تفيد في مجال تعليم اللبار                            

 إصدار نشرات دوريه لخدمة مجال تعليم اللبار -7 

تنظتتيم دورات تدريبيتته لتنميتتة القتتدرات المهنيتته لمعلمتتي محتتو األميتته وتعلتتيم اللبتتار وتوعيتتة أهتتالي   -3

 ي وإعداد المعلمين الجدد في هذا المجال القري المستهدفه لرفع  مستواهم الفلري والثقاف

رفع المستوي القيادي والمهني والعلمي للعاملين في مجاالت خدمة المجتمتع وتعلتيم اللبتار وتهيئتة      -2

القيادات المحليه للتعاون مع المشروع كوكرء للتغييتر يتؤدي إلتي رفتع مستتوي وعتيهم ورفتع مستتوي         

 كفائتهم في تنفيذ مشروعات مشابهه 

 لمشاركه في تطوير الفلر التربوي في مجال تعليم اللبار والمجاالت التربويه المرتبطه به ا -15

*توطيد رابط الصله بين مركا تعليم اللبار وخدمة المجتمع والجهات األخري مثتل هيئتة محتو األميته     

 وتعليم اللبار ببني سويف وكذا الجمعيات األهليه ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظه 

تقديم اإلستشارات واإلرشادات والتوجيهات التربويه لألفراد والمؤسسات العامله في هذا الميتدان   -11

. 

عمتتل دراستتات جتتدوي للجهتتات الراغبتته لتنفيتتذ مشتتروعات تعلتتيم اللبتتار ومحتتو األميتته وخدمتتة         -12

 المجتمع .

 إعداد أنشطه إثرائيه للمناهج كنمو ج يحتذي به في هذا المجال . 13

درستتين العتتاملين فتتي الفصتتول التابعتته للهيئتته العامتته لتعلتتيم اللبتتار لضتتمان كفتتاءة العتتاملين *تتتدريب الم

 بالهيئه 

 تدريب طرا كلية التربيه شعبة )تعليم أساسي( علي العمل في مجال محو األميه وتعليم اللبار  -14

 تدريب اإلداريين القائمين علي تنفيذ برامج محو األميه -15
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بممارسة أنشطتة المختلفة متدعوما متن الجامعتة واللليتة طبقتا إلستتراتيجية اللليتة         كما أن المركا يقوم

والجامعتتة فهتتو ملتتتام بتقتتديم كافتتة وستتائل التتدعم الختتدمى ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس والمعتتاونيين وكتتذا     

 العاملين والطرا فى الجامعة.

  

 فلسفة المركز فى مجال التعليم ومحو األمية وخدمة المجتمع  :  -92

المركا فى مجال التدريب والتعليم وخدمة المجتمع  الى توجيه كافة األنشتطة التعليميتة    يهدف

والماليتتة نحتتو تحقيتتتق األهتتداف التعليميتتة المختلفتتتة ورضتتاء األطتتراف  ات المصتتتلحة متتع التطتتتوير        

والتحسين المستمر لجودة الخدمات التدريبيتة و لتك بإستتخدام أحتدث التنظم العلميتة والتلنولوجيتة وفقتا         

 للبرامج التى يقرها مجلس الللية ومجلس اإلدارة .

وترجتتع أهميتتة اتبتتال األنظمتتة المتطتتورة فتتى الختتدمات التعليميتتة بتتالمركز إلتتى عتتدة اعتبتتارات يمكتتن    

 -إيجازها على النحو التالى:

التغيتتر المستتتمر فتتى إحتياجتتات ومتطلبتتات المجتمتتع ممتتا يتطلتتب القيتتام بالعمليتتة التنمويتتة بأستتاليب    -

طورة فى ظل التنافسية والعولمة مع إبتلار آليات جديدة لحل المشلرت التتى تواجته مستيرة    جديدة ومت

 التطور.

تعتتاظم دور العنصتتر البشتتر  المؤهتتل والمتتدرا والقتتادر علتتى اإلبتلتتار واإلبتتداع فتتي التعامتتل متتع   -

 النظام العالمى الجديد وتحدياته. 

 مساهمة المركا فى تقدم ونمو المجتمع  -

فى تلنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما يستلام ضرورة استتخدام صتيغ متطتورة    التقدم السريع  -

 في الخدمة مثل تطبيق نظام المعلومات المركاية كا األنترنت وخرفة .

اإلسهام في حل كثيتر متن المشتلرت التتى تعتوق المجتمتع التداخلي والختارجي للجامعتة مثتل عقتد             -

 الندوات والمؤتمرات والتدريب.

ث عتن مصتادر تمويتل  اتيتة متعتددة لتحستين وتطتوير العمليتة التعليميتة والبحثيتة و           ضرورة البحت  -

 التنموية بالجامعة.

ومن ثم فإن المركا فى سعيه نحو تحقيق نظام الخدمات التعليمية والتتدريب وخدمتة المجتمتع يعتمتد     

لمتغيرات الدوليتة  على االلتاام بنشر وتعايا ثقافة التدريب والخدمات المجتمعية بأسلوا يتواكب مع ا
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مع عدم تجاهل القيم والمبادئ الوطنية مع العمل على تحقيق الترابط والتجانس بين النظم واإلجراءات 

 -المتبعة بالجامعة من خرل الخطة االستراتيجية والتى تلتام باآلتي :

 التوجه في إدارة الجامعة ووحداتها برسالة وغايات الجامعة وقيمها وأهدافها. -

 ة الواضحة وفهم دور كل فرد فى تطبيق ونشر الخدمة.المسئولي -

 تفعيل العملية التعليمية بما يخدم المجتمع . -

تحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرونة الرزمة فى أسلوا تقديم الخدمة بمتا يقابتل احتياجتات     -

 وتوقعات أصحاا المصلحة.

مستو  االجتماعى أو الثقافى بمتا يحقتق   التعامل مع التفاوتات بين أصحاا المصلحة سواء على ال -

 توقعاتهم ويقابل احتياجاتهم.

 تحديد المجاالت المحتملة والمملنة لتحقيق التميا واإلبداع واالبتلار. -

 االلتاام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة التعليمية والتربوية بالمركا. -

 تياجات المستقبلية للمجتمع.اتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ باالح -

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة - -

 ثالثـًا : االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية 

تقوم خطة المركا اإلستراتيجية لمفهوم التدريب اللغتو  علتى مجموعتة متن اإلفتراضتات األساستية       

 -لنحو التالي:التي يملن إيجازها على ا

تطوير الخطة بصورة شمولية تحقتق التتوازن بتين توقعتات األطتراف المعنيتة وإحتياجتات التنميتة          -

 المستدامة بالمجتمع.

لتحديد نقتاط القتوة والضتعف     (SWOT)بناء الخطة على الدراسة الذاتية للمركا وإستخدام تحليل  -

 الداخلية   والفرص والتهديدات الخارجية.

 ية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف المركا.المقارنة المرجع -

نشر ثقافة محو األمية وتعليم اللبار من أجل تحسين البيئة التعليميتة الداخليتة والخارجيتة بالجامعتة      -

 وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بلفاءة وفاعلية.

 حسين أداء وأنشطة المركا.وضع برامج وخطط متوازنة  ات رؤ  مستقبلية لت -
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 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين . -

 التقييم الدوري من خرل مجموعة إستشارية داخلية وخارجية. -

والتهديتتدات الخارجيتتة نقتتاط القتتوة والضتتعف والفتترص  نشتتر نتتتائج المتابعتتة والتقيتتيم متتع مراجعتتة   -

((SWOT . 

 منهجية إعداد الخطة:  -92

اإلستتراتيجية لنشتر ثقافتة التتدريب والختدمات المجتمعيتة فتى محتو األميتة           المركا  تقوم خطة

. وتلمتتن أهميتتة هتتذه    Prospective Analysisعلتتى منهجيتتة مركبتتة هتتى "التحليتتل المستتتقبلى"      

" للمركتا إلستتقراء الفترص والتهديتدات المحتملتة        المنهجية فى قدرتها على تحليل "البيئتة الخارجيتة  

وتحليل "البيئة الداخلية" للمركا من حيتث كفاءتته وقدراتته الذاتيتة لتحديتد نقتاط القتوة والضتعف فيته            

ستتعيًا نحتتو إحتتداث التناستتق والتعتتاون بتتين جميتتع األنشتتطة لتنفيتتذ إستتتراتيجية المركتتا وتحقيتتق رؤيتتته    

ية. كمتتا أنهتتا تمتتدنا بأستتاس ستتليم إلتختتا  القتترارت اإلستتتراتيجية وفقتتًا      المستتتقبلية وغاياتتته اإلستتتراتيج 

للمعتتايير المحتتددة   وبالتتتالى تعتبتتر متتدخًر أساستتيًا للتخطتتيط اإلستتتراتيجى للمركتتا فتتى عرقتتته ببيئتتته    

 وسوق العمل وإحتياجات التنمية المجتمعية وحركة المستجدات على المستو  العالمى.

علتى "متنهج التنظم"     -متن حيتث كونهتا مطالعتة للمستتقبل       -المستقبلي"  وتستند منهجية "التحليل 

System Approach     وهتتذا المتتنهج يقتتوم علتتى أستتلوا تفليتتر متتنظم قتتادر علتتى دراستتة منظومتتة  

المركتتا فتتى ترابطاتتته وتشتتابلاته متتع بتتاقى المنظمتتات المجتمعيتتة األختتر  فتتى ضتتوء عرقتتة تبادليتتة        

 . امل عناصرهاالتتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة بل

كما أن هذا المنهج يلتفت إلى العناصر الرئيسية فى منظوماته بقدر متلتافئ   ويحلتل هتذا كلته فتى      

إطار التبادل المستمر متع المجتمتع بمتغيراتته المتعتددة  كمتا يقتدم لصتانعى القترارات بتدائل وخيتارات           

 مملنة لموضوع الدراسة. 

لخطة الحالية سوف يسهم فى تحليتل التنظم الفرعيتة    لذا فإن تضمين "مدخل النظم" داخل منهجية ا

Sub-systems             الملونة للمركا بطريقتة تستمح بفهتم التغيترات التدريجيتة فتى هتذه التنظم وعرقاتته

وتسمح فى نفس الوقت بإملان إدماج صورة هذه التنظم الفرعيتة تتدريجيًا ضتمن إطتار مركتا متترابط        

 ددة. توجه  توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات مح

وتقسيسًا على متا ستبق فتإن أستلوب العمتل فتى الخطتة االستتراتيجية للمركتز قتد اعتمتد علتى متا              

 -يلى:

تحليتتل مضتتمون األدبيتتات المتنوعتتة العالميتتة منهتتا والمحليتتة والمتصتتلة بعرقتتة الختتدمات الجامعيتتة   -

وأن الجامعتة   للمجتمع طبقا لمتطلبات التنمية وسوق العمل ومستاهمة الجامعتة دومتا فتى تقتدم المجتمتع      

دائمتتا هتتى قتتاطرة النمتتو فتتى هتتذا المجتمتتع وكتتذلك المقارنتتات المرجعيتتة للتجتتارا المحليتتة واإلقليميتتة      

 والعالمية وأسس تقويمها واإلستفاده منها. 
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تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة   و لك من  -

التعليم الجامعى المصتر  وأهدافته وتطتوره وموقتع المركتا فيته   وأيضتًا        خرل فهم وإستيعاا لفلسفة 

فهتتم ستتوق العمتتل وهيلتتل العمالتتة والمهتتن فيتته   متتع تحديتتد إطتتار تحليلتتى لحركتتة المستتتجدات المحليتتة    

 واإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على القطاعات المجتمعية.

لقتوة والضتعف فتتى البيئتة الداخليتة  والفتترص     لتحديتتد نقتاط ا   SWOT Analysisالمستح البيئتى    -

 والتهديدات المحتملة الخارجية للمركا.

كمتتا تتتم التركيتتز بشتتكل ختتاص علتتى األستتاليب واألدوات التاليتتة عنتتد إعتتداد الخطتتة اإلستتتراتيجية        

 -للمركز:

إستتتمارات واستتتبيانات للمقتتابرت الشخصتتية والتتتى يتترتبط مضتتمونها باألدبيتتات والمستتح البيئتتى       -

 ات والمعلومات المرتبطة بموضوع الخطة. للبيان

والتتتى استتتخدمت متتع عتتدد متتن قيتتادات   Brain Storming Methodطريقتتة العصتتف التتذهنى  -

 داخل وخارج الجامعة .

حلقتتات نقتتاش وورش عمتتل لدراستتة مقترحتتات خريجتتى الجامعتتة وأفتتراد المجتمتتع المستتتفيدين متتن   -

 يهم من رجال األعمال. الخدمة والمؤسسات التعليمية اآلخري والقائمين عل

تنظيم حلقات نقاشية حرة متنوعة بين فريق العمل حيتث دارت تلتك الحلقتات حتول رصتد وتحليتل        -

الحالتتتة المجتمعيتتتة والجامعيتتتة الراهنتتتة متتتن حيتتتث التخصصتتتات الخدميتتتة واألكاديميتتتة   واإلملانتتتات   

عدد من التصورات والخيارات والقدرات المتاحة   وآليات تحقيق تلك الحالة المبتغاة   بما يلفل توفير 

 المرغوبة والمملنة لتحقيق رؤية المركا وغاياته وأهدافه االستراتيجية.

واتستتاقًا متتع رؤيتتة الجامعتتة ومنهجيتتة الخطتتة المستتتهدفة فتتإن إجتتراءات التنفيتت  متترت بالمراحتتل  

  -التالية:

للمركتا  ثتم    تشليل فريق الخطة بشلل يتضمن كافة التخصصات المعنية بتالتخطيط اإلستتراتيجى   -

 تم توزيع أعضاء الفريق وفقًا للمنهجية المحددة فى تلك الخطة.

 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. -

 تحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة المركا وما يتعلق به. -

 القيام بالمسح البيئى للبيئات المحلية واألقليمية  -

 وات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابرت(.تصميم وتطبيق أد -

 تحليل النتائج ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. -

 عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية . -

 تنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود العمل بالمركا. -

 حاب المصلحة في الخطة االستراتيجية: ( األطراف أص.)

متن العوامتل الهامتة لضتمان فاعليتة        Stakeholdersيعتبر تحديتد األطتراف أصتحاا المصتلحة     

الخطتة   حيتث أن مقابلتة إحتياجتات وتوقعتتات تلتك األطتراف متن أولتتى الضتمانات التتي توضتح متتد            
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ومد  المساهمات التتي يقتدمها المركتا    واقعية الخطة المقترحة في نشر ثقافة التعليم والتدريب اللغو  

 :أصحاا المصلحة على النحو التاليلخدمة المجتمع. ويملن تحديد األطراف 

 اللبار وأفراد المجتمع من منعتهم الظروف من التعليم -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. -

 المنظمات المختلفة بسوق العمل. -

 والخاصة.المنظمات والهيئات العامة  -

 المؤسسات والجهات الحلومية المختلفة. -

 المجتمع بوجه عام. -

 Need Assessment( تحديد االحتياجات:                8)

لتتتوفير مقومتتات النجتتاح للخطتتة متتن التترزم تحديتتد وتقيتتيم اإلحتياجتتات الرزمتتة والتتتي يملتتن      

 توضيحها فيما يلي :

ييتتر والتحستتين المستتتمر بأستتلوا مبتتادر بهتتدف    إتبتتاع استتتراتيجية تلامليتتة متطتتورة تستتعى للتغ   .54

 إرضاء جميع األطراف  ات المصلحة لتحقيق التميا في األداء .

 نشر ثقافة محو األمية وتعليم اللبار. .55

 .اإلنتماء وزيادة الرضاء الوظيفيتنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء و .51

يشتتمل الخطتتط والهياكتتل التنظيميتتة والسياستتات  وضتتع دليتتل ارشتتادي لمفتتاهيم وأهتتداف المركتتا    .57

واإلجتتراءات والقواعتتد الرزمتتة للتنفيتتذ ونظتتام لتوثيتتق اإلجتتراءات وتبستتيط إجتتراءات العمتتل متتع        

 التركيا على العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتلبية إحتياجات المستفيد من الخدمة.

مركتتا لتقتتديم خدمتتة متطتتورة لمجتمتتع    تحديتتد المهتتارات والقتتدرات التترزم توافرهتتا فتتي إدارة ال    .53

الجامعتتة داخليتتًا وخارجيتتًا والعمتتل علتتى تنميتتة تلتتك المهتتارات والقتتدرات للمستتتويات المطلوبتتة عتتن   

 طريق التدريب المستمر.

 توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األداء في المركا. .52

واتختا  إجتراءات تصتحيحية عنتد     وضع نظتام داخلتي للمتابعتة والمراجعتة لتقيتيم جهتود المركتا         .15

 وجود انحرافات في األداء.

تطوير نظام فعال لإلتصاالت والمعلومات وأن يتتم جمتع وتبتادل البيانتات والمعلومتات بصتورة        .11

 منتظمة إلجراء التدريب  وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.
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 لتجارا الناجحة.وضع نظام لتشجيع وملافأة التميا في األداء ونشر ا .12

 Risk Assessment( تقييم  المخاطر :     4)

لتحقيتتق النجتتاح فتتي تطتتوير وتنفيتتذ الخطتتة اإلستتتراتيجية للمركتتا يجتتب تحديتتد وتقيتتيم المختتاطر          

والعقبات المرتبطة بعملية تصتميم وتطتوير وتنفيتذ الخطتة إلتختا  الخطتوات الرزمتة للتعامتل متع تلتك           

ومقومتات النجتاح للخطتة   ويملتن توضتيح تلتك المختاطر والعقبتات          المخاطر والعقبات وتوفير الدعم

 فيما يلي :

 عدم كفاية الدعم من جانب الجامعة   أو التغير في أولوياتها وإتجاهاتها. -

 عدم كفاية الموارد الرزمة للتنفيذ.  -

نظتام  عدم تلامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوا بين جميتع األجتااء الفرعيتة الملونتة ل     -

 المركا.

 إنخفاض كفاءة وفاعلية نظام اإلتصاالت والمعلومات. -

 عدم اإلعداد والتهيئة الرزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين. -

 إستنفا  الوقت والبطء في التنفيذ . -

 تأثير األزمة اإلقتصادية العالمية علي الحالة اإلقتصادية والمجتمع المدني. -

 ساليب التنفيذ والمتابعة مع المنظمات الخارجية.البيروقراطية في أ -

 ( أولويات المركز خالل فترة إعداد الخطة6) 

 ضرورة تأهيل وهيللة المركا وكوادره للعمل على التطوير والتحسين المستمر. -

 التوسع فى نشر الوعي بمفهوم محو األمية  وتوفير الموارد والبنية الرزمة لتحقيق  لك . -

د إتفاقتتات للختتدمات المتاحتتة فتتى المركتتا  متتع المؤسستتات التعليميتتة والهيئتتات المانحتتة        تفعيتتل وعقتت  -

 والمؤسسات التى تعمل فى كافة المجاالت داخل محافظة بنى سويف.

تستتويق ختتدمات المركتتا واالهتمتتام بقضتتايا المجتمتتع والعمتتل علتتى المستتاهمة الفاعلتتة فتتى التنميتتة            -

 المستدامة.

مر للقيتتادات والعتتاملين لرفتتع اللفتتاءة والفعاليتتة وتحقيتتق التميتتا فتتى األداء     اإلهتمتتام بالتتتدريب المستتت  -

 الخدمى.

 اإلهتمام بتحسين البنية التحتية للمركا. -

 ثانيا:الخطة اإلستراتيجية في ضوء نشر الوعي البيئي والتنموي المتكامل

 ( رؤيـة ورســالة المركز:0)

 : الرؤيــة 
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ا فى مجال التعليم  خاصة فى مجال محو األمية وتعليم اللبار على يسعى المركا إلى تحقيق التمي       

المستويات المحلية واإلقليمية فى ظل منتاخ يتستم باالستتقرلية والحريتة والديمقراطيتة والمستاواة وبمتا        

 يساهم فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة 

 : الرسالة 

لوعى التعليمى  وتحقيق رؤية الللية والجامعتة نحتو   في ضوء رؤية المركا تتمثل رسالته فى نشرا    

 مجتمع بر أمية.

 : وذلك على النحو التالى

 إثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقًا للمعايير األخرقية واإلجتماعية والثقافية للمجتمع. -

 نشر ثقافة وأخرقيات محو األمية وتعليم اللبار. -

 محليًا وإقليميًاً . تدعيم التعاون بين المركا والمؤسسات -

   SWOT Analysis(  تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمركز 9) 

 عند تحليل البيئة الذاتية للمركا وجد أنه يحتو  على  تحليل البيئة الداخلية والوضع الحالى:

فتر  او–داتتا شتو    –متدرا ماوده بالمعتدات التعليميته اإلللترونيته )كمبيتوتر      45-35قاعات تتسع الى 

كتتاميرات تصتتوير رقميتته( ويملتتن تتتأجير القاعتته واألجهتتاه متتن المركتتا لألفتتراد        –هايتتد بروجيلتتتر  

 والهيئات األخري وفقق ضوابط معينه .

 وقد قام المركا بتقديم األنشطة والخدمات واإلنجازات التالية

 :  تنفيذ مشروع قريه بر أميه) ننا وبهننا( والذي يتضمن العديد من األنشطه مثل--أوال

 .دورات في تأهيل المعلمين والمعلمات للعمل بفصول محو األميه 1

 .ندوات للتوعيه بخطورة األميه 2

 .حمرت لمتابعة فصول المشروع 3

 .دورات في تدريب طرا الفرقه الثالثه تعليم إبتدائي بالتعاون مع الهيئه القبطيه اإلنجيليه .4

( طالبًا وطالبه من طرا التعليم األساسي 72جامعه و)( معلم ومعلمه من خريجي ال12تدريب)  -ثانيا

 متدربًا ومتدربه  34باللليه علي التدريس في فصول المشروع بإجمالي 

 ( دارسًا ودارسه شهادات محو األميه 112منح عدد)-ثالثا

 ورش عمل للمعلمين للتدريب علي تعليم اللبار .-رابعا

 سي للعمل في مجال تعليم الكبار دورات تدريبيه لطالب التعليم األسا -خامسا
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 ورش عمل للطرا المعلمين -سادسا

مجموعتتات عمتتل لوضتتع تصتتور مقتتترح لمقتتررات محتتو األميتته وأهتتدافها وأستتاليب التتتدريس       -ستتابعا

 واألنشطه وطرق التقويم 

عقتتد نتتدوات لتوعيتتة األهتتالي بأهميتتة محتتو األميتته وكتتذلك فتتي موضتتوعات تهتتم الصتتحه العامتته      -ثامنتتا

 لبيطريه للحيوانوالرعايه ا

 تم عمل زيارات ألهالي األميين بالمنازل  -تاسعا

 عدد الدورات التدريبيه لتأهيل المعلمين للعمل في فصول محو األميه :

 

*عدد الدارسين ال ين تم محو أميتهم من خالل التي يقوم المركتز بتنفيت ها بالتعتاون متع هيئتة تعلتيم       

 الكبار :

يحتتتوي المركتتا علتتي معمتتل اللغتتات المتتاود بالوستتائط المتعتتدده )معامتتل صتتوتيات( هتتذا         إمكاناتتته :

باإلضتتافه إلتتي الوستتائل الستتمعيه والبصتتريه المتاحتته للدارستتين داختتل وختتارج الفصتتل الدراستتي ويقتتوم 

غه اإلنجليايته والفرنستيه لمختلتف    بالتدريس في المركا نخبه مختاره لديها خبره متمياه في تدريس الل

 الدارسين في مختلف المواقف التعليميه .

مستتفيد كمتا    25555ويسعى المركا التى زيتادة طاقتتة التدريبيتة  خترل الخطتة الخمستية القادمتة التى          

يسعى ايضا الى توسيع نطتاق خدماتتة التى أمتاكن أختر  متن خترل بروتوكتوالت تعتاون متع الهيئتات            

 فة لخدمة العملية التنموية بالمجتمع. والمؤسسات المختل

 عدد المتدربين عدد الدورات م

 12 2551الدوره األولي ديسمبر  1

 72 2557الدوره الثانيه أبريل  2

 24 2557الدوره الثالثه نوفمبر  3

 35 2553لدوره الرابعه فبراير ا 4

 154 المجموعه 

 عدد المتدربين عدد الدورات م

 112 مشروع تعليم اللبار ))إقرأ(( 1

 27 2553ر مشروع ))قريه بر أميه(( ننا وبهننا حتي أكتوب 2

 252 المجموعه 
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ويعمل بالجهاز اإلداري بالمركا طبقًا لمجموعاتهم ) التخصصية / ملتبية / فنية / حرفية / المعاونتة(  

موظف وعامل كما يسعى المركا لايتادة هتذا العتدد خترل الخطتة الخمستية القادمتة         4م   2552للعام 

مستتوي والمستاعدة فتى حتل كثيتر متن قضتايا المجتمتع         موظف وعامل لتحقيق الخدمة بتأعلى   15الى 

 مثل البطالة وخرفة . 

أوضتتحت نتتتائج الدراستتة الذاتيتتة للمركتتا أن هنتتاك مجموعتتة متتن نقتتاط القتتوة التتتي يتميتتا بهتتا        

المركا داخليًا والتي يملتن إستتثمارها وتفعيلهتا علتى النحتو التذي يحقتق رستالة المركتا. كمتا أظهترت            

 قاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية المركا في تحقيق رسالته وغايته.نتائج الدراسة بعض ن

 Strengthsنقاط القوة   

الخبترات المتميتتاة ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس بتتالمركا والتتى تستتتمد متتن خبتترات أعضتتاء هيئتتة    -

 التدريس بالللية والجامعة.

يًا وإقليميًا وعالميتًا أدت  إلتى   سمعة أكاديمية متمياة حققتها جامعة بنى سويف منذ إنشائها محل -

اعتتتراف العديتتد متتن التتدول والجهتتات العلميتتة اإلقليميتتة والعالميتتة بالشتتهادات الممنوحتتة متتن        

 الجامعة وكذلك ارتباط الجامعة بالعديد من اتفاقيات التعاون مع جامعات وهيئات عالمية.

صصتة فتتى مجتتاالت  تتوافر عتتدد مناستب متتن أعضتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتات المعاونتتة المتخ     -

 تخص المركا.

 تنوع وتعدد تخصصات وفروع الدراسة والتدريب بالمركا. -

 حصول البعض من أعضاء هيئة التدريس على جوائا علمية. -

وجود نظام للتحسين المستمر يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التتدريس والهيئتات المعاونتة     -

برامج محتو األميتة بشتلل منتتظم و لتك      من خرل توفير مجموعة من البرامج التدريبية اهمها 

 لررتقاء بمستو  جودة العملية التعليمية.

تتوافر مركتتا ووحتتدات لضتمان الجتتودة باللليتتة يستتعى لتحقيتق أهتتداف التخطتتيط االستتتراتيجي     -

 للجامعة والللية واالرتقاء بقدراتها التنافسية.

مستائية وأيتام األجتازات فتي     استخدام فعال إلملانيات الجامعة ومواردها )العمل في الفتترات ال  -

 بعض اللليات وبرامج الدراسات العليا(.

 Weaknessesنقاط الضعف  

 .التأخر فى إعداد اللليات بالجامعة لمقابلة المعايير األكاديمية المؤهلة لرعتماد 
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         ضعف كفاية وفاعلية نظم المعلومات واالتصتاالت لتربط الجامعتة ووحتداتها وكلياتهتاع متع عتدم

اعد بيانات خاصة بأعضاء هيئات التتدريس والهيئتات المعاونتة والعتاملين والطترا      استلمال قو

 والخريجين.

      ضعف استخدام األساليب التلنولوجية الحديثة في برامج التدريس بالجامعتة نظترًا لعتدم توافرهتا

لضعف التمويل المالى من ناحية ولنقص إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس علتى استتخدامها   

 حية أخر  .من نا

 .غياا أسلوا التنظيم الموجه بالعمليات عبر الوظائف المختلفة 

          الحاجتتة لتفعيتتل سياستتات تستتويق الخدمتتة التتتي يقتتدمها المركتتا لايتتادة التتدخل المتوقتتع وخدمتتة

 المجتمع.

 .غياا نظم تقييم البرامج التدريبية من وجهة نظر كل من الطرا واألطراف المعنية 

  ستتية بشتتلل كتتاف لتلبيتتة االحتياجتتات الحقيقيتتة لستتوق العمتتل وتاويتتد      عتتدم توجتته البتترامج الدرا

 الخريجين بالمهارات والمعارف الرزمة لتحقيق مياة تنافسية لهم.

  عدم تعميم نظم البحث االللتروني في جميع الملتبات وتدريب أعضاء هيئة التدريس على إجادة

يتتث كميتتة وحداثتتة المراجتتع  استتتخدامها متتع حاجتتة معظتتم الملتبتتات إلتتى تحتتديث وتطتتوير متتن ح  

 والدوريات العربية واألجنبية.

 .عدم توافر نظام لجذا المتدربين  يستخدم فيه استراتيجية تسويقية فاعلة 

            ضعف مستتو  التأهيتل العلمتى والتتدريب اإلدار  للمتوظفين بلليتات الجامعتة التتى تتعامتل متع

 المركا.

 األزمة المالية العالمية 

 تحليل البيئة الخارجية

ي ظل المتغيرات الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أوضحت نتتائج التحليتل البيئتي أن المركتا أمامته      ف

العديد من الفرص المتاحة والتي يملن اإلستفادة منهتا فتي تتدعيم "المركتا التنافستي"  وتحقيتق غاياتته        
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تم علتى المركتا أن   وأهدافه اإلستتراتيجية  كمتا أن هنتاك مجموعتة متن التهديتدات المحتملتة والتتي يتحت         

 يحدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقه لرسالته وغاياته.

 Opportunities    الفرص المتاحة

 أعضاء هيئة التدريس المتمياين فى هذا المجال 

          زيتتادة االهتمتتام المحلتتى واإلقليمتتي والعتتالمي بأهميتتة التحستتين المستتتمر فتتي منظومتتة العمليتتة

 تعليم اللبار.التعليمية خاصة محو األمية و

           إنشاء مراكا جامعية ووحدات للمستاعدة فتي نشتر التوعي بثقافتة الجتودة والتميتا فتي األداء فتي

 الجامعات واللليات المختلفة.

 .الايادة في الطلب االجتماعي على التعليم ومحو األمية 

 Threatsالتهديدات المحتملة    

 والتعليمية. وجود بعض المراكا األخر  لها نفس األهداف التدريبية 

 .زيادة معدالت البطالة مما يؤثر سلبيًا على دافعية أصحاا المصلحة 

 .األزمة المالية العالمية وتداعياتها على اإلقتصاد والمؤسسات وعلى الهيئات المانحة 

 . تغيير أولويات الجامعة 
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 ثالثا: االهداف االستراتيجية والخطط والبرامج

اكا المتخصصتة و المتميتاة فتي مجتال محتو األميتة وتعلتيم اللبتار          ( تطوير دور المركا كأحد المر1)

 وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  مستقبلى.

( تفعيتتل دور الجامعتتة فتتى األداء الختتدمى للمجتمتتع موجتته بتتالقيم والمبتتادئ الثقافيتتة واإلجتماعيتتة          2)

 طية والتعاون واإلستقرلية.واألخرقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والديمقرا

( تحديد أولويات العمل لرفع كفاءة وفاعليتة المركتا كأحتد المراكتا الخدميتة المتميتاة التتي تعمتل         3)

على تنمية المشاركة والتعاون متع المؤسستات والمراكتا المختلفتة بتالمجتمع علتى المستتو  المحلتى         

 واإلقليمى والعالمي.

 

لمركتتا كأحتتد المراكتتا المتخصصتتة و المتميتتاة فتتي مجتتال محتتو   تطتتوير دور ا لتحقيتتق الهتتدف االول:

 األمية وتعليم اللبار  وإعداد اللوادر البشرية برؤ   ات توجه  مستقبلى."

 األهداف المرحلية للهدف االول:

 تأهيل المركا باللوادر الفنية المختلفة. 1/1

 اتحسين البيئة التعليمية والتلنولوجية والبنية التحتية للمرك  1/2

إمتتداد الطتترا بختتدمات تعليميتتة وتدريبيتتة فتتي مجتتال التتتدريب التتتدريب واإلستشتتارات التربويتته          1/3

 بجودة عالية تايد من قدراتهم التنافسية فى سوق العمل

 مد جسور للتعاون مع منظمات األعمال لسوق العمل. 1/4

 متنوعة للمعرفة. التحسين المستمر فى جودة األداء التدريبى واإلنفتاح على مصادر 1/5

 تطوير وتنمية اللوادر البشرية بالجامعة. 1/1

 الخطط والبرامج لتحقيق االهداف المرحلية للهدف االول:

 عقد دورات تدريبيه في تطوير وتحسين مهارات محو األمية وتعليم اللبار  . 1/1/1 

0     

9 

2 
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آليات القياس وأساليب وضع وتنفيذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب المركا يتضمن  1/1/2

 تصحيح االنحرافات.

 وضع وتنفيذ نظام لملافأة وتشجيع المبادرات المتمياة. 1/1/3

 إدخال التلنولوجيا الحديثة وأساليب اإلتصال اإلللترونية بمصادر المعرفة المحلية والعالمية . 1/2/1

 صيانة المعدات واألجهاة والمواد الرزمة. 1/2/2

 سات الرزمة لتحديد المهارات والمعارف المطلوبة فى الخريجين.القيام بالدرا 1/2/1

 إستقصاء الخريجين عن مد  جدو  البرامج البيئية وفاعليتها. 1/3/2

 دراسة للتنبؤ باإلحتياجات البيئية والتنموية. 1/3/3

 تنمية العرقات مع المنظمات وهيئات األعمال لسوق العمل 1/4/1

 ستشارات التربوية ألغراض خاصه تقدم للمستفيدين.برامج متنوعه في اإل 1/5/1

 تخطيط وتنفيذ مشروعات للتحسين والتطويرالتنمو  1/1/1

وضع إتفاقيتات وبترامج للتعتاون والتبتادل الثقتافى والعلمتى للمستتفدين وتنفيتذها متع الجامعتات            1/1/2

 والهيئات األخر .

مى للمجتمتع موجته بتالقيم والمبتادئ الثقافيتة      تفعيل دور الجامعة فى األداء الختد  لتحقيق الهدف الثاني:

واإلجتماعيتتتتة واألخرقيتتتتة الستتتتليمة ويستتتتوده العدالتتتتة والمستتتتاواة والحريتتتتة والديمقراطيتتتتة والتعتتتتاون 

  واإلستقرلية

 األهداف المرحلية للهدف الثاني:

ين متن  تنمية الوالء واإلنتمتاء وحتب العمتل والتميتا فتى األداء وقبتول الترأ  األختر لتد  المستتفد           9/1

 الخدمات

 التركيا على نشر مبادئ آداا وأخرقيات المهنة. 2/2

 الخطط والبرامج لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثاني:
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 برامج وندوات ونشرات تثقيفية. 2/1/1

 وضع وتنفيذ نظام للملافآت الجماعية. 2/1/2

والهيئتتتات المعاونتتتة نتتتدوات ونشتتترات وبتتترامج تثقيفيتتتة وتدريبيتتتة ألعضتتتاء هيئتتتات التتتتدريس   2/2/1

 والعاملين.

 تضمين أخرقيات وآداا المهنة فى البرامج الدراسية. 2/2/2

 المراجعة الدورية للنظم التقييم والمتابعة. 2/3/1

تطوير تنظيم الخدمات المساندة بحيث توجه بالعمليات عبر الوظائف لتحقيق الجودة والمرونة   2/3/2

  و  المصلحة.والسرعة ومقابلة إحتياجات األطراف 

تحديتد أولويتات العمتل لرفتع كفتاءة وفاعليتة المركتا كأحتد المراكتا الخدميتة            لتحقيق الهدف الثالتث: 

المتمياة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكا المختلفة بتالمجتمع علتى   

 المستو  المحلى واإلقليمى والعالمي.

".. 

 الث:األهداف المرحلية للهدف الث

 التوسع فى الدراسات واالستشارات والتدريب وزيادة كفاءتها وفاعليتها. 3/1

 الخطط والبرامج لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثالث:

تطتتوير اتفاقتتات وبرتوكتتوالت للتعتتاون  متتع المؤسستتات التعليميتتة والبحثيتتة المحليتتة واإلقليميتتة   3/1/1

 والعالمية.

 المشاركات ووضع آليات للتنفيذ . تطوير استراتيجية وخطة 3/1/2

التعتتاون متتع المؤسستتات األختتر  إلجتتراء البحتتوث الميدانيتتة والتطبيقيتتة والقيتتام باالستشتتارات    3/1/3

 لمواجهة القضايا البيئية محليًا واإلقليمية.
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 مالحق الدراسة ال اتية للمركز

 قائمة بقجهزة المركز فى الوضع الحالى طبقا للدفاتر

 ترابيزات . -8

 اسب آلى ح 0 -4

 ويستخدم المركز قاعات الكلية لتنفي  أنشتطة -6

 

 الوضع المالى للمركز فى الفترة السابقة من  إنشائه

إجمتتتتتتتالى اإليتتتتتتترادات      السنة

 ) بالجنية(

 إجمالى المصروفات

 ) بالجنية(

 

 الصافى 

 ) بالجنية(

 9.22 96006 20889 9004-9008األولى/ 

 9.90 .2.2. ..890 9006-9004الثانية/ 

 082. 648.2 29404 اإلجمالى

 

 قائمة باإلحتياجات المستقبلية من المنشآت لتنفي  الخطة الخمسية للمركز 

 تاويد المركا بقاعات تدريب  -2

 جهاز حاسب آلى  35 -15

 طابعة 3 -11

 ماكينة تصوير -12

ملحق المستهدف المالى من الخطة فى الخمسة سنوات القادمة للمركز طبقا للمستتهدف متن الزيتادة    

 عدد المتدربين فى
 اإلجمالى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 

  إيرادات
00000 

 
0.000 

 
90000 

 
9.000 

 
20000 

 
000000 

 
 

 ملحق المستهدف فى عدد المتدربين من الخطة فى الخمسة سنوات القادمة للمركز 

 اإلجمالى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 

عتتتتتتتتتتتتتتدد 

 المتدربين

 

0.00 

 

 

 

9000 

 

9.00 

 

2000 

 

2.00 

 

09.00 
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 الخطة التنفي ية للمركز
وإعداد الكوادر البشرية برؤى ذات  مجال محو األمية وتعليم الكبارالمتميزة في  المتخصصة وكأحد المراكز  المركزتطوير دور  الهدف االول:

 توجه  مستقبلى

 انشطة التنفي  المدة الزمنية مسئول عن التنفي ال مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
تقهيل المركز 0/0

بالكوادر الفنية 
 المختلفة.

 

عقد دورات تدريبيه  0/0/0
في تطوير وتحسين مهارات 

 اإلستشارات التربوية
 

 
نتائج التقييم والمراجعة من جانب الهيئات  -

 المانحة.

 كزمجلس ادارة المر -
 مدير المركز -

9002 – 9000 
 

 برامج تدريبية -
 نظام اتصال ومتابعة -
 موارد بشرية -

.0 

وضع وتنفي  نظام 0/0/9
داخلى للمتابعة والمراجعة من 
جانب المركز يتضمن آليات 
القياس وأساليب تصحيا 

 االنحرافات.

 نتائج المراجعة والمتابعة الداخلية. -
نتائج المتابعة والمراجعة مع المنشات  -

 لصناعيةا
 

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 

سبتمبر  -9002مارس 
 للنظام  9002

 ومستمر للمتابعة

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 نظام اتصال ومتابعة

 دورات تدريبية
 دراسات ميدانية

.0 

وضع وتنفي  نظام  0/0/2
لمكافقة وتشجيع المبادرات 

 المتميزة.

 سبتمبر –مارس  مجلس ادارة المركز - ءتحفيز التميز فى األدا -
 لوضع النظام 9002
ديسمبر كل عام  -اكتوبر

 للتنفي 

 فرق عمل لوضع المعايير
 نظام اتصال

 مكافقت للتميز

9. 

تحسين البيئة   0/9
التعليمية والتكنولوجية 
 والبنية التحتية للمركز

 

إدخال التكنولوجيا  0/9/0
الحديثة وأساليب االتصال 

بمصادر المعرفة  االلكترونية
 المحلية والعالمية

 زيادة رضاء المستفدين من خدمات المركز. -
 

 مجلس ادارة المركز -
 
. 

 ورش عمل   وتدريب 9000 - 9002
 )يوجد قائمة( معامل وأجهزة 
 قواعد بيانات و موارد بشرية 
 

.0 

صيانة المعدات  0/9/9
 واألجهزة والمواد الالزمة

المقايس جودة النتائج ومطابقتها الي 
 العالمية

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز

 دوات  وعقود صيانة مستمر
 خطط متابعة

.0 

التوسع فى الخدمات  0/9/2
 واألنشطة.

 

 وإستشارات دراسات
 استشارات فنية

 

ورش عمل وجلسات عصف  مستمر مجلس ادارة المركز
 ذهني

ندوات و دراسات ميدانية
 ومؤتمرات
 اديةدالئل ارش

.0 

إمداد الطالب  0/2
بخدمات تعليمية 

في مجال وتدريبية 
محو األمية وتعليم 

جودة عالية ب الكبار 
تزيد من قدراتهم 
التنافسية فى سوق 

 العمل.
 

القيام بالدراسات  0/2/0
الالزمة لتحديد المهارات 
والمعارف المطلوبة فى 

 الخريجين.

 تحديد واضا للمهارات والمعارف المطلوبة. -
 ائج استقصاء سوق العمل والخريجين.نت -

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 

 دراسات ميدانية واستقصاءات كل عامين
 حلقات نقاشية

 ندوات
 

9. 

استقصاء الخريجين  0/2/9
عن مدى جدوى البرامج 

 البيئية وفاعليتها.

 مجلس الجامعة. نتائج استقصاء الخريجين. -
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز

 دراسات ميدانية واستقصاءات من كل عام
 حلقات نقاشية

 ندوات 

9. 

دراسة للتنبؤ  0/2/2
 التنموية. باالحتياجات

تحديد التخصصات المطلوبة فى سوق  -
 العمل.

 مجلس الجامعة.
 مجلس ادارة المركز

 ديسمبر-أكتوبر
9002 

 نظام اتصال و حلقات نقاشية -
 دراسات وندوات -

9. 
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 اعد بياناتقو - ثم كل عامين 
 
 

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
مد جسور للتعاون  0/2

مع منظمات األعمال 
 لسوق العمل.

تنمية العالقات مع 0/2/0
المنظمات وهيئات األعمال 

 لسوق العمل

ادة معدالت القبول لطالب الجامعة فى زي
 سوق العمل.

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 

 نظام اتصال و لقاءات وندوات كل عام
 حمالت توعية 

.0 

التحسين المستمر  ./0
األداء فى جودة 

نفتاح على واإلالتدريبى 
مصادر متنوعة 

 للمعرفة.
 

.برامج متنوعه في  0/./0
غات ألغراض خاصه تعليم الل

 تقدم لرجال األعمال
. 

زيادة المهارات المعرفية والتطبيقية لدى  -
 المستفدين  فى تخصصات مختلفة.

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 

 كل عام
 

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 برامج تدريبية

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

ه في .برامج متنوع 0/./0
محو األمية وتعليم الكبار 

ألغراض خاصه تقدم 
 للمستفيدين

 

 مجلس الجامعة. إستقصاء أراء المتدربين -
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز

 ورش عمل وحلقات نقاشية كل عام
 برامج تدريبية

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

تطوير وتنمية  0/8
الكوادر البشرية 

 بالجامعة.
 

تخطتتتتتتتتتتتتيط وتنفيتتتتتتتتتتتت   0/8/0
مشتتتتتتتتتتتتتتروعات للتحستتتتتتتتتتتتتتين 

 التنموىوالتطوير

 نسبة المشروعات. -
 نتائج استقصاء األطراف المعنية. -

 

 مجلس الكلية
 مجلس ادارة المركز

 

 كل عام
 

 ورش عمل وحلقات نقاشية
 برامج تدريبية

 نظام اتصال وتقارير متابعة
 حمالت توعية

 

9. 

وضع اتفاقيات  0/8/9
بادل وبرامج للتعاون والت

الثقافى والعلمى للمستفدين 
وتنفي ها مع الجامعات 

 والهيئات األخرى.
 

 عدد البرامج ومستوى المشاركة. -
 نتائج التقييم واستقصاء األطراف المعنية. -

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 ادارة العالقات الثقافية بالجامعة

 نظام اتصال- 9002-9000
 دراسات 

عمل وبرامج  ندوات وورش
 تقهيل وإعداد

9. 

 00. اجمالي الهدف االول

 
 
 
 
 
 

جتماعية واألخالقية السليمة ويسوده العدالة موجه بالقيم والمبادئ الثقافية واإلالخدمى للمجتمع األداء تفعيل دور الجامعة فى  الهدف الثاني:
 ستقالليةوالمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واإل
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 مؤشرات االداء الخطط و البرامج مرحليةاالهداف ال
المسئول عن 

 انشطة التنفي  المدة الزمنية التنفي 
الموازنة 
 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
تنمية الوالء  9/0

واالنتماء وحب العمل 
والتميز فى األداء 
وقبول الرأى األخر 
لدى المستفدين من 

 الخدمات

برامج وندوات  9/0/0
 ونشرات تثقيفية

 االستقصاءات. نتائج
 معدالت الشكاوى والمنازعات

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز

 كل عام
 

 ندوات وحمالت توعية ونشرات
 موارد بشرية

.0 

وضع وتنفي  نظام  9/0/9
 للمكافآت الجماعية

 زيادة مستوى التفاعل والعمل الجماعى.
 

 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز

 نظام للتطبيق كل عام
 واستقصاءات دراسات -
 برامج تدريب -
 مكافقت  -

.0 

التركيز على  9/9
نشر مبادئ آداب 

 وأخالقيات المهنة.
 

ندوات ونشرات  9/9/0
وبرامج تثقيفية وتدريبية 
ألعضاء هيئات التدريس 

 والهيئات المعاونة والعاملين.

 عدد الندوات والنشرات والبرامج 
 مستوى المشاركة واالستجابة

 مجلس الكلية
ادارة  مجلس
 المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر
 ندوات توعية ونشر ثقافة

 نشرات ومطويات 
 

.0 

تضمين أخالقيات  9/9/9
وآداب المهنة فى البرامج 

 الدراسية.
 

عدد البرامج الدراسية المتناولة لموضول آداب 
 وأخالقيات المهنة.

 نتائج قياس استجابة الطالب لتلك البرامج.
 

 .مجلس الجامعة
 مجلس الكلية
مجلس ادارة 

 المركز

 فرق عمل مستمر
 دراسات واستقصاءات -
 برامج تدريبية -
 نظام تقييم ومتابعة -

.0 

تطوير تنظيم الخدمات  9/2/2
المساندة بحيث توجه بالعمليات 
عبر الوظائف لتحقيق الجودة 

والمرونة     والسرعة ومقابلة 
احتياجات األطراف ذوى 

 المصلحة.

تحديد العمليات الهامة والحيوية لألطراف  الدقة فى
 المعنية.

 تحديد واضا لإلجراءات المستخدمة فى تقديتها.
استخدام أدوات الجودة الشاملة لتحقيق التطوير 

 والتحسين المطلوب.
 مدى فاعلية تحقيق الهدف المطلوب.

 مستوى رضاء األطراف المعنية.

مجلس ادارة 
 المركز

 قاشيةفرق عمل وحلقات ن - مستمر
 دراسات واستقصاءات -
برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  و موارد بشرية
 أجهزة ومعدات -
 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 9.0 اجمالي الهدف الثاني

 

 

 

عمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المتميزة التي ت الخدميةكأحد المراكز  المركزرفع كفاءة وفاعلية الهدف الثالث تحديد أولويات العمل ل

 المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالمي.ب المختلفةالمؤسسات والمراكز 

 انشطة التنفي  المدة الزمنية المسئول عن التنفي  مؤشرات االداء الخطط و البرامج االهداف المرحلية

الموازنة 

 المطلوبة 

 )مقدرة بااللف(
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التوسع فى  2/0

راسات الد

واالستشارات وزيادة 

 كفاءتها وفاعليتها.

تطوير اتفاقات  2/0/0

وبرتوكوالت للتعاون  مع 

المؤسسات التعليمية والبحثية 

 المحلية واإلقليمية والعالمية.

 عدد االتفاقات. -

 عدد الدراسات المشتركة. -

 

 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 صاءاتدراسات واستق -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

تطوير استراتيجية  2/0/9

وخطة المشاركات ووضع آليات 

 للتنفي 

 تطوير استراتيجية ذات رؤى مستقبلية.

 مستوى تكامل الخطة وفاعليتها.

 مجلس الكلية

 مجلس ادارة المركز
 ت نقاشيةفرق عمل وحلقا مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

التعاون مع المؤسسات  2/0/2

األخرى إلجراء البحوث 

الميدانية والتطبيقية والقيام 

باالستشارات لمواجهة القضايا 

 البيئية محليًا واإلقليمية.

 ستشارات.عدد الدراسات واال -

 

 مجلس الجامعة.
 مجلس الكلية

  مجلس ادارة المركز

 فرق عمل وحلقات نقاشية مستمر

 دراسات واستقصاءات -

برامج تدريبية و ندوات وحمالت  -

 توعية  

 نظام متابعة وتقييم و قواعد بيانات -

.0 

 0.0 اجمالي الهدف الثالث

 وإعداد الكوادر البشرية برؤى ذات توجه  مستقبلى  محو األمية وتعليم الكبارمجال المتميزة في  خصصة والمتكقحد المراكز  المركزتطوير دور  الهدف االول: 
 

.00 

جتماعية واألخالقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية موجه بالقيم والمبادئ الثقافية واإلالخدمى للمجتمع األداء تفعيل دور الجامعة فى  الهدف الثاني:
 ستقالليةديمقراطية والتعاون واإلوال

. 

9.0 

المتميزة التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز  الخدميةكقحد المراكز  المركزرفع كفاءة وفاعلية الهدف الثالث تحديد أولويات العمل ل
 المجتمع على المستوى المحلى واإلقليمى والعالميب المختلفة

0.0 

 200 العام لألهداف االجمالي

 
 

 
 خالل الخمسة سنوات الموارد المطلوبة 

 االهداف

  الموارد المطلوبة مقدرة باأللف وموزعة بالسنة

9002-9000 9000-9000 9000-9009 9009-9002 
9002-

9002 
 اإلجمالى ) باأللف(
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 00. 000 000 000 000 000 الهدف األول

 9.0 0. 0. 0. 0. 0. الهدف الثانى

 0.0 20 20 20 20 20 هدف الثالثال

 200 060 060 060 060 060 اإلجمالى ) باأللف(
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 تطوير مشروعات التعليم العالي 7/2
 التطوير وحدة إدارة مشروعات 7/2/1 

 الوضع الراهن -1
لتتيس لوحتتدة إدارة مشتتروعات التطتتوير بالجامعتتة أيتتة موازنتتة ماليتتة  وهتتي منتتوط بهتتا     

متابعة مشروعا التطتوير بالجامعتة وهتي تتطلتع ألن تلتون مركتا       اإلشراف على إدارة   و

للتميا في خلق ثقافة التغييتر والتطتوير وتنفيتذ واإلشتراف علتى كافتة مشتروعات التطتوير         

 التي تتبناها الجامعة والتي تتوافق مع المعايير المحلية واإلقليمية والدولية.

اللوادر الفنية والمهنية المؤهلتة فتي    لذلك فإنه يتعين تاويد الوحدة بالعدد المناسب من -

 إطار هيلل تنظيمي خاص بها.

 وتتمثل أهم النفقات الضرورية لوحدة إدارة المشروعات فيما يلي: -

 مرتبات وملافآت القائمين على إدارة الوحدة والحد األدنى لذلك: -1

ريات مسئول إداري مسئول مشتت  –مسئول مالي  –نائب مدير الوحدة  –مدير الوحدة  -

 مسئول كمبيوتر  سلرتارية. –مراقب حسابات  –

 األدوات والمهمات اإلدارية وأهما: -2

 أجهاة حاسب آلي   تليفون  فاكس. -أدوات ومهمات ملتبية –آلة تصوير 

 عقد ندوات ومؤتمرات بحد أدنى مؤتمر سنوي وست ندوات على مدار العام. -3

 

 الخطة التنفيذية : -2
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 وحدة إدارة المشروعاتالخطة التنفيذية ل

 البيان

 سنوات النماذج

 اإلجمالي
 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 94.000 8.000 80000 000.. 0000. 2.000 مكافآت ومرتبات

 89000 0.000 00000 4000 000. 9.000 أدوات ومهمات إدارة

 24.000 2.000 6.000 4.00 8.000 000.. مؤتمرات وندوات

 أجهزة حاسبات ومستلزماتها

 

.0000 20000 4.000 6.000 2.000 60000 

 04.000 0.0000 024000 0..000 04.000  
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 مركز تكنولوجيا المعلومات و دعم القرار 7/2/2

 شبكة المعلومات وحدة 7/2/2/1

 

 رسالة المشرول  

 

 

 الوضع الحالى )ماتم انجازه(
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ICTP 

أهداف المرحلة القادمة : )المستهدف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internet

 

  

 

 



 

 321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 327 

 2009/2014الخطة الخمسية 
 لشبكة المعلومات بجامعة بنى سويف

A.    السنة  االجمالى البيان
األولى 

02/9000  

السنة الثانية 
00/9000 

السنة 
ثالثة ال
00/9009   

السنة 
الرابعة 

09/9002 

السنة 
الخامسة 

13/2014 
تطوير شبكة المعلومات  0

 بالجامعة
II. 4559555  9.05000 9005000   

تطوير نظم التشغيل أنظمة  9
حماية وتقمين لشبكة 

 وقواعد البيانات بالجامعة

205000  205000    

إنشاء شبكة السلكية بحرم  2
 الجامعة

2005000 0.05000 0.05000    

توصيل نقاط شبكية بكليات  2
الجامعة لمواجهة متطلبات 

 أعضاء هيئة التدريس

2005000  0005000 000500 9005000  

إنشاء معامل حاسب لجميع  .
 2فئات طالب الجامعة )

 معامل(

2005000 0005000 0005000 0005000 0005000  

8 USP  9205000 9205000 2605000 لجميع الكليات    
تطوير شبكة الكهرباء بشبكة  4

 المعلومات
.05000 .05000     

 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 4.05000 توفير موارد بشرية  6
تدريب الكوادر البشرية  2

بشبكة المعلومات بإدارة 
 وصيانة ومتابعة تشغيل

805000 905000 905000 905000   

   205000 205000 205000 0005000 إستكمال التقثيث 00
اشتراكات بلمجلس األعلى  00

 للجامعات
04.0000 9.0000 200000 2.0000 200000 2.0000 

 800000 6.0000 2.0000 0260000 220000 2440000 اإلجمــــــــــــــــــــــــــالي 
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 وحدة نظم المعلومات اإلدارية  7/2/2/2

في إطار التحليل السابق لجوانب القوة والضتعف والفترص والتهديتدات يملتن القتول أن إستتراتيجية          

مركتتا نظتتم المعلومتتتات اإلداريتتة ترتلتتا علتتتى متترحلتين المرحلتتة الحاليتتتة والمرحلتتة القادمتتة وكلتتتتا         

 ية :                 المرحلتين يجب أن يتوافر لهما المتطلبات اآلت

 اإلدارات والوظائف المستهدفة في المرحلة الحالية : -أواًل :

 نظام شئون الطرا . -1

 نظام الدراسات العليا . -2

 نظام اللادر الخاص . -3

 نظام التلامل مع المجلس األعلى للجامعات .  -4

 المطلوب ( : –مراحل تنفي  النظام ) الموقف الحالي  -ثانيًا :

 

 المطلــــوا المـــوقف الحــــالي ةالمـــرحلـ م

مرحلة التحليل وتحديتد متطلبتات    1

 الجامعة

 - تمت

   مرحلة تجهيا الجامعة : 2

تجهيتتتا البنيتتتة األساستتتية لشتتتبلة    2/1

 المعلومات

تتتتتم توصتتتتيل مجموعتتتتة متتتتن  

النقاط بمقتر اإلدارات المعنيتة   

بصتتتفة مؤقتتتتة لحتتتين انتهتتتاء    

المرحلتتتتتتتة الثانيتتتتتتتة لشتتتتتتتبلة  

 لجامعة .المعلومات با

سرعة إنهاء المرحلة الثانية 

لشتتتتتتبلة المعلومتتتتتتات متتتتتتع  

التركيتتتتتتتا علتتتتتتتى تجهيتتتتتتتا 

اإلدارات المعنيتتتتة وأمتتتتاكن  

 انعقاد اللنترول باللليات .

تجهيتتتتتتتتتا اإلدارات بتتتتتتتتتاألجهاة  2/2

 الرزمة 

جهتتاز حاستتتب   31تتتم تستتتليم  

 آلي لللليات .

جهاز حاسب  111مطلوا 

 24طابعة    24آلي         

)  ماستتتتتتتتتتتحات ضتتتتتتتتتتتوئية 

 سلانرز( .
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جهاز حاسب إلي           33يوجد  تجهيا مقر المركا 2/3

جهتتاز  1ماكينتتة تصتتوير    1

 1وحدة ستيرفير    2فاكس    

ups   3    داتا شتو   1طابعة

 2وشاشتتتتتتة عتتتتتترض          

 39555ماكينتتتة كارنيهتتتات   

جهتتتاز  2كارنيتتتة برستتتتيك    

 تلييف .

وحدة  1ماكينة تصوير    1

داتتتتا  ups   1 2ستتتيرفير  

 4شتتتتو وشاشتتتتة عتتتترض    

جهتاز   3ماكينة كارنيهتات   

 تلييف .

باإلضتتتتتافة إلتتتتتى تغيتتتتترات   

المتتتوارد البشتتترية وبعتتتض   

 التجهياات األخر  .

   التدريب : 2/4

تتتتتدريب العتتتتاملين بتتتتاإلدارات   -أ 

المعنيتتة علتتى استتتخدام الحاستتتب    

 اآللي بشلل عام .  

موظتتف  21تتتم تتتدريب عتتدد  

بالتعتتتاون متتتع   7/2557فتتتي 

روع التتتتتتتدريب علتتتتتتى  مشتتتتتت

تلنولوجيتتتتتتتتتتا المعلومتتتتتتتتتتات  

 واالتصاالت .

يتتتتتم تحديتتتتد خطتتتتة وتللفتتتتة  

التتتتتتتتدريب عتتتتتتتن طريتتتتتتتق  

مشتتتتتروع التتتتتتدريب علتتتتتى  

 تتلنولوجيتتتتتتتتا المعلومتتتتتتتتا 

بالتعتتاون متتع إدارة المركتتا  

وكتتتذلك اللليتتتات والعتتتاملين 

 باللليات المعنية .

التتتتتتتتدريب علتتتتتتتى بتتتتتتترامج    -ا 

 المشروع . 

متتن العتتاملين   11تتتم تتتدريب  

رات المعنيتتتتتتة علتتتتتتى بتتتتتتاإلدا

 21برامج المشروع   وعتدد  

متتتتن الستتتتادة أعضتتتتاء هيئتتتتة   

التتتتتتتتدريس علتتتتتتتى أعمتتتتتتتال   

 اللنترول  .

استتتتلمال تتتتدريب العتتتاملين  

بتتتتاإلدارات المعنيتتتتة علتتتتى   

 برامج المشروع .

استتتتلمال تتتتدريب أعضتتتاء   

هيئتتة التتتدريس علتتى أعمتتال 

 اللنترول .

 5تتتم تتتدريب مجموعتتة علتتى    تدريب المهندسين . -ج 

 . دورات

استلمال تدريب المهندستين  

والمهندستتتتين الجتتتتدد علتتتتى   

جميتتتتتع البتتتتترامج الرزمتتتتتة  
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 للمشروع .

تم تصميم النظام متن الشتركة    مرحلة التصميم  3

 المنفذة.

- 

4 

 

 االختبار واالسترم 

 و ميلنة جميع األعمال

 113تم اختبار واسترم عتدد  

 نقطة

مطلتتتوا استتتتلمال استتتترم         

 نقطة . 275

ختتتتتال مجموعتتتتتة متتتتتن تتتتتتم إد

البيانات في اإلدارات المعنيتة  

. 

مطلتتتتوا استتتتتلمال إدختتتتال 

بتتتاقي البيانتتتات ومراجعتهتتتا  

 لميلنة جميع األعمال .

يتتتتتم التعاقتتتتد متتتتع الشتتتتركة     الصيانة والتطوير المستمر  5

 -المنفذة على:

عمتتتتل صتتتتيانة دوريتتتتة    -1

 للبرامج .

تتتتتتتتتتتدريب مهندستتتتتتتتتتي   -2

المشتتتتتروع علتتتتتى أعمتتتتتال   

 الصيانة .

 

 

 



 

 451 

 المـرحلـة الحالية تطة تقـديـر احتياجاخ

 أوال : تقـدير احتيـاجـات الكليـات وإدارة الجامعة :

 األجهزة المطلوبة :-0

 أجهــزة الحــاسب  اآللــي الكليـــة م

 

الماستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحات   الطابعات

 الضوئية )سكانرز(

شئون   

 الطرا

 والخريجين

الدراسات 

 العليا

اللـادر 

 الخاص

ملــان  

اللنترول 

 للطـرا

ملــان  

اللنترول 

للدراسات 

 العليا

 3 3 2 3 1 2 15 التجارة 1

 3 3 3 3 1 3 15 الحقوق 2

 3 3 2 3 1 2 15 اآلداا 3

 7 7 2 4 1 2 5 العلوم 4

الطتتتتتتتتتتتتتتتتتتب  5

 البشري

7 2 2 1 2 2 2 

الطتتتتتتتتتتتتتتتتتتب  1

 البيطري

1 2 1 5 2 3 3 

 1 1 - 4 1 - 5 التمريض 7

 2 2 3 4 1 3 1 التربية 3

 3 3 2 5 1 2 1 لصيدلةا 2

التعلتتتتتتتتتتتتتتتتتيم  15

 الصناعي

5 - 1 4 - 1 1 

التربيتتتتتتتتتتتتتتتة  11

 الرياضية

5 - 1 4 - 1 1 

 7 7 - 5 1 - 1 الهندسة 12

اإلدارات  13

 العامتتتتتة

 بالجامعة

3 2 2 - - 4 4 
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 24 24 13 15 15 25 34 اإلجمـــالي 

 

 

 التللفة المالية لألجهاة المطلوبة لللليات : -2

 

متتتتتتتا تتتتتتتتم   العـدد البنـــــد م

 توريده

المطلتتتتتتتتتتتتوا 

 توريده

سعـتتتتـر التتتتـوحدة  

 التقديــري

 القيمــة

 3359555 59555 111 31 252 أجهاة الحاسب اآللي  1

 114555 1755 24 - 24 الطابعات  2

 253555 2755 24 - 24 الماسحات الضوئية 3

 12539555 اإلجمالي المطلوا لتجهيا اإلدارات باللليات وبالجامعة 

 

 مرحظات تخص تقدير احتياجات اللليات وإدارة الجامعة :  

جهاز حاسب إلي للل فرقتة دراستية    2بالنسبة للليات التجارة والحقوق واآلداا تم تقدير عدد  -1

جهاز للخريجين   كمتا   2لتتناسب مع األعداد ومع وجود نظامي وانتساا باإلضافة إلى عدد 

 لنترول بلل كلية .أجهاة ألماكن انعقاد ال 3تم تقدير عدد 

جهاز حاسب آلي للل فرقتة دراستية باإلضتافة إلتى عتدد       1بالنسبة لباقي اللليات تم تقدير عدد  -2

 جهاز للل فرقة دراسية بالنسبة لملان إنعقاد اللنترول . 1جهاز للخريجين   وعدد  1

عداد الدراسات أجهاة للدراسات العليا لايادة أ 3بالنسبة للليتي الحقوق والتربية تم تقدير عدد  -3

 جهاز للل إدارة في باقي اللليات التي توجد بها دراسات عليا . 2العليا بها   وتم تقدير عدد 

جهتاز   2جهاز للل إدارة باللادر الخاص بلليات الجامعة وتم زيادة العدد إلى  1تم تقدير عدد  -4

 لللية الطب البشري لايادة أعداد اللادر الخاص بها .

ابعتات والماستحات الضتوئية ) االستلانرز ( علتى أستاس واحتدة للتل فرقتة          تم تقدير أعتداد الط  -5

دراسية باإلضافة إلى عتدد واحتدة لللتادر الختاص وواحتدة للدراستات العليتا وتتم زيتادة أعتداد           

 كليات التجارة والحقوق واآلداا والتربية تناسبًا مع األعداد الاائدة للطرا .
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 معلومـات اإلداريـة :ثانيًا: تقدير احتياجات مـركز نظـم ال

 الموارد البشرية الحالية والمستهدفة وتكلفتها : -أ 

الـــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـموارد  م

 البشــــــريــة 

المرتبتتتتتتات والملافتتتتتتآت  المطلوا المستهدف الحـالي 

واألجتتتتتتتتتر اإلضتتتتتتتتتافي   

 والجهود غير العادية 

 اإلجمالي

 455 155 - 4 4 مجلس اإلدارة  1

 1555 1555 - 1 1 مدير المشروع  2

 1255 1255 - 1 1 نائب مدير المشروع  3

نائتتب متتدير المشتتروع    4

 الفني 

1 1 - 1355 1355 

 255 255 1 1 - المدير اإلداري 5

ستتتتتتتلرتيرة  تنفيذيتتتتتتتة   1

 للمشروع 

1 2 1 755 1455 

 259555 1555 3 25 12 مهندسي المشروع  7

 255 155 - 2 2 شئون مالية  3

 255 155 - 2 2 شئون إدارية  2

 1255 355 2 4 2 عامل المشروع  15

 part timeعتتتاملين  11

 بالجامعة 

)نواحي فنيتة   قانونيتة   

 ) 

3 3 2 155 455 

 1255 1255 - -  أخــر   12

 35555 اإلجمـــــــالي شهــــريـــــــًا
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 التجهيزات الالزمة للمركز : -ب

 اإلجمالي دةسعـر الوحـ المطلوا المستهدف المتاح النـــــــــوع م

 2559555 5555 45 73 33 أجهاة حاسب آلي 1

 45555 25555 2 3 1 ماكينة تصوير 2

 - - - 1 1 جهاز فاكس 3

 - - - 3 3 طابعات  4

 35555 35555 1 3 2 سيرفير 5

داتتتتتتتا شتتتتتتو وشاشتتتتتتة   1

 عرض

1 2 1 15555 15555 

 35555 25555 4 1 2 ماكينة كارنيهات 7

 3555555 1 3559555 3539555 3555 كارنيهات برستيك 3

ريبتتتتتتتتتتون خاصتتتتتتتتتتة   2

  باللرنيهات

25 1525 1555 435 145555 

  Х 3555 1 3 15 2 جهاز تلييف 15

2Х  4555 

51555 

 45555 555 35 35 - ستاند ومقعد خشب  11

12 Ups )45555 25555 2 3 1 ) مثبت تيار 

 25555 25555 - - - تجهياات شبلة  13

 جم1515555 ــــــــــالياإلجمــــــــــ

 مصروفات التنفيذ األخرى :  -ج

 المبلــــغ البيــــــان م

 مصروفات شراء مستلامات صيانة للمركا واللليات : 1

 جم .   x 12  =1555جم شهريًا  555

 جم  1555

مصتتتتتتتروفات تنفيتتتتتتتذ أختتتتتتتر  )كتتتتتتتروت   أحبتتتتتتتار  مطبوعتتتتتتتات    2

 انتقاالت.....الخ( :

 جم . x 12  =1555جم شهريًا  555

 جم  1555

 جم سنويًا    12555 إجمـــالـــي المصروفات السنوية

 مالحظات تجهيز مركز نظم المعلومات اإلدارية : 
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جتدد   1مهندسين حاسب آلي ومتخصصي نظم معلومات بعقود   وتم اختبتار   1يوجد بالمركا  -1

عضو فني  25ي بالمركا جدد ليلون العدد النهائ 3ومطلوا عمل عقود لهم   ومطلوا عدد 

 و لك حتى يملن تغطية احتياجات كليات الجامعة وإدارتها واحتياجات المركا .

لايادة أعباء السلرتارية بالمركا   كما يحتتاج إلتى    ةسلرتيرة تنفيذي 1يحتاج المركا إلى عدد  -2

 زيتتادة عتتدد عمتتال المركتتا نظتترًا لايتتادة عتتبء المراستترت متتع اللليتتات وأعبتتاء التنظيتتف           

 واألعمال األخر  .

منهتا لعمتل معمتل تتدريب كبيتر         35جهاز حاسب آلتي ستيتم إستتخدام     45يحتاج المركا إلى  -3

متتدرا   11معامتل صتغر  ستعة     3والباقي بالمعامل الصغر    ويوجتد بتالمركا اآلن عتدد    

متتدرا     15معمتل صتغير ستعة     2متتدرا و  35معمل كبيتر ستعة المعمتل     2مطلوا عمل 

 لمعمل حجرة سيرفير مطلوا زيادة التلييف بها .كما يوجد با

جتم   355جهتاز فتي متوستط تللفتة      35يحتاج تجهيا المعامل بالمركا إلتى مقعتد وستتاند لعتدد      -4

 للجهاز الواحد .

للحفتتاظ علتتى   upsيحتتتاج المركتتا إلتتى داتتتا شتتو إضتتافية ألغتتراض التتتدريب   ومثبتتت تيتتار        -5

 األجهاة .

 ة لنشاط التدريب :ثالثًا : المصروفات المطلوب

 المبلــــغ البيــــــان م

 عضو هيئة تدريس على أعمال اللنترول : 1555تدريب  1

 جم .  159555متدرا  = x 1555جم للمتدرا  x 25يوم  2عدد 

 جم   159555

 تدريب العاملين باإلدارات المعنية : 2

 جم .  259555متدرا =  x 255جم للمتدرا  x 25يوم  5عدد 

 جم  259555

 تدريب المهندسين : 3

للعضتتو جتتم =   x 3555عضتتو فنتتي  25علتتى صتتيانة البرنتتامج متتن الشتتركة المنفتتذة      

 جم . 159555

 جم . 2559555للعضو =  x 159555عضو فني 25على البرامج األخر  الململة 

 جم 2159555

 25555   ملافآت للمدربين ....... الخ ( . CDمصروفات تدريب متنوعة ) طباعة    4

 جم  375955 اإلجمــالي المطلوا لنشاط التدريب  

 

 مالحظات : 
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 جم تللفة المتدرا عضو هيئة التدريس تشمل بريك وأدوات مستهللة .  25 -

 جم تللفة للمتدرا من العاملين تشمل بريك وأدوات مستهللة .  5 -
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 روف الحالية : رابعًا : تقـديـر تكلفة استالم البرنامج من الشركة المنف ة في ظل الظ

 تللفة استرم البرنامج من شركة انفورماتيك .            

  

 المطلـــوا استـرمـه الحــالي البيــــان م

 وظائف البرنامج 

 تطبيق  33  

 x 455نقطتتتتتتتتتة لللليتتتتتتتتتات غيتتتتتتتتتر التجريبيتتتتتتتتتة  225 113تم استرم 

 جم259555=

 جم  x 355  =45355نقطة في اللليات التجريبية  51

 جم 135355 ـــــــالي المطلوا السترم البرنامجإجم

 

 خامسًا : تقـديـر مـرحلة الصيانة من الشركة المنف ة :

سيتم تقدير مصروفات الصتيانة الخاصتة بلتل جامعتة متن الجامعتات المشتاركة فتي المشتروع          

يتتتم  بتتالمجلس األعلتى للجامعتات والشتتركة المنفتذة وستوف     ICTPعتن طريتق العقتتد المبترم بتين إدارة     

 إخطار الجامعات بنصيب كًر منها من مصروفات تللفة الصيانة .

 سادسًا: مجمول االحتياجات المالية للمركز خالل الخمس سنوات القادمة :

 

الستتتتتتتتتتتتتتتتتنة  البيـــان م

 األولى

الستتتتتتتتتتتتتنة 

 الثانية

الستتتتتتتتتتتتتنة 

 الثالثة

الستتتتتتتتتتتتتتتنة 

 الرابعة

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنة 

 الخامسة

تللفتتتتتة المتتتتتوارد البشتتتتترية   1

 بالمركا

315555 315555 315555 315555 315555 

 - - - - 1515555 تجهياات المركا 2

 12555 12555 12555 12555 12555 المصروفات األخر  3

 - - - - 375555 التدريب  4

 عقتتتتتتتتد الشتتتتتتتتركة المنفتتتتتتتتذ   5

 ) برامج و صيانة (
255555 255555 255555 255555 255555 

 122555 122555 122555 122555 2557555 اإلجمــــــالي
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 مرحظة :

 هذه التللفة ال تتضمن ما يلي :

 ال تتضمن التللفة المقدرة تللفة تصميم وتحليل المراحل المنهجية التي تقوم بها الشركة المنفذة .-1

 تللفة صيانة النظام مع الشركة المنفذة .-2

 الجزء الثاني : الرؤية الشاملة لنظام المعلومات اإلدارية المتكاملة

 خاصة بالمرحلة الثانية:األهداف ال

 ميلنة جميع أعمال الوحدات االدارية التابعة لألستا  الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواا . -0

التربط االكترونتي بتين أعمتال االدارارت التابعتة لألستتا  التدكتور رئتيس الجامعتة والستادة النتتواا            -2

األعلتى للجامعتات وكافتة الوحتدات  التتي تتم       وكافة الوحدات اإلدارية بجميع كليات الجامعتة والمجلتس   

 ميلنتها في المرحلة األولى .

 أوال: هيكل اإلدارات المستهدفة :

يستتتهدف التطتتوير جميتتع وحتتدات وإدارات الهيلتتل التنظيمتتي للجامعتتة واللليتتات بعتتد استتتبعاد     

هدف الوحتتدات أو اإلدارات التتتي يتتتم تطويرهتتا فتتي مشتتروعات تطتتوير أختتر  كالملتبتتات بحيتتث يستتت   

 -التطوير :

اإلدارات والوحدات التابعة للسيد األستا  الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواا والستيد أمتين عتام      -1

 الجامعة .

اإلدارات والوحتتدات التابعتتة للستتادة عمتتداء اللليتتات والستتادة التتوكرء والستتادة متتديري اللليتتات           -2

 ويوضح الشلل التالي هيلل االدارات المستهدفة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس الحامعة

 التابعة مباشرة لرئيس الجامعة واالدارات

   

نائتتتتتتتتب رئتتتتتتتتيس 

الجامعتتتتة لشتتتتئون 

التعلتتيم والطتترا  

 واالدارات التابعة

     

ئتتتتتتتتب رئتتتتتتتتيس نا

للدراستتتات العليتتتا  

والبحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوث  

 واالدارات التابعة

 

أمين عام الجامعة 

واالمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

المستتتتتتتتتتتتتتتتاعدون  

 واالدارات التابعة

  

نائتتتتتتتب رئتتتتتتتيس  

الجامعتتتتة لشتتتتئون 

خدمتتتتة المجتمتتتتع   

وتنميتتتتتتتة البيئتتتتتتتة 

 واالدارات التابعة

 

عمتتتتداء اللليتتتتات  

والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوكرء 

واالدارات  

 التابعة باللليات
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 -ثانيًا االهداف الخاصة بالنظم الفرعية :

: يشتتتمل أعمتتتال الستتتلرتارية واالستتتتعرمات والمتابعتتتة والمحفوظتتتات      ميلنتتتة نظتتتام الستتتلرتارية  -0

 والشلاو  والمؤتمرات والندوات وخدمات العمرء بالجامعة واللليات ... الخ .

يشتمل أعمتال العرقتات العامتة واإلعترم والنشتر والتبتادل        :  ميلنة نظام العرقتات العامتة واإلعترم    -2

 واإلهداء .

: يشتتمل أعمتتال الشتتئون القانونيتتة كالقضتتايا والشتتلاو  والتظلمتتات     ميلنتتة نظتتام الشتتئون القانونيتتة  -3

 والتحقيقات والعقود والفتاو ... الخ.

ب الوظتائف وتخطتتيط  : يشتمل وظتائف التنظتيم وطترق العمتل وترتيت       ميلنتة نظتام التنظتيم واإلدارة    -4

 القو  العاملة والتدريب ... الخ.

: يشتمل أعمتال أمانتة المجلتس المختلفتة كالتشتليرت واالنعقتاد وجتداول          ميلنة نظام أمانة المجلتس  -5

 األعمال والقرارات التي يتم اتخا ها .

 : يشمل وظائف التوجيه المالي واإلداري . ميلنة نظام التوجيه المالي واإلداري -1

: يشتتتمل وظتتتائف الحستتتابات المختلفتتتة كالتستتتويات والشتتتطب والصتتترف    ميلنتتتة نظتتتام الحستتتابات -7

 والحسابات الختامية والمراجعة والخاينة .

 : يشمل وظائف إدارة الموازنة وإدارة المتابعة المالية . ميلنة نظام الموازنة والمتابعة المالية -3

متتال حستتابات الصتتناديق الخاصتتة وأعمتتال    : يشتتمل أع ميلنتتة نظتتام حستتابات الصتتناديق الخاصتتة    -2

 الوحدات  ات الطابع الخاص .

 : يشمل أعمال المشتريات الداخلية والخارجية ميلنة نظام المشتريات -15

 : يشمل أعمال المخازن ومراقبة العهد . ميلنة  نظام المخازن -11

االنتتتدابات واالعتتارات : يشتتمل أعمتتال التعيينتتات ومتابعتتة الخدمتتة و   ميلنتتة نظتتام شتتئون األفتتراد  -12

 واألجازات ورعاية العاملين واالستحقاقات وإنهاء الخدمة  .  

 : ويشمل أعمال إدارة الحركة والنقل . ميلنة نظام الحركة والنقل  -13

: يشمل أعمال المدن الجامعية كالتقدم والقبول واإلستلان واإلشتراف    ميلنة نظام المدن الجامعية -14 

 والتغذية ... الخ .

: يشمل أعمال رعاية الشتباا كاالتحتادات الطربيتة واألستر والنشتاط       ميلنة  نظام رعاية الشباا -15

 الثقافي والفني واالجتماعي والرحرت والجوالة والنشاط الرياضي والتلافل االجتماعي .

اكتا  : يشتمل وظتائف العترج بالمستشتفيات والقمستيون الطبتي والمر       ميلنة إدارة الشتئون الطبيتة   -11 

 الطبية بالجامعة أو اللليات أو المدن وشئون عرج الطرا المختلفة .
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: ويشمل أعمال الشئون الهندسية كاإلنشاءات والصيانة والترميمات  ميلنة نظام الشئون الهندسية -17

 والمراجعات الفنية .

 ع .: يشمل أعمال تخطيط وتنمية البيئة وخدمة المجتم ميلنة نظام مشروعات البيئة -13

: يشمل مجموعة نظم فرعية تغطي الوظتائف المختلفتة بمستشتفى     ميلنة  نظام مستشفى الجامعة - 12

 الجامعة .

 . ميلنة نظام البوابة اإلللترونية للجامعة والخدمات اإلللترونية للطرا -25

 ميلنة نظام ضمان الجودة واالعتماد . -  21

ويشمل بيانات ووظائف الدراسة باللغات األجنبيتة كشتعب   : ميلنة نظام الدراسة باللغات األجنبية  -22

 اللغة اإلنجلياية بللية التجارة   وشعبة اللغة الفرنسية بللية الحقوق .

: ويشتمل بيانتات ووظتائف الدراستة بالستاعات المعتمتدة مثتل كليتة          ميلنة نظام الساعات المعتمدة -23

 الصيدلة .

 بيانات ووظائف التعليم المفتوح . : ويشمل ميلنة نظام التعليم المفتوح -24

 : ويشمل بيانات ووظائف مركا المؤتمرات . ميلنة نظام مركا المؤتمرات -25

: ويشتتمل بيانتتات ووظتتائف الوحتتدات  ات الطتتابع      ميلنتتة نظتتام الوحتتدات  ات الطتتابع الختتاص     -21

 الخاص الموجودة باللليات مثل مركا الدراسات المالية والتجارية .

: ويشتمل بيانتات ووظتائف أنشتطة نتاد  أعضتاء هيئتة         نظام ناد  أعضاء هيئتة التتدريس  ميلنة   -27

 التدريس المختلفة . 

 -وتتلامل النظم السابقة مع النظم المعنية بالتطوير في المرحلة األولى والتي تشمل :

 نظام شئون الطرا .  

 نظام الدراسات العليا .  

 نظام اللادر الخاص .  

 لمجلس األعلى للجامعات .نظام التلامل مع ا  

 ملحــوظـــة :

يتوقتتف عتتدد األنظمتتة الفرعيتتة للنظتتام المتلامتتل للمعلومتتات اإلداريتتة علتتى طبيعتتة الوظتتائف        

واألنشطة اإلدارية والتعليمية والبحثية والبيئية المؤداه داخل الجامعة والعرقتات التلامليتة واالعتماديتة    

ت والعاملين والتتي ستيتم مراعاتهتا فتي مرحلتة تحليتل متطلبتات        فيما بينها ورؤية إدارة الجامعة واللليا

 الجامعتتتتتتتتتتتتتتتتتة واللليتتتتتتتتتتتتتتتتتات متتتتتتتتتتتتتتتتتع الشتتتتتتتتتتتتتتتتتركة المنفتتتتتتتتتتتتتتتتتذة لتتتتتتتتتتتتتتتتتنظم المعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتات .
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 المراحل المنهجية لتطوير النظام المتكامل  -الجزء الثالث :

وهتى مرحلتة دراستة وتحليتل الوظتائف واألنشتطة        -:مرحلة التحليل وتحديتد متطلبتات الجامعتة   أوال : 

ريتتة والتعليميتتة والبحثيتتة والبيئيتتة ألمتتؤداه داختتل الجامعتتة واللليتتات والعرقتتات فيمتتا بينهتتا         اإلدا

وتوصتتيف دورة العمتتل والتتدورة المستتتندية متتا ج المخرجتتات والتقتتارير المطلوبتتة   وتتتتم بتعتتاون  

 الشركة المنفذة والعاملين بالجامعة واللليات وفريق العمل بالمشروع .

 -تشمل تلك المرحلة القيام بما يلي : -: الجامعةمرحلة تجهيز  ثانيُا :

تجهيتتتا البنيتتتة األساستتتية لشتتتبلة المعلومتتتات بتتتاإلدارات والوحتتتدات المعنيتتتة  بتتتالتطوير بالجامعتتتة        -أ

 وباللليات وتتم بالتنسيق مع مشروع البنية األساسية لشبلة المعلومات بالجامعة .

لجامعة وباللليات بتاألجهاة الرزمتة للتطبيتق  مثتل     تجهيا اإلدارات والوحدات المعنية بالتطوير با -ا

 الحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية.

ملتتب إدارة   ملاتتب    2تجهيا ملان مناستب لمقتر مركتا نظتم المعلومتات اإلداريتة يحتتو  علتى          -ج

متدرا ووحدة سيرفر رئيسى  وتجهيا 35أداريين   فنيين   سلرتارية وقاعة تدريب كبر  سعة 

 ن بأجهاة التلييف المطلوا واألثاث المناسب .الملا

(  متن  ICDLتدريب العاملين باإلدارات المعنية على دورات استتخدام الحاستب االلتى بشتلل عتام )      -د

ختتترل التنستتتيق متتتع مشتتتروع التتتتدريب علتتتى تلنولوجيالمعلومتتتات واالتصتتتاالت  ثتتتم التتتتدريب       

 صه .المتخصص على برامج التطوير الخاصة بالنظم كر فيما يخ

وهى مرحلة تصميم النظام وتتم من جانب الشتركة المنفتذة فتي ضتوء نتتائج       -: مرحلة التصميم ثالثًا :

 مرحلة  التحليل.

وهتى مرحلتة االختبتار     -:النهتائي للبترامج وميكنتة جميتع األعمتال      ممرحلة االختبتار واالستتال  رابعًا : 

لليتات   وكتذلك إدختال جميتع البيانتات      المبدئي للنظم والتطبيقات من جانتب العتاملين بالجامعتة وال   

والوثائق الخاصة بدورة العمل فى اإلدارات والوحدات المعنية ومراجعتها ومتابعة تنفيتذ األعمتال   

 على النظام .

وهتى مرحلتة الصتيانة المستتمرة للبترامج عتن طريتق         -:مرحلة الصيانة والتطتوير المستتمر   خامسًا :

حاسب اآللتي ومتخصصتي نظتم المعلومتات بعتد تتدريبهم       الشركة المنفذة   وعن طريق مهندسي ال

علتتى تلتتك العمتتل المستتتمر علتتى إدختتال أي تطتتوير أو تعتتديل يستتاعد علتتى تحستتين كفتتاءة وفاعليتتة    

 البرامج المستخدمة .                                              
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 خطة تنفي  المراحل المنهجية لتطوير نظام

 المعلومات اإلدارية المتكاملة

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة التحليل وتحديد متطلبات الجامعة
 

   الشركة المنفذة  إدارة المشروع العاملين بالجامعة واللليات المنفذون :

 تجهيز الجامعة مرحلة
تجهيتتتتا البنيتتتتة األساستتتتية لشتتتتبلة     -

المعلومتتتتات بتتتتاإلدارات والوحتتتتدات   

بالجامعتتتتتتتتتة المعنيتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتالتطوير 

 وباللليات.

تجهيا اإلدارات والوحدات المعنية  -

 بالتطوير باألجهاة الرزمة.

 .*تجهيا مقر مركا نظم المعلومات

*تدريب العاملين بتاإلدارات المعنيتة   

. 

 إدارات الجامعتة واللليتات   المنفذون:

مشروع البنيتة األساستية     والعاملين 

مشروع التدريب    لشبلة المعلومات

  إدارة  لوجيتتتا المعلومتتتاتعلتتتى تلنو

 . المشروع

 مرحلة التصميم
 

 . : الشركة المنفذة المنفذون

 األعمال ميكنةاالستالم النهائي للبرامج و و مرحلة االختبار
 

 . إدارة المشروع - الشركة المنفذة - : إدارات الجامعة واللليات المنفذون

 مرحلة الصيانة والتطوير المستمر
 

 . إدارة المشروع - كة المنفذةالشر - : إدارات الجامعة واللليات المنفذون
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 وحدة المكتبة الرقمية  7/2/2/3
  رؤية ورسالة وأهداف مشروع المكتبة الرقمية -1
 

 الرؤية :
توفيربوابة إللترونية موحدة تلبى اإلحتياجات البحثية والتعليمية للجامعة بحيث يملن متن خرلهتا         

لمتاحتة فتى صتورة إللترونيتة يتتم التعاقتد عليهتا متن خترل          البحث عن كافة مصادر المعلومات سواء ا

مظلتتة المجلتتس األعلتتى للجامعتتات بالتعتتاون متتع جامعتتة بنتتي ستتويف أو متاحتتة مجانتتًا عبتتر الشتتبلة            

العنلبوتية العالمية أو متاحة في مستودعات المعلومات المحلية من ملتبات وقواعد بيانات بيلوجرافية 

 وفهارس ملتبات   ...ألخ .

 الة :الرس

المشروع في بناء ملتبة رقمية عصرية للجامعة يتتاح متن خرلهتا البحتث فتي مقتنيتات        رسالة تتمثل   

وغيرهتا متن مؤسستات التعلتيم العتالى والمؤسستات        واالرتبتاط بالملتبتات الجامعيتة األختر       ملتباتها

لتخصصات بغرض التي تشاركها نفس ا العلمية والبحثية المصرية في مجال تقديم خدمات المعلومات

فتي عمليتات اقتنتاء        والتلامتل الخدمات المعلوماتية التي تقدمها   وكتذلك المشتاركة والتعتاون    تطوير

ناحيتتة تتتوفير  متتنمصتتادر المعلومتتات بصتتورة اللترونيتتة   ممتتا يعتتود بتتالنفع علتتى الجامعتتة     وتجهيتتا

متن ناحيتة    تعليميتة فتي الجامعتة   واالرتفاع بجودة العمليتة البحثيتة وال    المياانيات المرصودة للملتبات 

أخر . وبما يساعد على تعظيم اإلستفادة من تلك الموارد للافة أعضاء المجتع األكاديمى والبحثى في 

 مصر .

 األهداف
ميلنة إجتراءات العمتل فتي ملتبتات جامعتة بنتي ستويف والتربط بتين تلتك الملتبتات وملتبتات              .1

 يةالجامعات  المصرية من خرل شبلة الجامعات المصر

تطوير الملتبة الرقمية لجامعة بنتي ستويف بمتا تشتمله متن قواعتد بيانتات  اللتتب والتدوريات           .2

والرسائل الجامعية األللترونية ...بحيث توفر سبل وصتول ستهلة وتفاعليتة للافتة مصتادر المعلومتات       

 التى تحتاجها األغراض التعليمية والبحثية بالجامعة .

  ممتا يعظتم االستتفادة متن ختدماتها       معتة بنتي ستويف   ملتبتات جا  موحتد لمقتنيتات   فهترس  بناء .3

  كذلك تحقيق التوحيد فتي   الفنية والعملياتأفي المقتنيات  سواء غير المرغوا التلراروالقضاء على 

بتتين الملتبتتات متتن ختترل االعتمتتاد علتتى المواصتتفات والمعتتايير العالميتتة   واعتمتتاد     العمتتلإجتتراءات 
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مثل االقتناء التعاوني   والفهرستة   العديدةمن البرامج التعاونية   موحدة تساعد على االستفادة سياسات

 بين الملتبات. اإلعارةالتعاونية   وتبادل 

تقديم خدمات معلومات تفاعلية تشمل تبادل اإلعارة بين الملتبات   توصيل الوثائق   خدمات  .4

اء متتتن ختتترل البوابتتتة المراجتتتع اإلللترونيتتتة   واإلحاطتتتة الجاريتتتة والبتتتث اإلنتقتتتائى للمعلومتتتات ستتتو 

اإلللترونية التي يوفرها المجلس األعلتى للجامعتات أو النظتام اآللتي إلدارة الملتبتات) نظتام المستتقبل         

Future . ) 

مصادر المعلومات االللترونية من اللتب واألبحتاث والرستائل العلميتة المحليتة      وإتاحة توفير .5

العالمية  البياناتمن خرل االشتراك في قواعد  لجميع الطرا وأعضاء هيئة التدريس و لك والعالمية

 .االستفادة القصو  لتحقيق  والتي يتاح استخدامها من خرل شبلة الجامعة وكذلك من المنال 

بنتتاء مستتتودع رقمتتى بالرستتائل الجامعيتتة والتتدوريات التتتى تصتتدرها جامعتتة بنتتي  ستتويف بمتتا  .1

ر عنهتا بمتتا يضتمن تعظتتيم األستتفادة منهتتا    يستاعد علتى تفعيتتل إتاحتة المحتتتو  األللترونتى التتذ  يصتد     

 ونشرها بما يتوافق مع المعايير الدولية للنشر اإلللترونى .

 الوضع الراهن -9
     انتهتتى المشتتروع متتن ادختتال مقتنيتتات ملتبتتات المرحلتتة األولتتى وقتتد تميتتات جامعتتة بنتتي ستتويف

منه هو أربع كليتات فقتط    بإدخال مقتنيات ثماني كليات عملية ونظرية في حين أن المقرر االنتهاء 

في المرحلة األولى .والجدول التالى يبين حجم المقتنيات التي تم االنتهاء متن ادخالهتا علتى النظتام     

 وفقا للل كلية

 الللية م
 حجم المقتنيات المدخلة

 باأللف  

1 a) 17312 اآلداب 

 11425 كلية التربية 2

 3125 كلية العلوم 3

 2211 كلية التعليم الصناعي 4

 2237 كلية الطب البيطر  5

 1232 كلية الطب 1

 732 كلية الصيدلة 7

 231 كلية التمريض 3

 45321 االجمالي 
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      يجتتر  حاليتتا مراجعتتة المقتنيتتات المدخلتتة طبقتتا لمعيتتار ضتتبط الجتتودة  وعمتتل الملصتتقات

 الخاصة بها وبذلك تنتهي هذه المرحلة كليا .

 ام بادخال بيانات االستعارة للتل متن الستادة أعضتاء     مازالت تقوم الملتبات الداخلة في النظ

هيئتتة التتتدريس ومعتتاونيهم والطتترا بلافتتة كليتتات الجامعتتة التتتي تتتم االنتهتتاء متتن ادختتال        

 مرفق بالتقرير ما يوضح نشاط االستعارة واستخدام القواعد حتى الوقت الحالي((مقتنياتها.

 مشروع بضرورة البدء في ادخال مقتنيات تم تبليغ اللليات الداخلة في المرحلة الثانية من ال

ملتباتها على النظام اآللي  وهي ملتبات كليات/ التجارة   والحقوق  والتربية الرياضتية    

 والهندسة   والمركاية.

           475بدأت كليتي التجارة والحقتوق فتي االدختال فعليتا وللتن بخطتى بطيئتة للغايتة) ادختال 

تاا لللية التجارة  في حين لم تبدأ باقي الملتبات ك 175كتاا على النظام لللية الحقوق/و 

التي من المفتترض أن تبتدأ   نظترا لضتعف التجهيتاات اآلليتة بلتل منهمتا ) اليوجتد ستو            

جهاز حاسب آلي واحد فقط بلل منهما( باالضافة الى عدم تجاوا بعتض األخصتائيين متع    

الدختال   وكتذلك عتدم تجتاوا     ادارة المشروع  وعدم تأهلهم التأهيل اللتافي للقيتام بعمليتة ا   

 ادارة اللليات أو تقديم تسهيرت في حل المشلرت التي تعوق عملية التقدم في المشروع.

       عدم توافر األدوات األساسية للعمل وهتي قتوائم رؤوس الموضتوعات   وخطتط التصتنيف

افقتة  ا  البد من توفرها للقيام بتصنيف األوعية وحتتى تلتون البيانتات المدخلتة ستليمة ومتو     

 مع النظام.

        وصتتتلت نستتتبة المشتتتاركين متتتن هيئتتتة التتتتدريس ومعتتتاونيهم   وطتتترا الدراستتتات العيتتتا

 %   وهى في حالة تاايد حاليا.55المستفيدين من استخدام قواعد البيانات العالمية الى 

          يتم التجهيا حاليا العتداد دورة تدريبيتة للستادة أعضتاء هيئتة التتدريس ومعتاونيهم  وكتذلك

ملتبات والمعلوما ت لتدريبهم على استخدام قواعد البيانات العالمية التي يتيحها أخصائي ال

بغتتترض تعظتتتيم   2552أبريتتتل  3 2المجلتتتس األعلتتتى للجامعتتتات   و لتتتك ختتترل يتتتومي    

استفادتهم من تلك القواعد.وقد تم مراسلة جميع اللليات بخطابات رسمية وباعرنات داختل  

دية ألعضاء هيئة التدريس ببنتي ستويف) تواصتل( كمتا     اللليات ومراسلة على القائمة البري

 تم االعرن عنها أيضا على الموقع الخاص بالجامعة.
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   ميزانية االحتياجات لمدة خمس أعوام -2

 9002/9000السنة األولى 

 القيمة بالجنيه العدد البيان م

 2000 2000 إدخال المقتنيات)كتب/ رسائل/ دوريات( 0

 0600 2000 ضبط جودة المدخالت 9

 2000 2000 عمل الملصقات الخاصة  2

إضافة بيانات المستعيرين الجدد من هيئة  2

 التدريس والمعاونين والطالب

وفقا 

للألعداد 

 المقبولة

00000 

 2000  . خاصة بالترميز العمودي دجهاز بار كو .

بواقع  28 أجهزة حاسب آلي 8

ثالثة 

أجهزة 

 لكل مكتبة

ج لكل  2000بواقع 

 زجها

بواقع  00 طابعة ليزر 4

واحدة لكل 

 مكتبة

00000 

بواقع  09 ماكينة تصوير 6

واحدة لكل 

 مكتبة

80000 

واحدة 09 أدوات فنية للعمل) قوائم رؤوس موضوعات( 2

 لكل مكتبة

8000 

واحدة 09 خطة تصنيف 00

 لكل مكتبة

8000 

برامج تدريبية للعاملين للتدريب على كافة منا  00

 النظام طش

2 8000 
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مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة  09

 بالمشرول للدعاية واإلعالن

 9000 

 أجور العاملين في المشرول 02

مدير المشرول/ فريق ضبط الجودة/منسق 

فني/ حاسب/ مجلس ادارة المشرول/ 

 سكرتارية/ عامل

 90000 

 0.0000  اعتماد مقر إداري مجهز للمشرول 02

رول عند الحاجة عقود للمؤقتين للعمل بالمش .0

 اليهم

 .000 

اشتراك تعاقد قواعد البيانات العالمية مع  08

 المجلس االعلى للجامعات

 2.0000 

 622600  االجمالى 
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 2515/2511السنة الثانية 

 القيمة بالجنيه العدد البيان م

 2000 2000 إدخال المقتنيات)كتب/ رسائل/ دوريات( 0

 0600 2000 ضبط جودة المدخالت 9

 2000 2000 عمل الملصقات الخاصة  2

إضافة بيانات المستعيرين الجدد من هيئة  2

 التدريس والمعاونين والطالب

وفقا 

للألعداد 

 المقبولة

00000 

برامج تدريبية للعاملين للتدريب على كافة  .

 مناشط النظام

2 8000 

مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة  8

 بالمشرول للدعاية واالعالن

 9000 

أجور العاملين فى المشرول مدير المشرول /  4

فريق ضبط الجودة / منسق فنى / حاسب / 

 مجلس ادارة المشرول / سكرتارية / عامل

 90000 

اشتراك تعاقد قواعد البيانات العالمية مع  6

 المجلس االعلى للجامعات

 .00000 

 2.600.  االجمالى 
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 9000/9009السنة الثالثة 

 القيمة بالجنيه عددال البيان م

 2000 2000 إدخال المقتنيات)كتب/ رسائل/ دوريات( 0

 0600 2000 ضبط جودة المدخالت 9

 2000 2000 عمل الملصقات الخاصة  2

إضافة بيانات المستعيرين الجدد من هيئة التدريس  2

 والمعاونين والطالب

وفقا 

للألعداد 

 المقبولة

00000 

 طللتدريب على كافة منا شبرامج تدريبية للعاملين  .

 النظام

2 8000 

مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة بالمشرول  8

 للدعاية واإلعالن

 9000 

 أجور العاملين في المشرول 4

مدير المشرول/ فريق ضبط الجودة/منسق فني/ 

 حاسب/ مجلس ادارة المشرول/ سكرتارية/ عامل

 90000 

 0000..  اشتراك قواعد البيانات العالمية 6

 2.600.  االجمالى 
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 9009/9002السنة الرابعة 

 القيمة بالجنيه العدد البيان م

 2000 2000 إدخال المقتنيات)كتب/ رسائل/ دوريات( 0

 0600 2000 ضبط جودة المدخالت 9

 2000 2000 عمل الملصقات الخاصة  2

إضافة بيانات المستعيرين الجدد من هيئة التدريس  2

 طالبوالمعاونين وال

وفقا 

للألعداد 

 المقبولة

00000 

 طبرامج تدريبية للعاملين للتدريب على كافة منا ش .

 النظام

2 8000 

مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة بالمشرول  8

 للدعاية واإلعالن

 9000 

 أجور العاملين في المشرول 4

مدير المشرول/ فريق ضبط الجودة/منسق فني/ حاسب/ 

 كرتارية/ عاملمجلس ادارة المشرول/ س

 90000 

 800000  اشتراك بقواعد البيانات العالمية 6

 82.600  االجمالى 
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 9002/9002السنة الخامسة 

 القيمة بالجنيه العدد البيان م

 2000 2000 إدخال المقتنيات)كتب/ رسائل/ دوريات( 0

 0600 2000 ضبط جودة المدخالت 9

 2000 2000 عمل الملصقات الخاصة  2

إضافة بيانات المستعيرين الجدد من هيئة التدريس  2

 والمعاونين والطالب

وفقا للألعداد 

 المقبولة

00000 

 طبرامج تدريبية للعاملين للتدريب على كافة منا ش .

 النظام

2 8000 

مطبوعات ونشرات ومخرجات خاصة بالمشرول  8

 للدعاية واإلعالن

 9000 

 أجور العاملين في المشرول 4

لمشرول/ فريق ضبط الجودة/منسق فني/ مدير ا

 حاسب/ مجلس ادارة المشرول/ سكرتارية/عامل

 90000 

 8.0000  اشتراك بقواعد البيانات العالمية 6

 82.600  االجمالى 

  

 يضاف ل لك اعتماد لمدخالت كليتي الحقوق والتجارة  في حالة عدم تمويل المجلس للمشرول
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 ترونيوحدة التعليم االلك7/2/2/4
 رؤية 

 رؤية ورسالة وأهداف الوحدة -1
 رؤية المركز: -

ادخال التقنيات العالمية الحديثة في التعليم لجامعة بني سويف للوصول بالخريج وعضو 

 هيئة التدريس إلي المنافسة المطلوبة محليًا وإقليميًا

 رسالة المركا: -

 

ي الصورة اإلللترونية كأحد تحويل معظم المقررات الدراسية من الصورة الورقية إل  -

 األنماط الحديثة للتعلم.   

 زيادة التفاعلية بين الطالب واألستا  دون التقيد بالامان والملان  -

 إكساا الطرا والسادة أعضاء هيئة التدريس الخبرة في التعامل مع التقنيات الحديثة.  - 

 أهداف المشروع: -

 ة  ات مواصفات عالمية .تحويل المقررات الي مقررات إللتروني -1

 نشر ثقافة التعليم اإلللتروني في جامعة بني سويف . -2

 زيادة التواصل بين الطرا وأعضاء هيئة التدريس دون التقيد بالامان والملان. -3

 نشر ثقافة التعليم الذاتي والمستمر. -4

 الواقع الحالي للمركز : -2
عبارة عن معمل كمبيوتر ماود بـ تم تأهيل وتجهيا الملان الخاص بالمركا وهو  

 ) عشرون ( جهاز كمبيوتر وشبله خاصة. 25

 إستديو ماود باألجهاة الرزمة للتصوير والتسجيل 

 ) ثرث ( حجرات للموظفين المشتغلين بمراحل اإلنتاج ) ثرث مراحل ( 3 

 حجرة لمدير المركا 

 هذا وقد تم عمل شبله داخلية بالمركا 
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 واألجهاة الرزمة  تم تاويد المركا باألثاث 

 تم تشليل مجلس إدارة من أربع أعضاء هيئة تدريس من اللليات المختلفة 

) ستة ( من الفنيين المؤقتين وتدريبهم علي تحويل المقررات إلي  1تم تعيين  

 مقررات إللترونية

) ثمانية ( مقررات إلي مقررات إللترونية وجاري تحويل المقرر  3تم تحويل  

 التاسع

 ندوات بلليات الجامعة المختلفة للتعريف بأنشطة المركا 7تم عمل  

 2114/ 2113 – 2111/ 2119المستهدف خالل الخطة الخمسية  -3
) اثنان وسبعون ( مقرر إلي مقررات إللترونية و لك يتم بواقع تحويل  72تحويل  

 ) أربعة وعشرون ( مقرر كل عام 24

 رات مضاعفة عدد الفنيين المدربين علي إنتاج المقر 

 تحويل معظم مقررات التعليم المفتوح إلي مقررات إللترونية 

تحويل مقررات الدبلومات التي عليها إقبال شديد في كليات الجامعة إلي مقررات  

 إللترونية

% من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي استخدام المقررات  55تدريب  

 اإلللترونية

جامعة علي استعمال المقررات % ) خمسة وعشرون ( من طرا ال 25تدريب  

 اإلللترونية

 -الفجوة واالحتياجات : -4
 ( ) خمسون ألف جنيه مصري (  Serverخادم رئيسي للجامعة )  -1

 عشرون جهاز كمبيوتر لتحديث األجهاة الحالية المستهللة بالمعمل  -2

  ) ستون ألف جنيه مصري (

 ررات عشرة أجهاة كمبيوتر  ات كفاءة عالية لموظفي إنتاج المق -3
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 ) أربعون ألف جنيه مصري (  

حل مشللة اللتاا الجامعي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس علي تحويل مقرراتهم  -4

إلي مقررات إللترونية برفع حق التأليف من عشره إلي عشرون ألف جنيه 

 مصري للمقرر في الترم الواحد .
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 1142/ 2113 – 2111/ 2119احتياجات مركز التعليم االلكترونى في 

 الجهة المنفذة النشاط المطلوب  
تاريخ 
 التنفيذ

 الموارد مدة التنفيذ المردود

1 

كمبيوتر لمعمل  30عدد 
 الكمبيوتر

تطوير أداء معمل الكمبيوتر  2010 الجامعة
فى التدريب واكتساب 

 خبرات التقنيات الحديثة

الخطة الخمسية  عامان
 - 2009للجامعة 
2012 

2 

تحميل المقررات  2010 لجامعةا خاد  رئيسى بالجامعة
 االلكترونية

3 – 6 
 شهور

الخطة الخمسية 
 للجامعة

 2009 - 2012 

3 

مكافآت الفنيين والعاملين 
 بالمركز

-2009 الجامعة
2012 

تحويل المقررات إلى 
 مقررات إلكترونية

الخطة الخمسية  سنوات 3
 للجامعة
2009 - 2012  

4 

الجامعة  مقابل حق التأليف للمؤلف
كزالتعليم ومر

 المفتوح

2009-
2012 

حل مشكلة الكتاب الجامعى 
وتقليص عملية الدروس 

 الخصوصية 

الخطة الخمسية  سنوات 3
 للجامعة 
2009 - 2012 

5 

-2009 الجامعة مواد تشغيل 
2012 

إستخدا  التعليم االلكترونى 
كأحد األنماط الحديثة 

 للتواكب مع التطور العالمى

الخطة الخمسية  سنوات 3
 جامعة لل

2009 - 2012  
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 الخطة التنفيذية لمركز التعليم االلكتروني
 السنة 

 األولى
 السنة
 الثانية

 السنة
 الثالثة

 السنة
 الرابعة

 السنة
 الخامسة

 إجمالي

 20000 0 0 0 0.0000 0.0000 أجهزة حاسبات

 0000. 0 0 0 0 0000. خادم رئيسي

 800000 090000 090000 090000 090000 090000 مكاف ت مرتبات

 0.00000 0 0 00000. 00000. 00000. مقابل حق التأليف للمؤلف

 09.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 مواد وبيان تشغيل

 62.000 42.000 82.000 02.000 02.000 9.4.000 
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 وحدة الموقع و البريد االلكتروني   7/2/2/5
 مقـــدمة

طوير لتنظم التكنولوجيتا والمعلومتات للجامعتة وهتو أستاس للتدعم المعلومتاتي         يعتبر ه ا المركز أحد مراكز الت

حيث يقتوم بالتدور التستويقي للجامعتة و يظهتر إمكانيتات الجامعتة متن المتوارد البشترية والكفتاءات العلميتة والبحثيتة               

ا ومراكزهتتتا علتتتي المستتتتوي التتتدولي كمتتتا يعتبتتتر مركتتتز  الموقتتتع  اإللكترونتتتي المنفتتت  اإلعالمتتتي للجامعتتتة وكلياتهتتت      

المختلفة،مما يتيا سرعة تداول المعلومتات بشتكل مباشتر وستريع. هت ا إلتي جانتب تهيئتة المجتمتع الجتامعي للتعامتل            

إلكترونيًا مما يسير فتي اإلتجتاه القتومي نحتو ضترورة تحويتل المؤسستات إلتي مؤسستات اإللكترونيتة كمتا يتؤدي إلتي              

ارة العملية التعليمية بالجامعة ، كما يتؤدي وجتود الموقتع الرستمي     إنشاء آلية سريعة لنشر المعلومات والتعليمات إلد

للجامعة إلي ربطها بالمشروعات الخدمية اإللكترونية مثل المكتبة الرقميتة ، مشترول التعلتيم اإللكترونتي ، ثتم تتوفير       

زيتة ، الفرنستية ،   في ما بعد خدمة التعليم عن بعد ومما يساعد علي ذلك هو ظهور الموقتع بثالثتة لغتات حيتة )اإلنجلي    

( وهتو موقتع يعترض كتتالوج الجامعتات علتي       webmetricsالعربية( وأدي ذلك  إلي تواجتد موقتع الجامعتة علتي)    

مستتتوي العتتالم كمتتا يقتتوم بعمتتل تصتتنيف للجامعتتات العالميتتة متتواِز لتصتتنيف شتتنغهاي وممتتا يبتترز أهميتتة دور الموقتتع   

لمرصودة للموقع  اإللكتروني من إجمالي  الدرجات التي تمتنا  اإللكتروني للجامعة من رفع شقن الجامعة هو النسبة ا

   webmetrics% متن إجمتالي التدرجات فتي تصتنيف التـ       90للجامعة للحصول علي التقييم العالمي وتبلغ حوالي 

 % من إجمالي الدرجات في تصنيف شنغهاي. 00، 

 الرؤية والرسالة:

تستهم فتي تقتديم فهتم أدق وأشتمل لمفهومهتا ورستالتها         اإللكترونتي والتتي   توجد ثالثتة أبعتاد لرؤيتة الموقتع    

 :وآلياتها. وتتمثل ه ه األبعاد في وأهدافها

 :الطالب وهو النواة التي تقوم عليها الجامعة

ما ال ي يريده الطالب من الجامعة؟ من المؤكد أن الطالتب  يريتد  متن الجامعتة إدارة الكترونيتة تعمتل بتنفس        

لجهات الحكومية األخري وبعض منشآت األعمال الخاصة. وأمثلة ل لك  معرفة النتتائج  بها بعض ا الطريقة التي تعمل

، دفع المصروفات ، طلبات االلتحاق بالمدن الجامعية ، إستخراج الشهادات،غيرها من الخدمات التي يمكتن أن تتؤدي   

توقتع الحصتول عليهتا متن     الطالتب يرغتب فتي الوصتول المالئتم والفتوري للختدمات العامتة والم         عبتر اإلنترنتت. أي أن  

األسبول أينمتا وجتد بغتض النظتر عتن مكتان تواجتده         المؤسسة العلمية بالدولة )الجامعة( طوال الوقت وخالل كل أيام

أي قيتود تمنعته أو تحتد متن وصتوله إلتي الختدمات باستتخدام تكنولوجيتا           ووقت ذلك. وبت لك فتإن الطالتب يتتخلص متن     

 .اتها المختلفةواالتصاالت بقنواعها ومستوي المعلومات

 :البعد اإلداري

البعد في طريقة مساهمة ادارة الجامعة  في تحستين منتاخ العمتل  علتي مستتوي الكتوادر العلميتة          يتمثل ه ا

المتواجدة بالجامعة عن طريق نشر المعلومات التتي تهتم المجتمتع التداخلي للجامعتة وتتحقتق تلتك المزايتا عنتد القيتام           
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 استتحداث بنيتة أساستية راستخة     :إلتي تحقيتق التتالي    يات واألفستام المختلفتة ويتؤدي ذلتك    بالتعامل بين اإلدارة و الكل

 وسرعة الوصول إليها . لألعمال يتقكد من فعاليتها وأنها في متناول كل مؤسسات اإلدارة من حيث سهولة

 :اإلدارات العليا وتحسين األداء

األداء والتعليمتات متع اإلدارة العليتا     مراجعتة  اإلدارة اإللكترونيتة تقتوم أساستا علتي مفهتوم مبتدأ التفاعتل،و       

للجامعة  إلكترونيًا حيتث يمكتن متن ختالل الموقتع اإلطتالل علتي المعلومتات ، االحصتائيات ، التفاصتيل الدقيقتة والتتي             

الوصتول إلتي ملفتات المعلومتات      تعتبر سرية من خالل الموقع اإللكتروني من خالل النواف  المشفرة. حيث يمتلك حتق 

للحتاالت التتي يتستاءل عنهتا فتي أوقتات استتجابة         سطا الحاسب الخاص به ، ويحصل علتي معالجتة موحتدة    من علي

 قصيرة بل فورية لتساؤالته.

 أهداف الـمركز

 للـمركز أهداف كثيرة تتفاوت في أهميتها ولكن من أبرزها :

 رهتتا وأهميتهتتا اقليميتتًا ودوليتتًا.والمراكتتز التابعتتة والتتتي تعظتتم متتن دو عتترض التفاصتتيل الخاصتتة بالجامعتتة والكليتتات -

 والمراكز التابعة مجتمعيًا إبراز دور الجامعة والكليات-

 ربط المجتمع المحلي واإلقليمي بالجامعة عن طريق الموقع اإللكتروني

 ربط الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع بموقع الجامعة ولتفعيل ذلك

 تقديم خدمات طربية

 يقة الكترونية.عرض نتائج الطالب بطر-0

 تقديم الخدمات الالزمة لتسهيل إستخراج الشهادات. -9

التقتتديم اإللكترونتتي ويشتتير إلتتي أمكانيتتة تقتتديم األوراق  للمتتدن الجامعيتتة والختتدمات  الطالبيتتة األختترى بطريقتتة         -2

 الكترونية.

 المقررات اإللكترونية.-2

 المكتبة الرقمية.-.

 تقديم خدمات بحثية

تتي تهتم البتاحثين متن متنا  وتمويتل للمشتروعات بطريقتة إلكترونيتة وإخباريتة ممتا يستاعد علتي              عرض اإلخبار ال-0

 النشر السريع لألخبار مما يضمن سرعة وصول المعلومات وتعظيم االستفادة منها.

ومن ضمن اآلليتات  المقتترح عملهتا لتفعيتل ذلتك هتو إرستالها عبتر البريتد اإللكترونتي الرستمي لكتل أعضتاء هيئتة               -9

دريس ومعاونيهم  مما يحفز ويجعتل العمتل متن ختالل البريتد اإللكترونتي الرستمي أمتر ضتروري وهتام وهت ا أيضتا             الت

 يؤدي إلي توفير الجهد والمال.

 نشر أهم نتائج البحوث الدولية والمنشورة من قبل الباحثين بالجامعة.-2

 نشر الناتج العلمي الخاص بالكليات بطريقة مجمعة سنويًا.-2

 جالت العلمية والدوريات المنشورة من قبل الكليات إلكترونيًا.نشر الم-.
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 مهم لتصنيف الجامعة دوليًا 2،.،8****البند رقم 

 تقديم خدمات مجتمعية

 التوضيا واإلعالن عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة– 0

 تسهيل الحصول علي الخدمات التي تقدمها الجامعة إلكترونيًا -9

 ومات مجانية تهم المجتمع المحلي واإلقليميتقديم معل-2

تقديم معلومات إرشادية وأخري متخصصة من األسات ة المتخصصين في الكليات المختلفة مثل المعلومتات الطبيتة   -2

 ( أي ملفات يمكن تحميلها من خالل محركات البحث المختلفة.rich filesوالهندسية وغيرها بصورة )

 الجامعة دوليًا مهم لتصنيف 2****البند رقم 

 

تم حجتز  وإنشتاء مواقتع رستمية للجامعتة والكليتات التابعتة لهتا أستوة بالجامعتات العالميتة وتتم تفعيتل ثمانيتة                

 مواقع وهي األن نشطة من خالل شبكة المعلومات العالمية تشمل :

 الموقع اللغة األسم م

 www.bsu.edu.eg )ثالثة لغات( الموقع الرئيسي للجامعة  .1

 www.oed.bsu.edu.eg )ثالثة لغات( موقع التعليم المفتوح  .2

 www.sci.bsu.edu.eg )لغتين( موقع كلية العلوم  .3

 www.vetmed.bsu.edu.eg )لغتين( موقع كلية الطب البيطري  .4

 www.fnurs.bsu.edu.eg )لغتين( موقع كلية التمريض  .5

 www.ed.bsu.edu.eg )لغة واحدة( موقع كلية التربية  .1

 www.law.bsu.edu.eg )لغة واحدة( الحقوقموقع كلية   .7

 www.pmu.bsu.edu.eg )لغة واحدة( موقع وحدة المشروعات  .3

 www.com.bsu.edu.eg )لغة واحدة( كلية التجارة  .2

مواقع تم عملها وسيتم تدشينها خالل هت ا   

 األسبول:

  

 www.pharm.bsu.edu.eg )لغة واحدة( كلية الصيدلة  .00

 www.med.bsu.edu.eg )لغة واحدة( كلية الطب  .11

   مواقع جاري تنفي ها  .12

 www.indus.bsu.edu.eg )لغتين( كلية التعليم الصناعي  .13

 www.arts.bsu.edu.eg )لغة واحدة( كلية األداب  .14

 www.eng.bsu.edu.eg )لغة واحدة( كلية الهندسة  .15
   مواقع ال توجد لها بيانات 

 كلية التربية الرياضية  .11
 لم ترسل لها أية بيانات

 www.phyed.bsu.edu.eg )لغة واحدة(

 www.inurs.bsu.edu.eg )لغة واحدة( معهد التمريض  .17

 المعوقات :

http://www.bsu.edu.eg/
http://www.oed.bsu.edu.eg/
http://www.sci.bsu.edu.eg/
http://www.vetmed.bsu.edu.eg/
http://www.fnurs.bsu.edu.eg/
http://www.ed.bsu.edu.eg/
http://www.law.bsu.edu.eg/
http://www.pmu.bsu.edu.eg/
http://www.com.bsu.edu.eg/
http://www.pharm.bsu.edu.eg/
http://www.med.bsu.edu.eg/
http://www.indus.bsu.edu.eg/
http://www.arts.bsu.edu.eg/
http://www.eng.bsu.edu.eg/
http://www.phyed.bsu.edu.eg/
http://www.inurs.bsu.edu.eg/
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أواًل: عدم وجود آلية تضمن تدفق المعلومتات بصتورة تلقائيتة ستواء كانتت متن خترل إدارات الجامعتة         

 المختلفة أو من خرل اللليات المختلفة.

المقترح: عمل إدارة مختصتة للتدعم المعلومتاتي تلحتق بهتا مجموعتة مستاعدة يتتم متن خاللهتا دعتم            

ة والكليات التابعة إلدارة المعلومات وتكون بالتبعية تحتت إدارة مركتز   المركز بالمعلومات من الجامع

 الموقع اإللكتروني للجامعة.

 ثانيًا: عدم وجود دعم فني متخصص يضمن استمرار تطوير الموقع.

 المقترح:وجود مسئولين متفرغين للعمل فقط للموقع اإللكتروني وتوفير الهيكل اإلداري الالزم.

 وتحديث الموقع بعد إستامة من الشركةالمنوطةلتطوير  دعم فني  :

 خريج شبكات تخصص تصميم دعم مواقع 9المطلوب : عدد 

 لسرعة الترجمة وضمان التحديث بالثالث لغات لجميع الكليات دعم لغوي:

 ثالثًا:عدم تعاون أعضاء هيئة التدريس المداد الموقع بالسيرة الذاتية الرزمة

مثتتال ولتتيس الحصتتر) الستتيرة ال اتيتتة المرستتلة متتن معظتتم الكليتتات    والتتدليل علتتي ذلتتك علتتي ستتبيل ال 

 %(.40% ويستثني من ذلك كليات الطب البيطري والتمريض )90-00اليتراوح مابين 

التبرير من بعض أعضاء هييئة التدريس: أكثر من جهة تطلب صتياغات مختلفتة للستيرة ال اتيتة وال     

 يتم التنسيق الداخلي.

 المقترح:

 ام األعضاء بتقديم بياناتهم التاامًا أدبيا    أو اداريًاوجود آلية تل

 الفجوات واالستراتيجيات:

 : فجوة عدم وجود آلية تدفق للمعلومات - 

 سبل تدفق المعلومات (1)

 ضمان تدفق المعلومات (2)

 :والمعرفة مهارات إدارة المعلومات (3)

  .وتنفيذ آليات المشاركة في المعلومات تطوير (2)

وإقترار عمليتات جمتع البيانتات      ودعات البيانتات وتحديتد البيانتات المتضتمنة    تصميم وبناء قواعد ومست

  .ومعايير ومقاييس الجودة والسيطرة عليها

 :المهارات المطلوبة والمتاحة الفجوة بين -
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وتواصتتتلية وتكنولوجيتتتة وتنظيميتتتة وتستتتويقية  يحتتتتاج الموقتتتع اإللكترونتتتي إلتتتي مهتتتارات إداريتتتة

متجددة ومتغيرة علي الدوام. وله ا العامل االستتراتيجي   رات المتطلبةواقتصادية، الخ. كما أن المها

المتوارد البشترية المحتتاج إليهتا متن الكفتاءات المتاحتة بالفعتل وتقهيتل قتوي            يجب التقكد علي تنميتة 

وتنمية المتوافر منها للقيام بالمهام المنوط بها في الوقتت التراهن والمهتام المستتهدفة      عاملة جديدة

وفتي هت ا النطتاق تعتبتر  تعيتين       .المستقبلية لمركز الموقع اإللكتروني المتباينة والمتعددةقي الخطة 

كوادر محترفة بمرتبات وحوافز تناسب متطلبات الحياة تضمن استمراريتهم بالعمل وتوفير التدريب  

 والتقييم المستمر والدوري.

 :المجتمع الجامعي  الفجوة بين التوقعات وإدراك-

سد الفجوة بين توقعات اإلدارة من المستهدف لدور وأهمية والغرض من وجود الموقتع  استراتيجية 

للختتدمات اإللكترونيتتة المقترحتتة ،  اإللكترونتتي  وإدراك العتتاملين والطتتالب وأعضتتاء هيئتتة التتتدريس

تحديد برامج التوعية بالختدمات التتي يمكتن إتاحتهتا والشتفافية المطلوبتة فتي مشتاركة وإدراك نقتاط          

والقصور ومن ضمنها علي سبيل المثتال وليستال الحصتر التغييتر فتي التعامتل متع الكنتتروالت         القوة 

قبتل اإلنتقتال إلتي العمتل اإللكترونتي والحترص          .(excelمن النظام الورقي إلي العمل خالل برامج )

و  الوصتول للطتالب   علي عدم تسريب النتائج وظهورها من خالل الموقع اإللكتروني للكليتة المعنيتة.  

   :التحول في الخدمات

للطتالب   العديد من الطالب ال يعرفون وجتود موقتع الجامعتة والكليتات التابعتة واستتراتيجية الوصتول       

هي من خالل ربط  للمعلومات والخدمات الجامعية بالموقع اإللكتروني مما يتطلب إمكانية إمداد هت ه  

يب الساكن إلي الويب التديناميكي النشتط   عبر الموقع ، استراتيجية التحول من الو الخدمات وإتاحتها

تتم  بتفاعل المستخدمين مع الموقع المحدد للجامعة اإللكترونية بطريقة نشطة وإيجابية بحيث ترتبط

التفاعالت ومأل النماذج وتسديد الرسوم وغير ذلك بطرقة افتراضية علي الويب حتىالحصتول علتي   

 .المعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات أو الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمات المطلوبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  

 :اضحةو وضع خريطة 

الوصول إليه  إستراتيجية صياغة خريطة واضحة المعالم توضا الوضع الحالي والوضع المستهدف

 .وبرامج الموقع اإللكتروني في المستقبل، تشرك المستخدمين الحاليين والمتوقعين بقبعاد ومراحل

 :الدعم والمساندة المطلوبة 
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 وني من خالل توفير أدلة إرشادية ونماذجدعم ومساندة جهود ومتطلبات الموقع اإللكتر استراتيجية

 .أعمال مبتكرة ومعلومات مفصلة وبرامج توعية وتدريب مختلفة

   :الفجوة القانونية

قتد تتعتارض متع     قد تواجه تطبيقات والخدمات  التي تقتدمها الموقتع اإللكترونتي معوقتات قانونيتة أو     

الشرعية والقبول للوثائق  ريعات إلضافةالسياسات العامة القائمة، ل لك يجب تحديث القوانين والتش

 :والمعامالت اإللكترونية، من خالل

 

تلحتق بمشتروعات الموقتع     المسئولين والتشاور معهم لتقييم مدي األضترار التتي قتد    .مراعاة آراء0

  .المستخدم اإللكتروني في حالة عدم إصالح أو تعديل النظام القانوني

 

و المراستالت عبتر   .معلومات ل ما تنشره الموقع اإللكتروني منمنا الصفة والحجية القانونية لك .9

 البريد اإللكتروني الرسمي.

 

  .يتتالءم متع بيئتة العمتل الحكتومي      توضتيا القتوانين والتشتريعات والتوجيهتات وتوحيتدها بمتا       .2

 .تبسيط اإلجراءات وتدفق مهام العمل إصالح العمليات واإلجراءات اإلدارية من خالل .2
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 أوال: التجهيزات الرأسمالية:
طبقـًا لشروط اعتماد مراكا تنمية قيادات أعضاء هيئة التدريس التي وضعتها إدارة 

المشروع بالمجلس األعلى للجامعات تحت إدارة األستا  الدكتور/ سمير هرل لجامعة 

يحتاج إنشاء المركا إلى ما  Certified Trainerفيجب تجهيا مركا معتمد اإلسلندرية 

 يلي:

 البنية األساسية لمركز التدريب: -أ
 متر مربع. 1555مساحة في حدود  -1

 يتم تجهياها داخليا بالتلييف واإلضاءة المناسبة. -2

 ف الطارئة.احتياجات الظرو –لتقديم: استقبال واسترم تليفون  Frontملتب استقبال  -3

 بوفيه لخدمة المتدربين وزائرين المركا. 4

 حجرتين لإلدارة ومؤثثتين. -5

مقعد مجهاة بما يلي: شاشة عرض  تجهياات  255 – 155قاعة كبيرة تسع  -1

 الصوت والضوء المرئم.

متدرا )مقعد( مجهاة بما يلي شاشة عرض  جهاز  25أربع قاعات تدريب تسع  -7

 العرض وأدواته.

 مقاعد ومجهاة باحتياجات التدريب. 3-1ان حجرات فرعية تسع من ثم -2

حاسب  شاشة عرض  يتصل  25مقعد يتوفر فيه:  25معمل حاسب آلي بعدد  -15

 بشبلة االنترنت.

 يملنه الدخول على قاعة التدريب. Free broadband Wirelessانترنت السللي  -11

 مخرج للخروج االضطراري. -12

 تجهيزات التدريب:

 تليفايون. 2عدد  -1

 كاميرا فيدو. 1فيدو  عدد  1عدد  -2
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 .Beamersإضاءة  2عدد  -3

 أوفر هيد بروجيلتور. 1عدد  -4

 حاسب شخصي. 2 -5

 البنية التنظيمية: -ج

 ثرث حجرات مؤثثة لإلداريين. -1

 كمبيوتر شخصي. 2عدد  -2

 تليفون. -3

 فاكس. -4

 طابعة عادية وعدد واحدة طابعة ألوان. 2 -5

 ينة تصوير.ماك 2عدد  -1

 تجهياات إضافية مثل: مثبت تيار كهرباء  مولد كهرباء عند االنقطاع. -7

 .Data Showجهاز عرض  2 -3

 جم.1155555إجمالي التللفة الرأسمالية المقدرة للتأثيث والتجهيا: 

 ثانًيا: مصروفات التشغيل السنوية المقدرة
 عضاء والمفوض.ملافآت أعضاء مجلس دارة المركا ويتلون من ثرثة أ -1

جم. فيلون اإلجمالي 355% من المرتب ومتوسطه 255متوسط قيمة الملافأة السنوية 

 جم.21555

× أيام  3× دورية  55دورة في المتوسط سنويا =  55ملافآت المدربين لعدد  -2

 جم.75555جم = 555

 جم.25555تللفة التدريب: بريك/ أدوات كتابية إجمالي سنوي  -3

 35× ساعات للدورة  3× جم/ الساعة 25ريب على الحاسب اآللي= ملافآت التد -3

 جم..43555دورة = 

 جم.43555 -12× جم شهريا 555×  3مرتبات اإلداريين والسلرتارية =  -3
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 جم.13555 – 12×  355×  5مرتبات العمال واألمن =  -4

 ثالثا: الخطة التنفيذية
 إجمالي

 االحتياجات
 السنة
 األولى

 السنة
 الثانية

 السنة
 الثالثة

 السنة
 الرابعة

 السنة
 الخامسة

 إجمالي

مرتبات ومكافآت مديرين 

 وإدارة

089000 089000 089000 089000 089000 600000 

مصروفات إدارية وندوات 

 وحلقات نقاشية واجتماعات

20000 20000 20000 20000 20000 0.0000 

 08.0000 - - - - 08.0000 بنية تحتية وتقثيث وتجهيز

 0629000 029000 029000 029000 029000 9800000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراكز وحدات  أخرى  7/3
 مركز المؤتمرات : 7/3/1
 يجيةتستراإلطار الفكري والمنهجي للخطة اإلا وال:أ

 :المركزمقدمة عن  -.9

من بلل قوة إلي تفعيل إملانياته وقدراته  ًاسعي جاهدي والذي 13/3/2553تأسس المركا في      

خبترات العلميتة والفلريتة ألستاتذتها     الفي  لك كلته علتي    ًامعتمدرل إستراتيجيات وتوجهات الجامعة خ

في  لك للافتة المستتحدثات    ًاومستند السياحية والفندقية والخدمات الترفيهيةوأهل الخبرة في المجاالت 

خدمتة كافتة القطاعتات     جتماعية الفاعلتة متن أجتل   إلواألساليب العلمية والتلنولوجية إلي جانب الرؤ  ا

 . والمجتمعبالجامعة  والتخصصات
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 تطتتوير برامجتته تقتتديم خدمتتة فندقيتتة متميتتاة  كمتتا يجتهتتد فتتى     إلتتي  ه طتتوال مستتيرت يستتعى المركتتا  و

   فتى الجامعتة وخارجهتا   العدديتدة  ستحداث برامج جديدة علي نحو يتناسب مع المتغيرات إستمرار وإب

 المجتمع داخليًا وخارجيًا.من أجل خدمة الخاص و قطاع الوحدات والمراكا  ات الطابع 

 

 ويسعى المركا الى تقديم كافة الخدمات للهيئات والمؤسسات الدولية وكذا حدمة سياحة المؤتمرات

كما أن المركا جتاء ال يتجتاأ متن جامعتة بنتي ستويف فهتو ملتتام بتقتديم كافتة وستائل التدعم الختدمى              

 العاملين فى الجامعة.ألعضاء هيئة التدريس والمعاونيين وكذا 

و لك من خرل الموقع المتميا للمركا حيث يقع على النيتل مباشترة ممتا يتتيح لته تقتديم خدمتة متميتاة         

 دون غيرة من المراكا المنافسة وهو الوحيد فى محافظة بنى سويف الذ  يقع على النيل مباشرة

مركتا  وختدمات القنتوات    غرفة مقستمة علتى أربعتة طوابتق متاودة بتدش        44عدد الغرف به وتبلغ  

 .المتخصصة و خدمة اإلنترنت

غرفة خرل الخطة الخمس ة القادمة كما يسعى  155ويسعى المركا الى زيادة طاقتة اإلستيعابية الى 

ايضا الى نقل خدماتتة داختل الحترم الجتامعى متن خترل إنشتاء دار للضتيافة لخدمتة الطترا وأعضتاء            

 معةهيئة التدريس وكل األفراد داخل الجا

طبقًا لمجموعاتهم ) التخصصية / ملتبية / فنيتة /   الجهاز اإلداري بالمركاإجمالي العاملين بكما يبلغ  

كمتتا يستتعى المركتتا لايتتادة هتتذا العتتدد ختترل   وعامتتل موظتتف 22  م 2552حرفيتتة / المعاونتتة( للعتتام 

عدة فى حل كثير موظف وعامل لتحقيق الخدمة بأعلى مستوي والمسا 55الخطة الخمسية القادمة الى 

 .  من قضايا المجتمع مثل البطالة وخرفة

 : الفندقة والسياحة فى مجال  المركزفلسفة   -98

والماليتة نحتو    الخدميتة توجيته كافتة األنشتطة    الفندقتة والستياحة  التى    فتى مجتال    يهدف المركتا 

ات متحقيتتق رضتتاء العمتترء واألطتتراف  ات المصتتلحة متتع التطتتوير والتحستتين المستتتمر لجتتودة الختتد   

المجتمعيتتة و لتتك بإستتتخدام أحتتدث التتنظم الفندقيتتة والستتياحية الدوليتتة وفقتتا للبتترامج التتتى يقرهتتا مجلتتس  

 الجامعة ومجلس اإلدارة .

إلتتى عتتدة اعتبتتارات يمكتتن  بتتالمركز  الختتدمات الفندقيتتةاألنظمتتة المتطتتورة فتتى  وترجتتع أهميتتة اتبتتال  

 -إيجازها على النحو التالى:
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بأستاليب   التنمويتة مما يتطلب القيتام بالعمليتة    المجتمعت ومتطلبات حتياجاإالتغير المستمر فى  -

بتلار آليات جديدة لحل المشلرت التتى تواجته مستيرة    إجديدة ومتطورة فى ظل التنافسية والعولمة مع 

 التطور.

بتلار واإلبداع فتي التعامتل متع    إلتعاظم دور العنصر البشر  المؤهل والمدرا والقادر على ا -

 مى الجديد وتحدياته. النظام العال

 فى تقدم ونمو المجتمع  المركامساهمة  -

التقتتدم الستتريع فتتى تلنولوجيتتا المعلومتتات واالتصتتاالت ممتتا يستتتلام ضتترورة استتتخدام صتتيغ     -

 . المعلومات المركاية كا األنترنت وخرفة نظام مثل تطبيق الخدمةمتطورة في 

مثل عقتد   لداخلي والخارجي للجامعةالمجتمع ااإلسهام في حل كثير من المشلرت التى تعوق  -

 .الندوات والمؤتمرات

و  ضرورة البحث عن مصادر تمويل  اتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثيتة  -

 .التنموية بالجامعة

يعتمد على االلتاام بنشر  الخدمات الفندقية والسياحيةومن ثم فإن المركا فى سعيه نحو تحقيق نظام 

الخدمة المجتمعية بأسلوا يتواكب مع المتغيرات الدولية مع عدم تجاهتل القتيم والمبتادئ    فة وتعايا ثقا

مع العمل على تحقيق الترابط والتجانس بتين التنظم واإلجتراءات المتبعتة بالجامعتة متن خترل        الوطنية 

 -الخطة االستراتيجية والتى تلتام باآلتي :

 ايات الجامعة وقيمها وأهدافها.التوجه في إدارة الجامعة ووحداتها برسالة وغ -

 .الخدمةالمسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد فى تطبيق ونشر  -

 بما يخدم المجتمع والبيئة. الخدمية تفعيل العملية  -

تحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرونة الرزمة فى أسلوا تقديم الخدمة بمتا يقابتل احتياجتات     -

 وتوقعات أصحاا المصلحة.

سواء على المستو  االجتماعى أو الثقافى بمتا يحقتق    أصحاا المصلحةل مع التفاوتات بين التعام -

 توقعاتهم ويقابل احتياجاتهم.

 تحديد المجاالت المحتملة والمملنة لتحقيق التميا واإلبداع واالبتلار. -

 بالمركا. الخدميةااللتاام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة  -
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 قائمة على المبادرة والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية للمجتمع.اتباع منهجية  -

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة - -

 ثالثـًا : االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية 

ت األساستية  فتراضتا إلعلى مجموعتة متن ا   الفندقة والسياحةلمفهوم ستراتيجية إلا المركاتقوم خطة 

 -التي يملن إيجازها على النحو التالي:

حتياجتتات إتطتتوير الخطتتة بصتتورة شتتمولية تحقتتق التتتوازن بتتين توقعتتات األطتتراف المعنيتتة و     -

 التنمية المستدامة بالمجتمع.

لتحديتتد نقتتاط القتتوة   (SWOT)ستتتخدام تحليتتل  إو للمركتتابنتتاء الخطتتة علتتى الدراستتة الذاتيتتة     -

 لتهديدات الخارجية.والضعف الداخلية   والفرص وا

 .المركاالمقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف  -

 التعليميتتة الداخليتتة والخارجيتتة بالجامعتتةمتتن أجتتل تحستتين البيئتتة  الفندقتتة والستتياحةنشتتر ثقافتتة  -

 وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بلفاءة وفاعلية.

 .أداء وأنشطة المركاتوازنة  ات رؤ  مستقبلية لتحسين وضع برامج وخطط م -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 ستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين .إلالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة ا -

 ستشارية داخلية وخارجية.إالتقييم الدوري من خرل مجموعة  -

نقاط القتوة والضتعف والفترص والتهديتدات الخارجيتة       نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة -

((SWOT . 

 منهجية إعداد الخطة:  -94

علتتى منهجيتتة مركبتتة هتتى   الستتياحة والفندقتتةلنشتتر ثقافتتة ستتتراتيجية اإل المركتتا  تقتتوم خطتتة

. وتلمن أهمية هذه المنهجية فى قتدرتها علتى تحليتل     Prospective Analysis"التحليل المستقبلى" 

 للمركتا ستقراء الفرص والتهديدات المحتملتة   وتحليتل "البيئتة الداخليتة"     إل للمركاية" "البيئة الخارج

من حيث كفاءته وقدراته الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف فيه   سعيًا نحو إحتداث التناستق والتعتاون    

يجية. كما أنهتا  ستراتإلوتحقيق رؤيته المستقبلية وغاياته ا المركاستراتيجية إبين جميع األنشطة لتنفيذ 

ستراتيجية وفقًا للمعايير المحددة   وبالتالى تعتبتر متدخًر أساستيًا    إلتخا  القرارت اإلتمدنا بأساس سليم 

حتياجتات التنميتة المجتمعيتة وحركتة     إفى عرقته ببيئتته وستوق العمتل و    مركاستراتيجى للإلللتخطيط ا

 المستجدات على المستو  العالمى.
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علتى "متنهج التنظم"     -متن حيتث كونهتا مطالعتة للمستتقبل       -ل المستقبلي"  وتستند منهجية "التحلي

System Approach     وهتتذا المتتنهج يقتتوم علتتى أستتلوا تفليتتر متتنظم قتتادر علتتى دراستتة منظومتتة  

فتتى ترابطاتتته وتشتتابلاته متتع بتتاقى المنظمتتات المجتمعيتتة األختتر  فتتى ضتتوء عرقتتة تبادليتتة        المركتتا

 . بلامل عناصرهاالتتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة 

كما أن هذا المنهج يلتفت إلى العناصر الرئيسية فى منظوماته بقدر متلتافئ   ويحلتل هتذا كلته فتى      

إطار التبادل المستمر متع المجتمتع بمتغيراتته المتعتددة  كمتا يقتدم لصتانعى القترارات بتدائل وخيتارات           

 مملنة لموضوع الدراسة. 

الخطة الحالية سوف يسهم فى تحليتل التنظم الفرعيتة     لذا فإن تضمين "مدخل النظم" داخل منهجية

Sub-systems بطريقتة تستمح بفهتم التغيترات التدريجيتة فتى هتذه التنظم وعرقاتته          لمركاالملونة ل   

متترابط   مركتا ر اطت إوتسمح فى نفس الوقت بإملان إدماج صورة هذه التنظم الفرعيتة تتدريجيًا ضتمن     

 محددة. توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات   توجه

قتد اعتمتد علتى متا      للمركتز وتقسيسًا على متا ستبق فتإن أستلوب العمتل فتى الخطتة االستتراتيجية         

 -يلى:

 الختدمات الجامعيتة  تحليل مضمون األدبيات المتنوعة العالمية منها والمحلية والمتصلة بعرقة  -

متع وأن الجامعتة   ومستاهمة الجامعتة دومتا فتى تقتدم المجت      التنمية وسوق العملطبقا لمتطلبات  للمجتمع

وكتتذلك المقارنتتات المرجعيتتة للتجتتارا المحليتتة واإلقليميتتة    دائمتتا هتتى قتتاطرة النمتتو فتتى هتتذا المجتمتتع   

 ستفاده منها. إلوالعالمية وأسس تقويمها وا

تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة   و لك  -

فيتته    المركتتا ة التعلتتيم الجتتامعى المصتتر  وأهدافتته وتطتتوره وموقتتع ستتتيعاا لفلستتفإمتتن ختترل فهتتم و

وأيضًا فهم سوق العمل وهيلل العمالة والمهن فيه   مع تحديد إطار تحليلى لحركة المستجدات المحلية 

 واإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على القطاعات المجتمعية.

القوة والضعف فى البيئة الداخليتة  والفترص    لتحديد نقاط  SWOT Analysisالمسح البيئى  -

 .للمركاوالتهديدات المحتملة الخارجية 

ستتتراتيجية إلكمتتا تتتم التركيتتز بشتتكل ختتاص علتتى األستتاليب واألدوات التاليتتة عنتتد إعتتداد الخطتتة ا      

 -:للمركز

ستمارات واستبيانات للمقابرت الشخصية والتى يترتبط مضتمونها باألدبيتات والمستح البيئتى      إ -

 انات والمعلومات المرتبطة بموضوع الخطة. للبي

 والتى استخدمت متع عتدد متن قيتادات      Brain Storming Methodطريقة العصف الذهنى  -

 داخل وخارج الجامعة .

وأفراد المجتمع المستتفيدين متن    الجامعةخريجى  حلقات نقاش وورش عمل لدراسة مقترحات -

 عليهم من رجال األعمال. والقائمين  والمؤسسات التعليمية اآلخري الخدمة

تنظتتيم حلقتتات نقاشتتية حتترة متنوعتتة بتتين فريتتق العمتتل حيتتث دارت تلتتك الحلقتتات حتتول رصتتد    -

األكاديميتة   واإلملانتات   الخدميتة و  وتحليل الحالة المجتمعية والجامعية الراهنة من حيث التخصصات

ر عدد من التصورات والخيارات والقدرات المتاحة   وآليات تحقيق تلك الحالة المبتغاة   بما يلفل توفي

 وغاياته وأهدافه االستراتيجية. المركاالمرغوبة والمملنة لتحقيق رؤية 
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ومنهجيتتة الخطتتة المستتتهدفة فتتإن إجتتراءات التنفيتت  متترت بالمراحتتل   الجامعتتةواتستتاقًا متتع رؤيتتة 

  -التالية:

  للمركتا جى ستراتيإلتشليل فريق الخطة بشلل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالتخطيط ا -

 ثم تم توزيع أعضاء الفريق وفقًا للمنهجية المحددة فى تلك الخطة.

 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. -

 .وما يتعلق به لمركاتحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة ا -

 لبيئات المحلية واألقليمية لالقيام بالمسح البيئى  -

 أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابرت(.تصميم وتطبيق  -

 تحليل النتائج ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. -

 عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية . -

 .العمل بالمركاتنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود  -

 أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية: األطراف  (.)

متن العوامتل الهامتة لضتمان فاعليتة        Stakeholdersيعتبر تحديتد األطتراف أصتحاا المصتلحة     

حتياجتات وتوقعتتات تلتك األطتراف متن أولتتى الضتمانات التتي توضتح متتد         إالخطتة   حيتث أن مقابلتة    

لخدمتة  المركتا  قتدمها  يالمستاهمات التتي   ومد   السياحة والفندقةنشر ثقافة واقعية الخطة المقترحة في 

 -المجتمع. ويملن تحديد األطراف أصحاا المصلحة على النحو التالي :

 إدارة الجامعة واللليات والمراكا والوحدات بالجامعة. -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. -

 المنظمات المختلفة بسوق العمل. -

 اصة.المنظمات والهيئات العامة والخ -

 الجهات الحلومية المختلفة.المؤسسات و -

 المجتمع بوجه عام. -

 Need Assessmentتحديد االحتياجات:                 (8)

حتياجتتات الرزمتتة والتتتي يملتتن  لتتتوفير مقومتتات النجتتاح للخطتتة متتن التترزم تحديتتد وتقيتتيم اإل   

 توضيحها فيما يلي :

والتحستتين المستتتمر بأستتلوا مبتتادر بهتتدف   إتبتتاع استتتراتيجية تلامليتتة متطتتورة تستتعى للتغييتتر    -1

 تحقيق التميا في األداء .لإرضاء جميع األطراف  ات المصلحة 

 .المركاوتطبيق فلسفته وأدواته وآليات تنفيذه في  السياحة والفندقةنشر ثقافة  -2

 .نتماء وزيادة الرضاء الوظيفي تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واإل -3

يشتتمل الخطتتط والهياكتتل التنظيميتتة والسياستتات   وأهتتداف المركتتاارشتتادي لمفتتاهيم دليتتل  وضتتع -4

جتراءات وتبستيط إجتراءات العمتل متع      اإلواإلجراءات والقواعتد الرزمتة للتنفيتذ ونظتام لتوثيتق      

 حتياجات المستفيد من الخدمة.إالتركيا على العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتلبية 
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لتقتتديم خدمتتة متطتتورة لمجتمتتع    إدارة المركتتاوالقتتدرات التترزم توافرهتتا فتتي   تحديتتد المهتتارات   -5

لعمل على تنمية تلتك المهتارات والقتدرات للمستتويات المطلوبتة عتن       اوالجامعة داخليًا وخارجيًا 

 طريق التدريب المستمر.

 .توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األداء في المركا -1

مجهتا بأغلتب األجهتاة المعنيتة ويوجتتد      فة للمركتا داختل الحترم الجتامعى    دار ضتيا إنشتاء مبنتى    -7

 قائمة ببعض اإلحتياجات

واتختا  إجتراءات تصتحيحية عنتد     المركتا  وضع نظام داخلتي للمتابعتة والمراجعتة لتقيتيم جهتود       -3

 وجود انحرافات في األداء.

لمعلومتات بصتورة   تصاالت والمعلومات وأن يتم جمتع وتبتادل البيانتات وا   إلتطوير نظام فعال ل -2

 منتظمة إلجراء الدراسات  وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.

 وضع نظام لتشجيع وملافأة التميا في األداء ونشر التجارا الناجحة. -15

 زيادة الطاقة اإلستيعابية للمركا  -11

 Risk Assessmentتقييم  المخاطر :      (4)

يجتتب تحديتتد وتقيتتيم المختتاطر     للمركتتاستتتراتيجية إلذ الخطتتة التحقيتتق النجتتاح فتتي تطتتوير وتنفيتت   

تختا  الخطتوات الرزمتة للتعامتل متع تلتك       إلوالعقبات المرتبطة بعملية تصتميم وتطتوير وتنفيتذ الخطتة     

المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومتات النجتاح للخطتة   ويملتن توضتيح تلتك المختاطر والعقبتات         

 فيما يلي :

 تجاهاتها.إن جانب الجامعة   أو التغير في أولوياتها وعدم كفاية الدعم م -

 عدم كفاية الموارد الرزمة للتنفيذ.  -

عدم تلامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوا بين جميتع األجتااء الفرعيتة الملونتة لنظتام       -

 .المركا

 تصاالت والمعلومات.إلنخفاض كفاءة وفاعلية نظام اإ -

 زمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين.عدم اإلعداد والتهيئة الر -

 ستنفا  الوقت والبطء في التنفيذ .إ -

 تأثير األزمة اإلقتصادية العالمية علي الحالة اإلقتصادية والمجتمع المدني. -

 البيروقراطية في أساليب التنفيذ والمتابعة مع المنظمات الخارجية. -
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 لدي أفراد المجتمع. الساحة والفندقةعدم وجود وعي كاف بثقافة  -

 خالل فترة إعداد الخطة لمركز( أولويات ا6) 

 عمل على التطوير والتحسين المستمر.لل المركا وكوادره وهيللة ضرورة تأهيل -

 وتوفير الموارد والبنية الرزمة لتحقيق  لك . الساحة والفندقةنشر الوعي بمفهوم التوسع فى  -

والهيئتتات المانحتتة  متتع المؤسستتات التعليميتتة    احتتة فتتى المركتتا   للختتدمات المتتفاقتتات إتفعيتتل وعقتتد   -

 والمؤسسات التى تعمل فى كافة المجاالت داخل محافظة بنى سويف.

واالهتمتتام بقضتتايا المجتمتتع والعمتتل علتتى المستتاهمة الفاعلتتة فتتى التنميتتة         المركتتاتستتويق ختتدمات   -

 المستدامة.

لرفتتع اللفتتاءة والفعاليتتة وتحقيتتق التميتتا فتتى األداء    والعتتاملين متتام بالتتتدريب المستتتمر للقيتتادات   هتإلا -

 .الخدمى

 .للمركاهتمام بتحسين البنية التحتية اإل -

 

 

 

 

 

 في ضوء نشر الوعي البيئي والتنموي المتكاملستراتيجية ثانيا:الخطة اإل

 :المركز( رؤيـة ورســالة 0)

 : الرؤيــة 

على مجتمع  خاصة فى مجال السياحة والفندقة خدمة الإلى تحقيق التميا فى مجال  المركاسعى ي 

المستتتويات المحليتتة واإلقليميتتة والعالميتتة فتتى ظتتل منتتاخ يتستتم باالستتتقرلية والحريتتة والديمقراطيتتة           

 والمساواة وبما يساهم فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة 

 : الرسالة 

السياحة والفندقة وتحقيق رؤية قافة ى وثنشرالوعى الخدمتمثل رسالته فى ت المركافي ضوء رؤية     

 الجامعة فى تطوير العملية التعليمية والخدمية للمجتمع.
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 : وذلك على النحو التالى

 جتماعية والثقافية للمجتمع.إثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقًا للمعايير األخرقية واإل -

 .الساحة والفندقةنشر ثقافة وأخرقيات  -

 ونظيرتها محليًا وإقليميًا وعالميًا. المركا ينتدعيم التعاون ب -

   SWOT Analysis للمركز(  تحليل البيئة الداخلية والخارجية 9) 

 تحليل البيئة الداخلية

 الوضع الحالى:

أوضحت الدراسة أن المركا جاء ال يتجاأ متن جامعتة بنتي ستويف فهتو ملتتام بتقتديم التدعم الختدمى          

التعليم وكذا الدعم المالي إن أملن و لتك لتطتوير التعلتيم العتالي والبحتث      والتقني والتلنولوجي في مجال 

 وأن البرامج الحالية التى يتبناها المركا هى: العلمي بالمركا والجامعة.

 نشر ثقافى الوعى الخدمى للمركا

 تطوير المركا وإمدادة بلافة الوسائل التلنولوجية المتاحة 

 عدد الغرف  إعادة هيللة نظام الخدمة بعد زيادة

غرفة مقستمة علتى أربعتة طوابتق متاودة بتدش مركتا  وختدمات القنتوات           44عدد الغرف به وتبلغ  

 .المتخصصة و خدمة اإلنترنت

غرفة خرل الخطة الخمسية القادمتة كمتا يستعى     155ويسعى المركا الى زيادة طاقتة اإلستيعابية الى 

إنشاء دار للضيافة لخدمة الطترا وأعضتاء هيئتة    ايضا الى نقل خدماتة داخل الحرم الجامعى من خرل 

 التدريس وكل األفراد داخل الجامعة

طبقًا لمجموعاتهم ) التخصصية / ملتبية / فنيتة /   الجهاز اإلداري بالمركاإجمالي العاملين بكما يبلغ  

الخطتة  كما يسعى المركا لايادة هذا العدد خترل   وعامل موظف 22  م 2552حرفية / المعاونة( للعام 

موظتف وعامتل لتحقيتق الخدمتة بتأعلى مستتوي والمستاعدة فتى حتل كثيتر متن             55الخمسية القادمة التى  

 .  قضايا المجتمع مثل البطالة وخرفة

الف جنيها مصتريا   134215931وأن المركا معد بصورة جيدة حيث أن بة أجهاة ومعدات بحوالى 

 الغير 
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غرفة خرل الخطة الخمسية القادمتة كمتا يستعى     155الى ويسعى المركا الى زيادة طاقتة اإلستيعابية 

ايضا الى نقل خدماتة داخل الحرم الجامعى من خرل إنشاء دار للضيافة لخدمة الطرا وأعضاء هيئة 

 التدريس وكل األفراد داخل الجامعة

تميتتا بهتتا يأن هنتتاك مجموعتتة متتن نقتتاط القتتوة التتتي    للمركتتاأوضتتحت نتتتائج الدراستتة الذاتيتتة    

. كمتا أظهترت   المركتا ستتثمارها وتفعيلهتا علتى النحتو التذي يحقتق رستالة        إداخليًا والتي يملتن   ركاالم

 في تحقيق رسالته وغايته. المركانتائج الدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strengthsنقاط القوة   

 ى النيل فى المحافظةالموقع المتميا للمركا حيث أنه الفندق الوحيد عل -

إهتمام الدولة بتنمية إقليم الصعيد وخاصة محافظة بنى سويف لقربه من العاصمة القاهرة مما  -

أد  الى إنشاء كثيتر متن المؤسستات الصتناعية والتذ  أد  بتدورة التى زيتادة عتدد المتترددين           

 على المركا سواء إلستخدام الفندق أو إلقامة الندوات والمؤتمرات.

حيث ان المركا بة طوابق لتم تستتلمل بعتد ممتا     لتوسعات المستقبلية متمثلة فى وجود إملانية ا -

 يايد من الطاقة اإلستيعابية والموقع 
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ممتتا يعطتتى الفرصتتة إلقامتتة ختتدمات    أرض مخصصتتة فتتى مدينتتة بن ستتويف الجديتتدة  وجتتود  -

 .سياحية وفندقية على نطاق أوسع

المتخصصتة فتى    تنميتة فتى المحافظتة   الهيئات المتخصصتة فتى مجتال ال   توافر عدد مناسب من  -

 .تخص المركامجاالت 

 .المركاتنوع وتعدد تخصصات  -

 والتتي معنية بقضايا خدمتة المجتمتع وقضتايا التنميتة     بالجامعة  ات طابع خاص  توافر وحدات -

 تعطى األولوية للمركا دون غيرة فى توفير الخدمة المطلوبة.من شأنها 

أل  فرد على مستو  العالم الحجا ومعرفة الخدمات يملن  علي االنترنت للمركايوجد موقع  -

 المتاحة. 

وجود مدرسة األورمان الفندقيتة التتى يملتن أن تمتد المركتا بتبعض اللتوادر الفنيتة فتى مجتال            -

 الفندقة

 

 

 

 

 

 Weaknessesنقاط الضعف  

 .اليوجد عمالة مدربة على نظام الفندقة 

 ة.شركات الصيانة غير أهل للخدمة على مستو  المحافظ 

 .بيروقراطية القرارات فى الجهات الحلومية 

 .اليوجد سيارة تنقل يملن بواستطها تنفيذ برنامج للسياحة داخل المحافظة 

 بعض القرارات الفوقية التى تعوق سير العمل 

  فى زيادة التوسعات المطلوبة نظرا لقلة الدعمالتأخر. 
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   عتدم   عتة ووحتداتها وكلياتهتاع متع    ضعف كفاية وفاعلية نظم المعلومات واالتصتاالت لتربط الجام

 .بالوحدات  ات الطابع الخاص والخدمات التى تؤديهااستلمال قواعد بيانات خاصة 

     لايتتادة التتدخل المتوقتتع وخدمتتة    يقتتدمها المركتتا  التتتيالحاجتتة لتفعيتتل سياستتات تستتويق الخدمتتة

 المجتمع.

  المركا.بضعف مستو  التأهيل العلمى والتدريب اإلدار  للموظفين 

 ل البيئة الخارجيةتحلي

أمامته   المركتا في ظل المتغيرات الراهنة محليًا وإقليميًا وعالميًا أوضحت نتتائج التحليتل البيئتي أن    

 ستفادة منهتا فتي تتدعيم "المركتا التنافستي"  وتحقيتق غاياتته       العديد من الفرص المتاحة والتي يملن اإل

أن  المركتا المحتملتة والتتي يتحتتم علتى      ستتراتيجية  كمتا أن هنتاك مجموعتة متن التهديتدات      إلوأهدافه ا

 حدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقه لرسالته وغاياته.ي

 Opportunities    الفرص المتاحة

 .الموقع المتميا على النيل 

 .زيادة الهيئات والمنظمات المانحة فى المحافظة 

 

 

 .كثرة عدد المنشآت الصناعية والخدمية بالمحافظة 

  داخل المحافظةقلة المنافسين 

  الخدمية منظومة العملية  فيبأهمية التحسين المستمر  والعالمي واإلقليميزيادة االهتمام المحلى

 .وتعاظم قدر العنصر البشر 

  الخدمة المتمياةعلى  االجتماعيالطلب  فيالايادة. 

 إملانية إنشاء معاهد تعليمية وكليات تخدم أهداف المركا 

 Threatsالتهديدات المحتملة    
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          قتترا المركتتا متتن العاصتتمة القتتاهرة ممتتا يتتتيح للثيتتر متتن األفتتراد والهيئتتات إقامتتة النتتدوات

والمتتؤتمرات بالقتتاهرة خاصتتة بتتع إنشتتاء الطريتتق الجديتتد التتذ  اد  التتى قتترا المستتافة بتتين   

 المحافظة والقاهرة.

  أصحاا المصلحةزيادة معدالت البطالة مما يؤثر سلبيًا على دافعية. 

 ة العالمية وتداعياتها على اإلقتصاد والمؤسسات الصناعية وعلى الهيئات المانحةاألزمة المالي. 

 تغيير أولويات الجام 

 .عة الى نظام اإلدارة الحلومية التقليدية وليس بفلر القطاع الخاص 
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 االهداف االستراتيجية والخطط والبرامج ثالثا:

 اوال: االهداف االستراتيجية:

 ختدمى فى إطتار نظتام    السياحة والفندقةفي مجال  الخدمية مركا كأحد المراكا الر تطوير دو(  0) 

 .برؤ   ات توجه  مستقبلى

 

التميا فى األداء موجه بالقيم والمبادئ الثقافية واالجتماعية واألخرقية الستليمة ويستوده العدالتة     (2)

 والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واالستقرلية.

 

المتميتتاة التتتي تعمتتل علتتى تنميتتة المشتتاركة   الخدميتتةرفتتع كفتتاءة وفاعليتتة المركتتا كأحتتد المراكا (3)

 . والتعاون مع المؤسسات والمراكا ومؤسسات المجتمع على المستو  المحلى واإلقليمى والعالمي

زيتتادة قتتدرة المركتتا علتتى المستتاهمة فتتي التنميتتة المستتتدامة وخدمتتة المجتمتتع والبيئتتة وتستتويق      ( 4)

 .                     السياحية والفندقيةخدمات المركا 

فتى   الستياحة والفندقتة  في مجتال   الخدمية مركا كأحد المراكا التطوير دور    لتحقيق الهدف االول:

 .برؤ   ات توجه  مستقبلى خدمىإطار نظام 

 هداف المرحلية للهدف االول:األ

 .ية المختلفةباللوادر الفن وتطوير وتنميية المركا تأهيل1/1

 )يوجد قائمة باإلحتياجات(.تطوير البنية التحتية واتلنولوجية للمركا  1/2

 .والهيئات الداخلية والخارجيةمنظمات المد جسور للتعاون مع  1/3

 على مصادر متنوعة للمعرفة. الخدمى معتمدااألداء التحسين المستمر فى جودة  1/4

 ة للهدف االول:لتحقيق االهداف المرحلي الخطط والبرامج

 .تحديث برامج التدريب للقيادات والعاملين بالمركا 1/1/1 

 بأعلى مستو . السياحيةتنمية اللوادر البشرية داخل المركا وإعدادهم لتقديم الخدمة 1/1/2

يتضتتمن آليتتات القيتتاس    المركتتاوضتتع وتنفيتتذ نظتتام داخلتتى للمتابعتتة والمراجعتتة متتن جانتتب        1/1/3

 افات.وأساليب تصحيح االنحر

 وضع وتنفيذ نظام لملافأة وتشجيع المبادرات المتمياة. 1/1/4

 .  للترونية بمصادر المعرفة المحلية والعالميةتصال اإلإدخال التلنولوجيا الحديثة وأساليب اإل 1/2/1

9 

2 

2 

0     
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 .وإضافة الجديد من المعدات الحديثة صيانة المعدات واألجهاة والمواد الرزمة 1/2/2

 خدمات واألنشطة.التوسع فى ال 1/2/3

 تنمية العرقات مع المنظمات وهيئات األعمال لسوق العمل1/3/1

 وفاعليتها. الخدميةعن مد  جدو  البرامج  أصحاا المصلحةستقصاء إ 1/3/2

 زيادة عدد البروتوكوالت مع الهيئات والمنظمات. 1/3/3

 .دراسة للتنبؤ باالحتياجات فى تخصصات مستحدثة 1/4/1

 عرقات مع المنظمات وهيئات األعمال لسوق العمل.تنمية ال 1/4/2

 تخطيط وتنفيذ مشروعات للتحسين والتطوير بالمركا 1/4/3

 والعامليين بالمركا. وضع وتنفيذ نظام لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس 1/4/4

رقيتتة التميتتا فتتى األداء موجتته بتتالقيم والمبتتادئ الثقافيتتة واالجتماعيتتة واألخ   :الثتتانيلتحقيتتق الهتتدف 

 السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واالستقرلية.

 :ثانيهداف المرحلية للهدف الاأل

المستتفدين متن   نتمتاء وحتب العمتل والتميتا فتى األداء وقبتول الترأ  األختر لتد           تنمية الوالء واإل 9/1

 الخدمات

 هنة.التركيا على نشر مبادئ آداا وأخرقيات الم 2/2

 .تلبية توقعات   و  االحتياجات الخاصة 2/3

 توفير بيئة آمنه بالمركا. 2/4

 .تطوير الفاعلية التنظيمية واإلدارية بالمركا 2/5

 .الخدميةمراجعة وتطوير النظم اإلدارية المساندة للعملية  2/1

 تطوير نظام المعلومات بالمركا وزيادة فاعليته 2/7

 داف المرحلية للهدف الثاني:لتحقيق االه الخطط والبرامج

 برامج وندوات ونشرات تثقيفية. 2/1/1

 وضع وتنفيذ نظام للملافآت الجماعية. 2/1/2

نتتتدوات ونشتتترات وبتتترامج تثقيفيتتتة وتدريبيتتتة ألعضتتتاء هيئتتتات التتتتدريس والهيئتتتات المعاونتتتة   2/2/1

 .على نظام الخدمة بالمركا والعاملين

 .الخدميةالبرامج  تضمين أخرقيات وآداا المهنة فى 2/2/2
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  و  االحتياجات الخاصة. المستفيدينوضع نظام للتعامل مع  2/3/1

 المركا. وضع خطة طوارئ لمواجهة المخاطر المحتملة فى  2/4/1

 برامج تدريبية لتنظيم عملية المواجهة. 2/4/2

 ندوات ونشرات ومطويات للتوعية. 2/4/3

 ستخدام الموارد.إوكفاءة  تطوير نظام للمتابعة والتقييم لفاعلية 2/5/1

 .للنظم والتقييم والمتابعةالمراجعة الدورية  2/5/2

تطوير تنظيم الخدمات المساندة بحيث توجه بالعمليات عبر الوظائف لتحقيق الجودة والمرونة  2/1/1

 حتياجات األطراف  و  المصلحة.إوالسرعة ومقابلة 

من التقنيات الحديثة تدريجيًا طبقًا ألولويات يضتعها   مد اإلدارات المختلفة بالمركا باحتياجاتها 2/7/1

 مجلس اإلدارة.

المتميتاة التتي تعمتل علتى      الخدميتة رفع كفاءة وفاعلية المركتا كأحتد المراكا   :الثالثلتحقيق الهدف 

تنميتتة المشتتاركة والتعتتاون متتع المؤسستتات والمراكتتا ومؤسستتات المجتمتتع علتتى المستتتو  المحلتتى      

 . واإلقليمى والعالمي

 :ثالثهداف المرحلية للهدف الألا

 وزيادة كفاءتها وفاعليتها. تنويع الخدمات واألنشطةالتوسع فى  3/1

 .السياحة والفندقة مجال فى تطوير قدرات المركا  3/2

 السعى إلعتماد المركا من قبل الهيئات الدولية. 3/3

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الثالث: الخطط والبرامج

 اتفاقات وبرتوكوالت للتعاون  مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والعالمية. تطوير 3/1/1

 .ووضع آليات للتنفيذ  المشاركاتتطوير استراتيجية وخطة  3/1/2

 التعاون مع المؤسسات األخر  إلجراء البحوث الميدانية والتطبيقية والقيام باالستشارات 3/1/3

 المركا.أنشطة تطوير ومراجعة  3/2/1

 زيادة الغرف وإستحداث خدمات جديدة وأنشطة تساعد فى األعتماد. 3/3/1

زيتادة قتدرة المركتا علتى المستاهمة فتي التنميتة المستتدامة وخدمتة المجتمتع            :الرابتع لتحقيق الهدف 

 .السياحية والفندقيةوالبيئة وتسويق خدمات المركا 
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 :رابعهداف المرحلية للهدف الألا

 .خدمة المجتمعر تفعيل دور المركا فى تطوي 4/1

 لتوفير مصادر للدعم والتمويل الذاتى. المركاتسويق خدمات  4/2

 .تطوير الخدمات االقتصادية واالجتماعية فى المجاالت المعرفية والعلمية المختلفة 4/3

 

 

 لتحقيق االهداف المرحلية للهدف الرابع: الخطط والبرامج

 الجامعة وخارجها  تشجيع دور المركا فى جميع المحافل داخل  4/1/1

 والمؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية. المركامد جسور للتعاون بين  4/1/2

 تحقيق التطوير والتنمية المستدامة.الماسة للمركالالقيام بدراسة لتحديد االحتياجات  4/2/1

 .السياحة والفندقة فى مجال المركاترويج خدمات  4/3/1

النشتطة المركتا المختلفتة فتى     ات والندوات وورش العمل والدوريات والنشرات إقامة المؤتمر 4/3/2

 .المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والتعليمية
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 مالحق الدراسة الداخلية للمركز

 قائمة بقجهزة المركز فى الوضع الحالى طبقا للدفاتر

 اتمالحظ اإلجمالي قيمة الوحدة العدد الفعلي اسم الوحدة  

  139900 139900 1 آلة تصوير زيروكس 1

  ad25v 1 179272 179272مجفف مالبس موديل  2

ترابيااااااااازة مكاااااااااواة للمالباااااااااس  3

 والمفروشات

1 129272 129272  

  900 300 3 مروحة استناد توشيبا  4

  19015 19015 1 كجم 7غسالة هاف أتوماتيك  5

  105 105 1 مروحة توشيبا 6

  39295 39295 1 بوصة 29تليفزيون  7

  1920 160 12 عدة تليفون باناسونيك عادية 2

  139900 139900 1 آلة تصوير زيروكس 9

طفايااااااة حريااااااق ثاااااااني أكساااااايد   10

 كجم 10الكربون 

1 720 720  

  29219 317 7 كجم 6طفاية حريق بودرة جافة  11
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 اتمالحظ اإلجمالي قيمة الوحدة العدد الفعلي اسم الوحدة  

  2730 910 3 بوصة 14تليفزيون ملون  12

  477930 159910 3 تصاالت عدة تليفون مصر لال 13

  5600 2200 2 ترولي لخدمة الطرق 14

طفايااااة حريااااق بااااودرة كيماااااوي   15

 جاف

20 317 6340  

  1250 1250 1 ثالجة فيلبس 16

  960 160 6 عدة تليفون عادية باناسونيك 17

  1575 525 3 عدة تليفون مميزة باناسونيك 12

  4192 2099 2 غسالة كريازي فول أوتوماتيك 19

  230 115 2 مكواة بالقاعدة ناشيونال 20

بوصااااااة  16تليفزيااااااون ملااااااون  21

 باناسونيك

1 1350 1350  

  1920 160 12 عدة تليفون عادية باناسونيك 22

 2ثالجاااة تجمياااد فريااازر رأساااية   23

 باب

1 2900 2900  
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 اتمالحظ اإلجمالي قيمة الوحدة العدد الفعلي اسم الوحدة  

 1ثالجاااة تجمياااد فريااازر رأساااية   24

 باب

1 5900 5900  

  950 950 1 ترولي خدمة 25

  5200 5200 1 ماكينة تقطيع وتجهيز خضروات 26

  24000 6000 4 ثالجة تبريد أفقي  27

  6500 6500 1 شعلة بالغاز 4موقد  22

  5000 5000 1 شواية تعمل بالغاز  29

  6000 600 1 قالية 30

  cn 1 5200 5200جلون ونصف  4باير مائي  31

  6200 6200 1 وحدة سلق مكرونه 32

  5200 5200 1 قشارة بطاطس 33

  5200 5200 1 ثالجة سالطات تعمل بالغاز 34

  2300 2300 1 ماكينة تقطيع لحو  35

  5400 5400 1 خالط أطقم هراسي 36
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 اتمالحظ اإلجمالي قيمة الوحدة العدد الفعلي اسم الوحدة  

  3600 1200 2 حوض غسيل أواني 37

  3500 700 5 ترولي قمامة 32

  1500 1500 1 ترولي استال  قمامة 39

  13000 13000 1 تمالتوحدة شفاط هواء بالمش 40

  1500 1500 1 ماسورة مدخنة 41

  2500 2500 1 ماكينة ثلي 42

  2100 2100 1 عصارة فواكة نصف أوتوماتك 43

  3900 3900 1 مبرد عصاءر كهربائي 44

  1950 1950 1 غالية مياه أوتوماتيك 45

  9500 9500 1 ماكينة قهوة كابيتشينو   46

  16000 16000 1 ماكينة غسيل أطباق 47

  1100 1100 1 ترولي أطباق 42

  4500 4500 1 مفرمة لحو  49

  1015 1015 1 غسالة هاف أوتوماتيك 50
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 اتمالحظ اإلجمالي قيمة الوحدة العدد الفعلي اسم الوحدة  

  77 77 1 أباجورة 51

  1350 1350 1 تليفزيون باناسونيك 52

طفايااااااة حريااااااق ثاااااااني أكساااااايد   53

 الكربون

5 270 4350  

طفايااااااة حريااااااق ثاااااااني أكساااااايد   54

 كجم 10الكربون 

3 270 2610  

طفايااااااة حريااااااق ثاااااااني أكساااااايد   55

 كجم 6الكربون 

2 490 3920  

  9350 250 11 قد  495ثالجة أالسكا  56

بوصااااااة  16تليفزيااااااون ملااااااون  57

 باناسونيك

2 1350 10200  

  420 420 1 شنيور هيلتي 52

  3740 170 22 أباجورة 59

  9350 250 11 قد  495ثالجة أالسكا  60

  12150 1350 9 بوصة باناسونيك 16تليفزيون  61
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 اتمالحظ اإلجمالي قيمة الوحدة العدد الفعلي اسم الوحدة  

  1920 160 12 عدة تليفون عادية باناسونيك 62

 25/522ساااايارة بلااااونيز رقاااام    63

 مستعملة

1 159991936 159991936  

  10200 3600 3 جهاز بروجيكتور 64

  1250 1250 1 جهاز داتا شو 65

  24000 24000 1 7122ماكينة تصوير موديل  66

  2000 2000 1 325ديل فاكس زيروكس مو 67

  3000 3000 1 جهاز كمبيوتر بمشتمالته 62

  4000 4000 1 شاحن مجموعة بطاريات 69

  300 150 2 فولت 12بطارية جافة  70

  77 77 1 أباجورة 71

مكبااااار ابتااااادائي ماااااازج موديااااال   72

PAZ1000 

1 2100 2100  

  6300 2100 3 وات 120مكبر مازج قدرة  73

  4000 4000 1 يةوحدة رئيس 74
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 اتمالحظ اإلجمالي قيمة الوحدة العدد الفعلي اسم الوحدة  

  4650 2325 2 كاسيت ثنائي ذاتي اإلرجاع 75

  6900 6900 1 جهاز الب توب 76

  109200 3400 3 بوصة 17جهاز كمبيوتر شاشة  77

  267930 267930 1 خزينة حديد 72

  c.pb.20 1 1499 1499طابعة ليزر ماركة  79

  3000 3000 1 جهاز كمبيوتر بالمشتمالت 20

  112250 4490 25 تكييف شارب بارد وساخن جهاز 21

 16جهاااااااز تليفزيااااااون ملااااااون     22

 ناشيونال مصري

30 650 19500  

  249750 990 25 قد  495ثالجة أالسكا  23

  5750 115 50 سم 40صاعق ناموس عرض  24

  2250 75 30 عدة تليفون ماركة باناسونيك 25

متاااار كاماااال   1طبااااق در قطاااار   26

 بالقاعدة

5 140 700  

  634910936 اإلجمالي
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 الوضع المالى للمركز فى الفترة السابقة من  إنشائه

إجمتتتتتتالى اإليتتتتتتترادات       السنة

 ) بالجنية(

 إجمالى المصروفات

 ) بالجنية(

 

 الصافى 

 ) بالجنية(

 942.0 0600. 469.0 9002-9009األولى/ 

 208200 .0.906 2.2028 9002-9002الثانية/ 

 8.6962 924.42 6.4..2 .900-9002الثالثة/ 

 202.82 26.4.2 820208 9008-.900الرابعة/ 

 2062.- 62.842 628220 9004-9008الخامسة/ 

 402286- 08626.4 240262 9006-9004السادسة/ 

 22096 0462062 0692209 9002-9006السابعة/ 

 

بأحتتدث األثتتاث رف المجهتتاة علمتتا بتتان المركتتا قتتد أنشتتأ بتتدعم كامتتل متتن الجامعتتة وتتتم زيتتادة عتتدد الغتت 

 والتقنيات الحديثة

 المنشآت لتنفي  الخطة الخمسية للمركز من قائمة باإلحتياجات المستقبلية 

تللفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  المستهدف السنة

 المستهدف

العائتتتتد المتتتتالى متتتتن   

 المستهدف

 مرحظات

-2552األولتتتتتتتتتى/

2515 

زيتتادة عتتدد قاعتتات التتتدريب 

 واللافتريا

 فرصة عمل 5توفيرعدد   1555555

-2515الثانيتتتتتتتتتة /

2511 

تغطيتتتتة المتتتتدخل الختتتتارجى 

 وتقسيمه الى قاعات 

1555555   

-2511الثالثتتتتتتتتتة / 

2512 

 14زيتتتتتادة عتتتتتدد الغتتتتترف   

 غرفة أخر  

 فرصة عمل 3توفيرعدد   1155555

فرصتتتتتة  15توفيرعتتتتتدد   555555إنشتتتتاء صتتتتالة ألعتتتتاا فتتتتى   -2512الرابعتتتتتتة /
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 عمل الدور األرضى 2513

-2513الخامستتتتة /

2514 

ء متتتتول تجتتتتاري فتتتتى  إنشتتتتا

التتتتتتتتتدور األرضتتتتتتتتتى ودار  

ضتتتتتتتيافة داختتتتتتتل الحتتتتتتترم   

 الجامعى

فرصتتتتتة  25توفيرعتتتتتدد   2555555

 عمل

اإلجمالى المطلتوا  

 للمستهدف

 1155555   

 

 

 

 

 ملحق المستهدف المالى من الخطة فى الخمسة سنوات القادمة للمركز

 

 

 اإلجمالى الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 

  إيرادات

0900000 

 

 

 

0.00000 

 

9000000 

 

9.00000 

 

2.00000 

 

0000000 

 

 

 8000000 9000000 00000. 0800000 0000000 0000000 مصروفات

      

       

 

 

 

 

 

 مسة سنواتخالخطة التمويلية خالل ال
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النسبة من إجمالى   المساهم م

 الخطة التنفي ية

 %29542  9000000 الجامعة 0

 %84590 2000000 لمركزالموارد ال اتيةل 9

 %000 8000000 إجمالى التمويل 

 

 

 

 

 

 مراكز و وحدات ضمان وتوكيد الجودة 7/3/2
الجتوده يقتوم باإلشتراف و المتابعتة علتى جميتع       يوجد بالجامعة مركا ضتمان و توكيتد   

وحدات الجودة بالجامعة و قد أتمتت أربعتة كليتات بالجامعتة إنشتاء نظتام داخلتي للجتودة و         

آلن للتقدم لمشروع التطوير المستمر و التأهيل لرعتمتاد و هتم ) الطتب البيطتري     مستعدة ا

التجارة (   أما باقي اللليات فهي تقوم اآلن بإنشاء النظام التداخلي   –العلوم  –الصيدلية  –

 للجودة .

 

و في ضتوء  لتك فتإن األمتر يتطلتب دعتم اللليتات فتي تأثيتث وحتدات الجتودة بهتا لضتمان              

 -ة العملية التعليمية على النجو التالي :استمرارية جود

 اللليات القيمة بالجنية البيان
اإلجمالي 

 بالجنيه

 

 12*  25555 التأثيث
جميع كليات 

 الجامعة
255555 

355555  

في السنة 

 األولى



 

 411 

 7*  55555 التجهيا
كليات  7

 بالجامعة
355555 

355555 

 في السنة الثانية

  155555   اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة العامة للبحوث 7/3/3
 أوال الوضع الحالي

ال يوجد في الوقت الحالي في جامعة بني سويف إدارة بحوث علمية  ومنذ تولي رئيس 

الجامعة أ.د. محمد يوسف فقد تم التأكيد على ضرورة إنشاء إدارة عامة للبحوث تماثل 

 الحالية:نظيرها في الجامعة المتقدمة على وجه ا لخصوص تعني بالمجاالت 

 إنشاء صندوق للبحوث العلمية. -

 زيادة البحوث المشتركة مع جهات أجنبية أو دولية. -

 النشر العلمي بشلل يتمشى مع المعايير األكاديمية الدولية. -

 زيادات المؤتمرات والايارات المتبادلة والمنح والبعثات. -

 إنشاء معمل مركاي للبحوث بالجامعة. -

امعة بتنظيم وإنشاء الئحة الجوائا )التقديرية  تحفيا الباحثين والعلماء بالج -

 والتشجيعية والتفوق والتميا(.
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 ثانًيا: الخطة التنفيذية المالية إلدارة البحوث بالجامعة

 البيان
 السنة

 األولى

 السنة

 الثانية

 السنة

 الثالثة

 السنة

 الرابعة

 السنة

 الخامسة
 إجمالي

تجهيا وتأثيث 

 مقر

155555 - - - - 155555 

مصروفات 

جارية 

ومستلامات 

 سلعية وخدمية

125555 125555 125555 125555 125555 155555 

المتطلبات 

 المالية للجوائا

1555555 1555555 1555555 1555555 1555555 7555555 

متطلبات  

 النشر العلمي

255555 255555 255555 255555 255555 1555555 

المعمل 

 المركاي

5555555 - - - - 5555555 

مؤتمرات 

 علمية

 

555555 555555 555555 555555 555555 2555555 

 7425555 2325555 2325555 2325555 2325555 11755555 
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 المكتبة المركزية 1/3/4

 الوضع الحالي لإلدارة العامة للمكتبات والمكتبة المركزية ومكتبات كليات جامعة بني سويف -1

 )أ(

 حةمسا اسم المكتبة
 أجهزة ميزانية المكتبة المكتبة

 حاسب آلي
 ماكينات
 تصوير

 عدد
 أجهزة تكييف المقتنيات

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1 لم يتم تحديدها بعد صغيرة ال تتناسب اإلدارة العامة للملتبات

 ال يوجد 23 ال يوجد ال يوجد لم يتم تحديدها بعد صغيرة ال تتناسب الملتبة المركاية

 ال يوجد 17421 1 5 ألف جنية مصري 25-11من  م345 لية اآلدااملتبة ك

 ال يوجد 17441 2 3 ألف جنية مصري 21 م145 ملتبة كلية التربية

 ال يوجد 1221 1 3 ألف جنية سنويا 35 م15 ملتبة كلية الطب البشري

 2 2453 ال يوجد 3 2552ألف جنية  12 م72 ملتبة كلية الطب البيطري

 ال يوجد 11325 ال يوجد 1 مختلفة من عام آلخر م1555 لحقوقملتبة كلية ا

 ال يوجد 3125 ال يوجد 2 ألف جنية مصري 25 م75 ملتبة كلية العلوم

 ال يوجد 11272 ال يوجد 2 ألف جنية سنويا 11 م1555 ملتبة كلية التجارة

 2 2252 ال يوجد 1 2557ألف جنية  12 م155 ملتبة كلية التعليم الصناعي

 ال يوجد 345 ال يوجد 2 2552ألف جنية  35 م255 تبة كلية التمريضمل

 تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء ملتبة كلية الهندسة

 4 743 ال يوجد 1 ألف 24ألف إلى  11 م255 ملتبة كلية الصيدلة

      م35 ملتبة كلية التربية الرياضية
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 )ج( 

 اسم المكتبة
 طفايات

 حريق

 مراوب

 للتهوية

 إضاءة

 صناعية

 مناضد

 مطالعة
 مقاعد أرفف

 خلوات

 بحث

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد متوسطة ال يوجد ال يوجد اإلدارة العامة للملتبات

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد متوسطة ال يوجد ال يوجد الملتبة المركاية

 ال يوجد 215 151 23 غير جيدة 15 3 املتبة كلية اآلدا

 ال يوجد 31 17 1 وحدة 75 3 15 ملتبة كلية التربية

 ال يوجد 31 142 1 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ملتبة كلية الطب البشري

 ال يوجد 32 155 12 متوسط ال يوجد 2 ملتبة كلية الطب البيطري

 ال يوجد 375 15 45 جيدة يوجد 3 ملتبة كلية الحقوق

 ال يوجد 13 12 4 ضعيفة 3 1 ملتبة كلية العلوم

 ال يوجد 375 15 45 ضعيفة جدا 42 3 ملتبة كلية التجارة

 ال يوجد 25 15 3 وحدة 11 5 ال يوجد ملتبة كلية التعليم الصناعي

 ال يوجد 32 11 4 وحدة 12 4 2 ملتبة كلية التمريض

 ال يوجد تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء نشاءتحت اإل ال يوجد تحت اإلنشاء ملتبة كلية الهندسة

 ال يوجد 155 14 15 وحدة 42 ال يوجد 2 ملتبة كلية الصيدلة

        ملتبة كلية التربية الرياضية
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 )ج(

 اسم المكتبة
 إدراج
 الفهرسة

 أغطية
 أرضيات

 موقع العاملين
 المبنى

 لجنة
 المكتبات

 حركة
 صغير متخص متخصص المترددين

 ال يوجد يوجد غير مرئم 2 2 سجاد ال يوجد اإلدارة العامة للملتبات

 ال يوجد يوجد غير مرئم 2 2 موكيت ال يوجد الملتبة المركاية

 كثيرة جًدا ال يوجد غير مرئم ال يوجد 5 برط ال يوجد ملتبة كلية اآلداا

 كثيرة جًدا يوجد غير مرئم 1 3 برط  ملتبة كلية التربية

 متوسط ال يوجد غير مرئم ال يوجد 2 برط ال يوجد ملتبة كلية الطب البشري

 متوسط يوجد غير مرئم 1 5 برط ال يوجد ملتبة كلية الطب البيطري

 متوسط ال يوجد مرئم جًدا 3 5 سجاد  ملتبة كلية الحقوق

 متوسط ال يوجد غير مرئم 1 2 برط ال يوجد ملتبة كلية العلوم

 متوسط يوجد مرئم ال يوجد 5 موكبت 2 لية التجارةملتبة ك

 متوسط يوجد غير مرئم 1 1 برط ال يوجد ملتبة كلية التعليم الصناعي

 متوسط ال يوجد غير مرئم 3 1 برط ال يوجد ملتبة كلية التمريض

 تحت اإلنشاء ت اإلنشاءتح تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء ملتبة كلية الهندسة

        ملتبة كلية الصيدلة

 متوسط ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1 1 ال يوجد ملتبة كلية التربية الرياضية
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 المستهدف خالل الخطة الخمسية القادمة -2

  إداد مبنى خصيًصا لإلدارة العامة للملتبات والملتبة المركاية بحيث تتوافر فيه

 ة بالملتبات الحديثة وتقنياتها.كافة المواصفات الخاص

 .تاويد هذا المبنى بلافة التجهياات واألثاثات المطلوبة وتقديم خدمة ملتبية جيدة 

  مضاعفة عدد أخصائيين الملتبات الحتياج الملتبة المركاية لهم وعجا بعض

 اللليات.

 .تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالملتبات 

 بات اللليات سنوًيا.زيادة حجم المياانية المخصصة لملت 

  المتابعة الفعلية من قبل اإلدارة العامة للملتبات لمنظومة العمل بلافة اللليات

 بجامعة بني سويف بصفة دورية.

 .االهتمام البالغ بتوفير النواحي األمنية داخل الملتبات 

  إعداد مبنى خاص بالملتبة داخل اللليات الجامعة مطابق للمواصفات المتفق

كلية  –كلية العلوم  –جال تصميم الملتبات خاصة في كلية اآلداا عليها في م

كلية  –كلية التمريض  –كلية الطب البشري  –كلية الطب البيطري  –التربية 

 كلية التعليم الصناعي. –التربية الرياضية 

 .االهتمامالبالغ بتوفير قسم خاص بالتصوير داخل جميع الملتبات بلليات الجامعة 

 صيصه لمخان اإلدارة العامةللملتبات والملتبة المركاية وكافة إعدادمبن لتخ

ملتبات اللليات بحيث يلون التاويد باحتياجات الملتبات محلًيا وليس مركاًيا  

 لتوفير كافة مستلامات العمل المستهللة والمستديمة.

 إلاام كافة ملتبات كليات الجامعة بتطبيق الرئحة العامة للملتبات وااللتاام بما 

 –قسم التجليد  –يستجد من تنظيم وتقنين ألقسام العمل بالملتبات )قسم التصوير 

 قسم التاويد(.
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 .ملان مخصص لخدمة الملفوفين بالملتبة المركاية 

  توفير قاعات خلوية للباحثين وأعضاء هية التدريس للبحث في قواعد البيانات

 العالمية تلون منفصلة عن قاعات الطرا.

 لتبات اللليات بالجامعة بتقديم خدمات اإلطرع بالملتبة خرل إلاام إدارات م

 فترتي الصباح والمساء.
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 االحتياجات لإلدارة العامة للمكتبات والمكتبة المركزية -3

 الفترة القيمة اإلجمالية العدد الصنف م
 الزمنية

 الف جنية مصري 35 15 أجهاة كمبيوتر 1

2552/2515 

 جنية مصري 1555 2 ة ليارعدد طابع 2

 جنية مصري 4555 1 داتا شو + شاشة عرض 3

 جنية مصري 3555 1 جهاز فاكس 4

 آالف جنية مصري 15555 4 ماكينة تصوير 5

 ألف جنية مصري 15555 3 جهاز تلييف 1

 ألف جنية مصري 45555 155 رف كتب مفتوح 7

 ألف جنية مصري 25555 45 منضدة مطالعة 3

 ألف جنية مصري 35555 255 مقعد مطالعة 2

 آالف جنية مصري 7555 15 ملتب 15

 جنية مصري 2555 2 كاونتر 11

 جنية مصري 1555 4 لوحة إعرمية 12

 موكيت ألرضية الملتبة 13

 م(1555)

 ألف جنية مصري 25555 

 جنية مصري 2555 15 طفاية حريق 14

 جنية مصري 2555 4 شانون 15

 جنية مصري 3255 4 دوالا حفظ مستندات 11

 جنية مصري 3555  تللفة توصيل خدمة االنترنت 17

 جنية مصري 3555 4 جهاز قاري )باركود( 13

مبتتتتاني وتجهيتتتتاات خاصتتتتة    12

 بتتتتتاإلدارة العامتتتتتة للملتبتتتتتات

 والملتبة المركاية تبلغ

  جنية   5555555 

       

 

 

 

 

 

 تيجية المقترحة لجامعة بني سويفثامًنا: احتياجات تنفيذ اإلسترا



 

 412 

توضح الجداول التالية البرنامج الامني والموارد المطلوبة لرحتياجات باإلضافة إلى 

/ 2552كشف تجميعي لتلك الموارد المطلوبة للليات جامعة بني سويف السنوات الخطة 

 على النحو التالي: 2514/ 2513 – 2515

 الطرا. التعليم وشئون –أواًل: المحور األول 

 الدراسات العليا والبحث العلمي. –ثانًيا: المحور الثاني 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة. –ثالثا: المحور الثالث 

 الجهاز اإلداري والعاملين بالجامعة –رابعا: المحور الرابع 

 اإلجمالي 9002/9002 9009/9002 9000/9009 9000 /9000 9002 /9000 السنة

وى على مست اإلجمالي
 الكليات

20224000 62662000 .9..2000 28698000 2.698000 2900.4000 

 اإلجمالي على مستوى
 الجهاز اإلداري والعاملين

.200000 .200000 9200000 9200000 9200000 04400000 

 2264.4000 26098000 22098000 26.2000. 20922000 28224000 اإلجمالي
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 ( التعليم وشئون الطالب .1محور ) 

 ( الدراسات العليا والبحوث .2محور )

 ( خدمة المجتمع وشئون البيئة .3محور )
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كما يوضح الجدول التالي إجمالي االحتياجات المالية خرل سنوات الخطة لمراكا 

 ووحدات الجامعة  ات الطابع الخاص  والتي يتضح منها ما يلي

                             
 السنة
 البيان     

 اإلجمالي 9002/9002 9009/9002 9000/9009 9000 /9000 9002 /9000

مراكز ذات  4/0

 طابع خاص
02442200 6442200 2002200 22.6200 2866200 2900.4000 

مشروعات  4/9

 التطوير
6200000 224.600 2244809 9660809 940.809 992.0828 

مراكز ووحدات  4/2

 وإدارات أخرى
00290000 .290000 2090000 9640000 2240000 96000000 

 22802200 06082900 00.00009 2002009 00482009 62024828 

 وأخيًرا يوضح اللشف التجميعي التالي إجمالي االحتياجات لجامعة بني سويف

 )اللليات + الوحدات والمراكا بذات الطابع الخاص(

 وباستقراءه يتضح ما يلي:

 إجمالي االحتياجات على مستوى الجامعة
                             

 السنة
 بيانال     

 اإلجمالي 9002/9002 9009/9002 9000/9009 9000 /9000 9002 /9000

 الكليات

 )المحاور األربعة(
28224000 20922000 .26.2000 22098000 26098000 2264.4000 

 الوحدات ومراكز ذات

 طابع خاص
22802200 06082900 00.00009 2002009 00482009 620024828 

 0922.0200 006286900 88280009 .692.009 .6620009 290602828 
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 تاسعًا :أسلوب متابعة تحقيق الخطة اإلستراتيجية  
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 ج تعتبر عملية التقييم والمتابعة والرقابة بمثابة المرحلة األخيرة والضرورية في نمو

التخطيط اإلستراتيجي. حيث تشير عملية التقييم والمتابعة إلى مراجعة كافة األهداف 

ومتابعة جميع البرامج واآلليات واألنشطة وطرق تنفيذها في جميع مراحل الخطة 

اإلستراتيجية لمعرفة كيفية سير العمل بتلك الخطة من حيث متابعة الفترة الامنية 

ات والجودة التي يتم التنفيذ بها باإلضافة إلى تقييم األداء والتللفة التقديرية لرحتياج

ومؤشراته. وتحديد ما إ ا كان يتعين عمل تطوير وتعديل في أسلوا التنفيذ أو اتخا  أي 

إجراءات تصحيحية ضرورية. وعادة ما يتم أداء تلك العملية لتحقيق هدف رئيسي عام 

 -باإلضافة إلى إنجاز عديد من األهداف الفرعية:

 الهدف الرئيسي العام للمتابعة
يتم أداء عملية المتابعة في التخطيط اإلستراتيجي بغرض المساعدة في التحقق من أن 

ما تم إنجازه من نتاج األداء الفعلي يتفق ويتمشى مع الخطط اإلستراتيجية الموضوعة. 

أهدافها وأن تلك النتائج الفعلية قد أثمرت عن تحقيق رسالة وغايات الجامعة وكذلك 

اإلستراتيجية  أم أن هناك سلبيات تستدعي ضرورة التدخل لمعالجتها من خرل اتخا  

 قرارات تصحيحية.

 -:األهداف الفرعية للتقييم والمتابعة
الشك أن هناك عديد من األهداف الفرعية التي تتعلق بمتابعة قياس األداء أو النتائج 

 ة لعل أهمها:الفعلية المحققة ومقارنتها باألهداف المخطط

 .تحقيق التوافق مع المتغيرات البيئية 

 .تحقيق التليف مع المتغيرات التنظيمية 

 .ترشيد التلاليف 

 .توحيد التصرفات الرزمة لتنفيذ اإلستراتيجية 

 .المساعدة في التخطيط اإلستراتيجي لفترات زمنية الحقة 

 .تقليل مخاطر األخطاء عند وضع الخطط 
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 ل المختلفة لتنفيذ اإلستراتيجية.متابعة التقدم في المراح 

 .تحقيق التعاون بين القطاعات واإلدارات األقسام التي تشارك في التنفيذ 

 إجراءات التقييم والمتابعة
لتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية بجامعة بني سويف يجب تحديد 

تصميم وتطوير وتنفيذ  والعقبات المرتبطة بعملية Risk Assessmentوتقييم المخاطر 

الخطة التخا  الخطوات الرزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم 

 ومقومات النجاح للخطة  ويملن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يلي:

 عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا  أو التغير في أولوياتها واتجاهاتها. -

 زمة للتنفيذ.عدم كفاية الموارد الر -

عدم تلامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوا بين جميع األجااء الفرعية  -

 الملونة لنظام الجامعة.

 عدم توفر نظام لمتابعة تنفيذ وتطبيق آليا الجودة التخا  اإلجراءات التصحيحية المناسبة. -

 انخفاض كفاءة وفاعلية نظام االتصال والمعلومات. -

 تهيئة الرزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين.عدم اإلعداد وال -

 استنفا  الوقت والبطء في التنفيذ. -

عدم تضمين جميع العاملين في جهود التحسين والتطوير التي تسعى الجامعة إلى  -

 تحقيقها في مجال توكيد الجودة والتميا في األداء.

ستراتيجية الخمسية لجامعة بني عمومـًا من خرل أداء الخطوات التنفيذية للخطة اإل

سويف سوف يتم تعيين مسئولين عن التنفيذ وأيًضا المتابعة والتقييم. ومن خرل وضع 

إطار زمني لتنفيذ البرامج واألنشطة التنفيذية واالستقرار على مؤشرات أداء قابلة للقياس 

لما يتم تنفيذه  وبعد توفير الموارد البشرية والمادية يتم إجراء مراجعة ورقابة دورية

بهدف متابعة التنفيذ وتحديد العوائق وأسباا أي انحراف عن الخطة واتخا  القرارات 

 التصحيحية المرئمة.
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 -وعادة ما تتطلب مرحلة التقييم والمتابعة أداء عديد من اإلجراءات األتية:

( وضع آليات وأساليب المتابعة داخل كل كلية من كليات الجامعة عن طريق 1)

 ين فريق عمل يتولى تنفيذ الخطة الموضوعة.تلو

 -ويتم تلوين  لك الفريق على مستو  اللليات من:

 مدراء وحدات ضمان الجودة باللليات. -

 أعضاء هيئة التدريس داخل وحدات ضمان الجودة باللليات. -

 بعض أعضاء هيئة التدريس من  وي الخبرة واللفاءة. -

جي على مستو  الجامعة للقيام باإلشراف ( تخصيص وحدة التخطيط اإلستراتي2)

على ومتابعة أنشطة اللليات ومختلف المراكا والوحدات واإلدارات مع تقديم الدعم الفني 

 -الرزم إلنجاح تنفيذ الخطة حيث ينبغي أن يتم التحقق من األتي:

التأكد من صياغة األهداف بطريقة واضحة في ضوء إطار األهداف العامة  -

 لخطة الجامعة.

 تحديد األنشطة المرتبطة بتحقيق كل هدف. -

 آلية تنفيذ كل نشاط ومسئولية التنفيذ وزمنه ومؤشرات تحقيق الهدف. -

جودة أداء األنشطة وتحليل والتقرير عن النتائج لهدف التحقق من فعالية قياس  -

 األداء.

ة متابعة تحقيق الخطة اإلستراتيجية التنفيذية طبًقا للفترات الامنية لألداء ودق -

 التنفيذ وتللفة االحتياجات المالية.

تحديد المشاكل التي تعوق التنفيذ واقتراح السيناريوهات المملنة لتحقيق  -

 األهداف اإلستراتيجية.

 -وعمومـًا يتمثل دور وحدة التخطيط اإلستراتيجي في األتي:

متابعة إنشاء وهيللة الوحدات أو اللجان المنوطة بإعداد الخطط اإلستراتيجية  -1

 للليات من خرل لجان المتابعة.با
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 متابعة تطابق الخطط اإلستراتيجية باللليات بالخطة  اإلستراتيجية بالجامعة. -2

 متابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية بلليات الجامعة. -3

 متابعة تطابق الجدول الامني لتنفيذ الخطط اإلستراتيجية باللليات. -4

 لجامعة.مراجعة الخطط اإلستراتيجية الملتوبة للليات ا -5

 كتابة التقارير عن الخطط الملتوبة. -1
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 عاشرًا : الختام و فريق عمل الخطة االستراتيجية : 
 ختام

تعتبتتر الخطتتة االستتتراتيجية لجامعتتة بنتتي ستتويف أحتتد أهتتم مخرجتتات عمليتتة التخطتتيط   

 االستتتراتيجي كأحتتد المعتتايير الرئيستتية للقتتدرة المؤسستتية و الفاعليتتة التعليميتتة و البحثيتتة        

 و قد تضمنت تلك الخطة االستراتيجية للجامعة :تمعية لتلك الجامعة . و المج

 التحليل البيئي للجامعة : .0

 حيتتث تتتم تغطيتتة كتتل متتن البيئتتة الداخليتتة ) نقتتاط القتتوة و الضتتعف ( و البيئتتة الخارجيتتة  

) الفتترص و التهديتتدات ( قبتتل تصتتميم االستتتراتيجية و قتتد اعتمتتد التحليتتل علتتى استتتخدام        

ي و اللمي معًا   فضًر عن االستناد على مبدأ المشاركة اللاملة من جانتب  المستو  النوع

 كافة األطراف سواء كانت داخل أو خارج الجامعة .  

 رؤية و رسالة الجامعة : .9

حيث تم االعتماد على التحليل البيئي عند صتياغة رؤيتة و جامعتة بنتي ستويف  فضتًر       

لرستالة متن جانتب مختلتف األطتراف و      عن تفعيل أساس المشاركة عند صياغة الرؤية و ا

التي تم اعتمادهتا متن مجلتس الجامعتة بعتد عرضتها و مناقشتتها متن خترل كافتة المجتالس            

بلليات الجامعتة   كتذلك تتم نشترها متن خترل عديتد متن الرستائل   باإلضتافة إلتى أن تلتك             

الرؤيتتة و الرستتالة تخضتتع للمراجعتتة و التحتتديث ستتواء علتتى مستتتو  المجتتالس بالجامعتتة    

 أوعلى مستو  المجالس باللليات المختلفة.

 الغايات و األهداف االستراتيجة للجامعة : .2

كتتان هنتتاك ارتبتتاط بتتين تلتتك الغايتتات و األهتتداف متتع التحليتتل البيئتتي للجامعتتة  كمتتا تتتم  

 االعتمتتتاد علتتتى مبتتتدأ المشتتتاركة الجماعيتتتة بتتتين مختلتتتف األطتتتراف   حيتتتث تتتتم عرضتتتها   

مختلف الوسائل كما تتم إعتداد رؤيتة و رستالة الجامعتة        و مناقشتها و اعتمادها و نشرها ب

 كما يتم مراجعة و تحديث تلك الغايات و األهداف االستراتيجية على نحو مستمر .

 

 سياسات الجامعة : .2
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 حيتتتث ركتتتات الخطتتتة االستتتتراتيجية علتتتى تلتتتك السياستتتة ) ستتتواء المتعلقتتتة بتتتالتعليم    

 خدمتتتة المجتمتتتع وتنميتتتة البيئتتتة.....  و الطتتترا أو الدراستتتات العليتتتا والبحتتتث العلمتتتي أو   

 و يتم اعتماد تلك السياسات بالجامعة و نشرها و تحديثها .

 الخطة التنفي ية لتطبيق استراتيجية الجامعة : ..

تضتتمنت الخطتتة االستتتراتيجية الخطتتة التنفيذيتتة للجامعتتة و التتتي اعتمتتدت علتتى تغطيتتة  

لألنشتطة و المهتام المطلتتوا    الغايتات و األهتداف االستتراتيجية   كمتا تضتتمنت األولويتات     

تنفيذها   كما كان هنتاك تحديتد دقيتق لمستئوليات تنفيتذ األنشتطة و المهتام التتي تضتمنتها            

كما تضمنت الخطة أيضًا الجدول الامني للتنفيذ باإلضافة إلى تحديد مؤشترات المتابعتة و   

خطتة إلتى موازنتة    التقييم و التصرفات المتعلقة بتإدارة المختاطر و أخيترًا فقتد تتم ترجمتة ال      

 مالية خمسية تقديرية ) ضمن المرفقات بالمرحق ( .

 فتتي ضتتوء متتا تقتتدم فقتتد علستتت الخطتتة استتتراتيجية جامعتتة بنتتي ستتويف   ورستتالتها       

و غاياتها و أهدافها   كما أو ضحت تمامًا السمات الممياة للجامعة   و أبرزت دورها في 

يم و الطترا و الدراستات العليتا والبحتوث     المجتمع المحيط من خرل كافة المحاور ) التعل

و خدمتتة المجتمتتع و تنميتتة البيئتتة و تطتتوير األداء اإلداري   كمتتا حتتددت مرمتتح الوضتتع       

التنافسي الحالي   و ال شك أن سياسات و خطتط الجامعتة تحستن متن وضتعها التنافستي و       

 تساعد على تحقيق طموحاتها في األجل الطويل .

اعتمدت الخطة االستراتيجية علتى التوجته العتام نحتو تطبيتق       و أخيرًا و ليس آخرًا فقد

معتتايير الجتتودة و االعتمتتاد فتتي الجامعتتة وكلياتهتتا المختلفتتة   و فتتي ستتبيل تحقيتتق  لتتك تتتم     

 نبويب و تقسيم محتويات الخطة على النحو التالي :  

 اإلطار و المضمون . –الخطة االستراتيجية لجامعة بني سويف  -

 .2514-2552الغايات و األهداف االستراتيجية للجامعة الرؤية و الرسالة و  -

 السياسات المقترحة لتنفيذ االستراتيجية . -

 الفجوة و االحتياجات ( . –المستهدف  –محاور االستراتيجية ) الواقع  -
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 مؤشرات تحقيق و متابعة المحاور الثرثة داخل كل كلية . -

طتتابع الختتاص داختتل  محتتاور االستتتراتيجية داختتل المراكتتا و الوحتتدات  ات ال   -

 الجامعة .

 احتياجات تنفيذ االستراتيجية المقترحة من الجوانب الفنية المالية . -

 أسلوا متابعة تحقيق و تنفيذ االستراتيجية . -

إن تلتتك الخطتتة االستتتراتيجية تمثتتل قتتوام العمتتل بجامعتتة بنتتي ستتويف   كمتتا أنهتتا تمثتتل   

  و قتتد راعتتت الخطتتة االعتمتتاد  خريطتتة الطريتتق للافتتة األطتتراف المحيطتتة ببيئتتة الجامعتتة 

على التقييم الذاتي و الخارجي للافة األنشطة   و في ضوء  لتك يتتم التحقيتق و التأكتد متن      

تنفيتتذها ختتترل الفتتترات الامنيتتتة المحتتدده علتتتى مستتتو  جتتتودة مرتفتتع   كمتتتا يتتتم قيتتتاس       

 مؤشتتترات نجتتتاح كتتتل خطتتتوة أو مرحلتتتة   متتتع أهميتتتة مراجعتتتة و متابعتتتة التنفيتتتذ للخطتتتة   

 تعديلها حسب الظروف المحيطة حتى تتحقق األهداف المرجوة .و 

 فريق عمل الخطة االستراتيجية لجامعة بنى سويف
 -االسترايجية :للخطة اللجنة العليا  -1

 -تشللت اللجنة العليا العداد الخطة االسترايجية من كل من :

 رئيس جامعة بنى سويف . أ.د. محمد محمود يوسف

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطرا . براهيمأ.د. شوقى سليمان إ

 مع وتنمية البيئة .تجئيس الجامعة لشئون خدمة المنائب ر أ.د. المرسى أحمد المرسى

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث . يأ.د. امين السيد لطف

 -اللجنة التنفيذية الدائمة: -2
إلعتداد الخطتة االستتراتيجية فتى جميتع مراحلهتا متن وحتده         تشللت لجنة تنفيذية دائمتة  

 التخطيط االسترايجي بالجامعة :

 . نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث           أ.د. امين السيد لطفي

 . مدير مركا ضمان الجودة بالجامعة عامر              مصطفى أ.د. محمود 

 . عضو مجلس ادارة مركا ضمان الجودة بالجامعة            يمدبولمحمود أ.د. حنفى 
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 األستا  بللية العلوم أ.د. سيد عبد القادر أحمد

 و قد ساهم في استيفاء بيانات الخطة االستراتيجية للجامعة السادة -3
 عمداء اللليات بالجامعة . -

 وكرء اللليات لشئون التعليم و الطرا . -

 سات العليا و البحوث .وكرء اللليات لشئون الدرا -

 وكرء اللليات لشئون خدمة البيئة وتنمية البيئة . -

 مدراء وحدات ضمان الجودة بلليات الجامعة . -

 مجموعة مختارة من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بلليات الجامعة . -

 أمتتتين عتتتام الجامعتتتة واالعضتتتاء المستتتاعدين ومجموعتتتة مختتتتارة متتتن العتتتاملين        -

 افة المستويات التنظيمية .و اإلداريين على ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0ملحق )
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 جامعـــة بني سويــــف
   

 نشقة الجامعة وتطورها -أوال
لسنة  946فرعى جامعة القاهرة )الفيوم وبني سويف( بموجب القرار الجمهورى رقم  اأنش -

0260 . 

 

عتن  باستقالل فرل الجامعة ببنتي ستويف    0262( لسنة 922صدر القرار الجمهورى رقم ) -

 الفيوم .

 

م على إنشاء اربع كليات 00/0224/.9( بتاريخ 280وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم ) -

كليتة   –كليتة العتالج الطبيعتي     –كليتة الزراعتة    –جديدة بفرل بني سويف هى )كلية الهنديتة  

 طب االسنان( .

 

مائتة وثالثتون مليتون     0205.005000  9009/9004أدرجت فى الموازنة االستتثمارية   -

ونصف المليون من الجنيهات مكنت الفرل من القيام بالكثير من متطلباته وسوف تمكنه من 

 استكمال باقى احتياجاته استعدادا لإلستقالل كجامعة مستقلة .

 

والشتباب بمجلتس الشتورى فتى دورة االنعقتاد العتادى        تقرير لجنة التعليم  والبحتث العلمتى    -

نيتة لفترل جامعتة القتتاهرة ببنتي ستويف يتوم الثالثتتاء       )الثتانى والعشترون( عتن زيارتهتتا الميدا   

، حيث تضمنت الزيتارة ايضتًا كليتة التعلتيم الصتناعى بالمحافظتة وذلتك         9/2/9009الموافق 

برئاسة السيد االستاذ الدكتور / فاروق إسماعيل وضمت اللجنة ثمانى من أعضتائها بمجلتس   

انتتب الصتتحافة ، وقتتد أوصتتت الشتتورى وستتبعة متتن اعضتتاء لجنتتة التعلتتيم بتتالحزب التتوطنى بج

اللجنة فى نهاية زيارتها بحتمية استقالل فرل جامعة القتاهرة ببنتي ستويف ، ليصتبا جامعتة      

مستقلة ، مع استكمال باقى كلياته بعد االستقالل ، وبضرورة انضتمام كليتة التعلتيم الصتناعى     

 لفرل الجامعة ببني سويف .

 

 

عريقتتة التتتى كانتتت تتبتتع لهتتا ضتتمن خطتتة جامعتتة بنتتي ستتويف عتتن جامعتتة القتتاهرة ال استتتقلت -

الدولتة فتى التوستتع فتى إنشتتاء الجامعتات التتى إستتتكملت مقوماتهتا الماديتتة والبشترية بقتترار        

 9008لستنة   62ثم صدر القرار الجمهتورى رقتم    .900لسنة  62رئيس الجمهورية رقم 

 بضم كلية التعليم الصناعى الى جامعة بني سويف .

 

جامعتتة بشتترق النيتتل علتتى أحتتدث طتتراز معمتتارى متتن المتتدن     متتدن جامعيتتة بتتقرض ال  شتتاءا  -

 األعتداد الجامعية تلبى احتياجات الفترل فتى الوقتت الحتالى كمتا تمكتن الجامعتة متن استتيعاب          

 المتزايد فى المستقبل .

 

 الجامعة : كليات  -ثانيا
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لستتنة  0029أنشتتئت كليتتة التجتتارة بفتترل بنتتي ستتويف بقتترار رئتتيس مجلتتس التتوزراء رقتتم     -0

 . 0248/0244ت الدراسة بها اعتبار من العام الجامعى وبدأ 0248

 

وبتدأت الدراستة فتى العتام      0260لستنة   946أنشئت كلية الحقوق بالقرار الجمهتورى رقتم    -9

0260/0269 . 

 

وبتدأت الدراستة فتى     0269لستنة   64أنشئت كلية الطب البيطترى بتالقرار الجمهتورى رقتم      -2

 . 0260/0269العام الجامعى 

 

وبتدأت الدراستة بهتا فتى العتام       0262لستنة   8.لوم بالقرار الجمهورى رقم أنشئت كلية الع -2

 0262لستنة   922. أنشئت كلية التربية بتالقرار الجمهتورى رقتم     .0262/026الجامعى 

لشتتتعبة التعلتتتيم االساستتتى وعتتتام  0262/0220وبتتتدأت الدراستتتة بهتتتا فتتتى العتتتام الجتتتامعى  

 بالشعبة العامة . 29/0222

 

وبتتدأت الدراستتة فتتى العتتام  .026لستتنة  202القرار الجمهتتورى رقتتم أنشتتئت كليتتة االداب بتت -.

 . 0268/.026الجامعى 

 

 

بتتتاريخ  226أنشتتئت كليتتة الصتتيدلة بموجتتب قتترار المجلتتس االعلتتى للجامعتتات بجلتتة رقتتم         -8

 . .22/022وبدأت الدراسة بها فى العام الجامعى  6/0/0222

 

وبدأت الدراسة بها فى  .022نة لس 92أنشئت كلية الطب البشرى بالقرار الجمهورى رقم  -4

 وملحق بها مستشفى جامعى . 0228/.2العام الجامعى 

 

المعهد الفنى للتمريض "ملحق بكلية الطب" وبدأت الدراسة فيه اعتبارًا من العتام الجتامعى    -6

28/0224 . 

 

ثتم انضتمت التى     0229لستنة   200أنشئت كليتة التعلتيم الصتناعى بتالقرار الجمهتورى رقتم        -2

  9008لسنة  62بقرار رئيس الجمهورية رقم  4/2/9008سويف بتاريخ جامعة بني 

 

، وتمتتتنا درجتتتة   9008لستتتنة  984أنشتتتئت كليتتتة التمتتتريض بتتتالقرار الجمهتتتورى رقتتتم     -00

 البكالوريوس فى علوم التمريض والدراسة بها عملية وباللغة االنجليزية .

 

ي سويف الجديدة بشرق أنشئت كلية الهندسة )ومقرها داخل المجمع التكنولوجى بمدينة بن -00

 . 9008لسنة  984النيل( بالقرار الجمهورى رقم 

 

لستنة   222بنتات( بموجتب القترار الجمهتورى رقتم       –أنشئت كلية التربية الرياضية )بنتين   -09

 ومقرها مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل . 9008
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 ًا : موقع جامعة بني سويف :لثثا
ستتة عشتر فتدانًا     .085دينتة بنتي ستويف علتى مستاحة      تقع الجامعة عند المتدخل الشتمالى لم  

متر مربتع   2.00ألف متر مربع( ومبنى إدارة الجامعة مقام على مساحة  82200ونصف الفدان )

 فدان . 200، وللجامعة أرض مخصصة بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل مساحتها 

 شعار الجامعة : -رابعا

 ويضم : 

 رة(رمز )الحضا  هرم ميدوم   -

 رمز )النمـاء(  السنبلة   -

 رمز )الحيـاة(  النيل   -

 رمز )المعرفة(  الشمس   -

 

 

 

 منشقت داخل الحرم الجامعى :خامسا: 

 
يقع الحرم الجامعى لفرل بني سويف عند المدخل الشتمالى لمدينتة بنتي ستويف علتى مستاحة       

 ألف متر مربع( ويضم : 82200ستة عشر فدانًا ونصف الفدان ) .085

 مبنى إدارة الفرل وقاعة االحتفاالت الكبرى . .0

 مبنى كلية الحقوق . .9

 مبنى كلية التجارة . .2

 مبنى كلية اآلداب . .2

 مبنى ملحق لكلية اآلداب . ..

 مبنى كلية العلوم . .8

 الورش الميكانيكية الخاصة بكلية العلوم . .4

 مبنى مخازن كلية العلوم . .6

 مسجد التراحم . .2

 الحديقة الكبرى . .00

 

 ثمانين مليون جنيه وقت االنشاء . 60االبنية أكثر من  وقد تكلفت ه ه

 

 منشقت خارج الحرم الجامعى :         )وتتضمن مايلي(سادسا: 

  
 كلية الطب البيطرى . .0

 كلية الطب البشرى . .9

 كلية الصيدلة . .2
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 كلية التربية شعبة تعليم أساسى . .2

 كلية التربية عام . ..

 المستشفى التعليمي الجامعى . .8

 ى للتمريض .المعهد الفن .4

 مركز المؤتمرات . .6

 طالبات( . –المدن الجامعية )طلبة  .2

 

 أربعون مليون جنيه فى وقت اإلنشاء 20وتقدر تكلفة ه ه المنشقت بقكثر من 

 200باإلضافة الى ارض مخصصة للجامعة تقع شرق النيل بمدينة بنتي ستويف الجديتدة مستاحتها      

الجامعية المرحلة االولى والتى تستوعب حتوالى   ثالثمائة فدان جارى فيها حاليًا إنشاء المدن

 طالب . 0.00

 

 

  جامعة:إدارة السابعا: 
  متر . 2.00المبنى مقام على مساحة 

  ( أدوار لكل فاصل .2فاصل بارتفال ) 9يتكون المبنى من عدد 

   يحتتتوى المبنتتى علتتى مكتتتب أ.د/ رئتتيس الجامعتتة والستتادة النتتواب واألمتتين العتتام للجامعتتة

 المساعدين واإلداريين والمكاتب اإلدارية .واألمناء 

       ( شتخص  600ويضم المبنتى قاعتة لالحتفتاالت الكبترى وتستع حتوالى )نيتت علتى طتراز    ب

 قاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة القاهرة وأطلق عليها اسم الراحل أ.د/ اهاب إسماعيل .

 

 ثامنا: ملحقات جامعة بنى سويف
 المستشفى الجامعى   -0

   ( متتتر 02.00متتن دور ارضتتى وخمستة ادوار متكتتررة بمستتطا إجمتتالى ) يتكتون المبنتتى

 ( سرير .290مسطا وسعة المستشفى )

         يتكون الدور االرضى من غترف المتوظفين والمختازن والمغستلة والمطتبخ وغترف الغتاز

 وجناح العيادات الخارجية .

    ( طالتتب ، جنتتاح معامتتل 000يتكتتون التتدور االول متتن قاعتتات التتتدريس ستتعة كتتل قاعتتة ) 

 وجناح لألشعة وجناح للعيادات الخارجية .

  يتكتتون التتدور الثتتانى متتن غتترف خاصتتة بمتتدير العتتام المستشتتفى والشتتئون الماليتتة وقاعتتة

 اجتماعات وأجنحة عمليات وعيادات خارجية وغرف .

 . استراحة وإقامة لألطباء 

  يتكون الدور الثالث من غرف المرضى وجناح للعمليات وجناح للعيادات الخارجية. 

  . يتكون الدور الرابع والخامس غرف للمرضى 

 . كما يوجد مبنى خاص بالمشرحة والمحوالت والغاليات والطلمبات ومسجد 

 ( مليون جنيته وتتم تجهيتز المستشتفى     04وقد بلغت التكلفة اإلجمالية لإلنشاءات حوالى )

 باألجهزة والمعدات الطبية واألثاث .
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 المدن الجامعية -9
 امعية بمدينة بني سويف :ً : المدن الج -أ

 : مدن الطالبات 

 ( طالبة .92.( شقة تشغلها )8.( عمارات بها )8تتكون من عدد ) 

 : مدن الطلبة 

     ( طالتب بيتنهم مبنتى ختاص بالطلبتة      249تتكون مدينة الطلبة متن أربعتة مبتانى يشتغلها )

 ( طالبًا معاقًا .89المعاقين بدنيًا يشغلها )

 لنيل )طلبة( :: المدن الجامعية بشرق ا  -ب

 ( مليون جنيهًا ..045تبلغ تكلفة المرحلة االولى ) 

  ( فدان مبانى والبتاقى موقتع عتام    .25( أفدنة منها ).مبانى بمساحة ) 2مبنى مكون من

 وحدائق .

  م 2800م = 20× م 20مساحة المبنى الواحد
9  

. 

 . )عدد االدوار )دور ارضى + دور اول + دور ثانى 

 ( 00على جهتين بهما  –نحة أج 00الدور الواحد . )شقة 

 ( م28تضم المدينة صالة االحتفاالت واحدة للمبنى على مساحتها حوالى
9

. ) 

   ( طالتتب 0220( جنتتاح بإجمتتالى ) 20( طالتتب علتتى ) 280المبنتتى الواحتتد يستتع حتتوالى )

 بالمبانى األربعة .

 

 : المطعم الخارجى 

    والطالبتتات الغيتتر مقيمتتين   تقتتدم المدينتتة الجامعيتتة عتتدد خمستتمائة وجبتتة مطهيتتة للطتتالب

 بالمدن الجامعية .

 

 مركز المؤتمرات -2
 ( متر مسطا ، ويطل على النيل مباشرًا .2000مقامة على مساحة ) 

    ( دور مكتترر ، يحتتتوى البتتدورم علتتى جتتراج    9يتكتتون متتن بتتدروم ودور ارضتتى وعتتدد )

 ومخازن .

 . أما الدور االرضى فيحتوى على صالونات استقبال وتراس خارجى 

 ( شخص وكافتيريا .80حتوى ايضًا على مطبخ ملحق به قاعتين للطعام تسع الواحدة )ي 

 ( شخص .200قاعة رئيسية للمؤتمرات تسع حوالى ) 

 ( شخص .40قاعتين فرعيتين تسع القاعة الواحدة ) 

 . غرف للترجمة الفورية والسكرتارية واإلداريين 

 ( سيارة .0.سعة الجراج حوالى ) 

  ( ستترير ، 22( حجتترة إقامتة مزدوجتتة ) 99الثتانى فيحتويتتا علتتى عتدد )  امتا التتدور االول و

 وحجرات إدارية .

 ( مليون جنيه .2بلغت التكلفة اإلجمالية للمبنى ) 

 

 الحرم الجامعى -4
 : مسجد التراحم 
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           ساهم فى إنشائه المرحتوم أ.د/ آهتاب إستماعيل والستيدة حرمته وهتو مبنتى علتى مستاحة

 ( متر مربع .800)

 ( مصتتلى وملحتتق بتته دورة ميتتاه  200د متتن مصتتلى للرجتتال ستتعة حتتوالى ) يتكتتون المستتج

 ومكان للوضوء للرجال .

    ( مصتلية وملحتق بته دورة ميتاه ومكتان      000يحتوى أيضًا على مصتلى للستيدات ستعته )

 للوضوء للسيدات .

 ( متر .98( متر ومئ نة بارتفال ).005بقعلى المسجد قبة بارتفال ) 

 ( ألف جنيه .400ى )بلغت التكلفة اإلجمالية حوال 

 

 : وك لك يوجد بالحرم الجامعى 

 

 . حديقة كبرى بوسط الحرم على مساحة فدانين 

 . حديقة صغرى امام مبنى االدارة 

 . فرل للبنك االهلى المصرى 

 . وحدة حجز ت اكر تابعة لهيئة السكك الحديدية 

  ردًا فتى الجلستة   المنشقت الرياضية يوجد بالفرل صالة للياقة البدنية تسع لعدد خمسون فت

 الواحدة وبها أحدث االجهزة الرياضية .

 . ملعب ثالثى وخماسى كرة القدم\ 

       توجد قطعة ارض مخصصة إلنشاء معسكر دائم للشتباب بمنطقتة ميتدوم األثريتة ويتتوافر

 االعتماد المالى ل لك .

    المخطتتط العتتام للجامعتتة بمدينتتة بنتتي ستتويف الجديتتدة بشتترق النيتتل يتضتتمن إنشتتاء مدينتتة

 مالعب رملية( . –حمام سباحة  –إستاد رياضي  –اضية تضم : )صالة ألعاب رياضية ري
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 (9ملحق )

 كليات جامعة بنى سويف
 
 كلية التجارة -0

          لستنة   0029أنشئت كلية التجارة بفترل بنتي ستويف بقترار رئتيس مجلتس التوزراء رقتم

 . 0248/0244جامعى وبدأت الدراسة بها اعتبار من العام ال 0248

  فواصل . 4ادوار بعدد  .يتكون المبنى من عدد 

  الف متر مسطا . 22مساحة المبنى اإلجمالية 

  قاعتتة درس ستتعة القاعتتة  20طالتتب و 0900يحتتتوى علتتى أربتتع متتدرجات ستتعة المتتدرج

 طالب . 9.0

 2 . معمل حاسب آلى 

 . مركز الدراسات المالية والتجارية 

 9 طالب . 800تبة الواحدة مكتبة لإلطالل سعة المك 

   التتتتقمين( بجانتتتب شتتتعة اللغتتتة  –اإلدارة  –بالكليتتتة ثتتتالث أقستتتام علميتتتة هتتتى )المحاستتتبة

 اإلنجليزية .

 . صالة خاصة باألنشطة الطالبية 

  طالب . 9000تحتوى على قاعة امتحانات تسع 
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  مليون جنيه . .9وقد بلغت التكلفة اإلجمالية لمبنى الكلية 

 

 كلية الحقوق -9
 وبتتدأت الدراستتة فتتى العتتام   0260( لستتنة 946ئت الكليتتة بتتالقرار الجمهتتورى رقتتم ) أنشتت

 . 0260/0269الجامعى 

  أسانسير . 9أدوار ، عدد  .يتكون المبنى من عدد 

 ( ألف متر مسطا .22المساحة اإلجمالية ) 

 (2 مدرجات سعة المدرج )طالب . 0900 

 (20 قاعة درس سعة القاعة )طالب . 9.0 

 طالب . 800ل سعتها مكتبة لإلطال 

 . عدد من الغرف للسادة أعضاء هيئة التدريس واإلداريين 

 . صاالت خاصة باألنشطة الطالبية وصالة بها أجهزة للياقة البدنية 

  طالب . 9000تم إنشاء قاعة امتحانات بقعلى المبنى تسع 

 . "يحتوى المبنى على قاعة تدريب "محكمة تجريبية 

 

 كلية الطب البيطرى -2
 وبتتدأت الدراستتة فتتى العتتام الجتتامعى    0269لستتنة  64ئت بتتالقرار الجمهتتورى رقتتم  أنشتت

0260/0269 . 

 . تقع الكلية على مساحة ستة أفدنة 

 . تضم الكلية تسعة عشر قسمًا علميًا 

      ، تتكون الكلية من خمسة مبانى بها مدرجات وغرف أعضتاء هيئتة التتدريس واإلداريتين

 سب اآللى واإلنترنت .ومعامل لألقسام العلمية ومعمل للحا

 . يوجد بالكلية متحف وصالة للتشريا وأخرى للجراحة 

  مليون جنيه  9أنشئت ك لك قاعة إكلينيكية وملحق بها معمل اكلينيكى بلغت التكلفة تباعًا

. 

 . شبكة إنترنت لألقسام العلمية من المجلس االعلى للجامعات 

 طالب . 900 مكتبة للطالب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس تسع 

       مزرعتتة تعليميتتة بهتتا ستتالالت وأنتتوال مختلفتتة متتن الحيوانتتات وملحتتق بالمزرعتتة أرض

 زراعية على مساحة حوالى فدانين لتوفير العالئق الخضراء .

 

 كلية اآلداب -2
  وبتتدأت الدراستتة فتتى العتتام الجتتامعى  .026لستتنة  202أنشتتئت بتتالقرار الجمهتتورى رقتتم

026./0268 . 

 ( أ.يتكون من عدد ) متر مسطا . 06000دوار بمساحة إجمالية 

 ( طالب .200( مدرجات سعة المدرج )6يشتمل المبنى على ) 

  ( طالب .800مدرجات سعة المدرج ) 2يشتمل المبنى على 

 . معمل حاسب آلى ومعمل للغات 

 ( مليون جنيه .00بلغت التكلفة اإلجمالية لإلنشاءات ) 
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 ملحق كلية اآلداب 

 ( أدوار 2ويتكون الملحق من عدد ) 95.005000بتكلفة قدرها  مبنى ملحق كلية اآلداب

( 400( قاعتتات ومعمتتل لعلتتم التتنفس بمستتاحة قتتدرها حتتوالى )      6( حجتترة ، ).0بعتتدد )

 سبعمائة متر مربع .

 

 

 كلية العلوم -.
  ( لستنة  8.أنشئت الكلية بالقرار الجمهورى رقتم )وبتدأت الدراستة بهتا فتى العتام       0262

 . .0262/026الجامعى 

  طوابتتق تحتتتوى غتترف الستتادة أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والمتتوظفين   2يتكتتون المبنتتى متتن

 بالكلية ومعامل خاصة بققسام الكلية .

 ( ألف جنيه ..24يوجد مبنى خاص لمخازن الكيماويات بتكلفة بلغت ) 

 . )يوجد مطبعة بالكلية )وحدة ذات طابع خاص 

    داختتل وختتارج الحتترم الجتتامعى   يضتتم المبنتتى قاعتتة لإلنترنتتت تستتتقبل الطتتالب يوميتتًا متتن

 لتحقيق المشاركة الفعالة للجامعة داخل المجتمع .

 . يوجد ملحق للكلية عبارة عن ورش ميكانيكية 

 

 كلية التربية -8
 ( لسنة 922أنشئت الكلية بالقرار الجمهورى رقم )وبدأت الدراسة بها فتى العتام    0262

 بالشعبة العامة . 29/0222لشعبة التعليم األساسى وعام  0262/0220الجامعى 

    مبنى قديم بشارل صالح سالم وبه معامل والمكتبة اإللكترونية الخاصة بمشترول تطتوير

 كليات التربية .

 ( طالب .000( قاعات سعة ).يتكون المبنى من ) 

 . مكتبة لمرحلة الليسانس وأخرى لمرحلة الدراسات العليا 

 ( معامل لغات وعلم النفس وتكنولوجيا تعل.يضم ). يم وحاسب آلى وكيمياء 

 ( طالب .9.0( ومدرج سعة )800( طالب ومدرج سعة )00.يوجد به مدرج سعة ) 

    ( 00.( طالتب والثتانى يستع )   200المبنى جديد يتكون من متدرجين ويستع االول متنهم )

 طالب .

 ( طالتتب للقاعتتة الواحتتدة وحجتترات اإلد 000( قاعتتات ستتعة ).يوجتتد )\ ارة باإلضتتافة التتى

 كتبة اإللكترونية .المعامل والم

 . يوجد بها وحدة ذات طابع خاص هى مركز التدريب واالستشارات التربوية 

         يوجد تحت اإلنشاء وحدة أخرى باسم مركتز تطتوير وتعلتيم اللغتات االجنبيتة حيتث يجترى

 االن استكمال إجراءات اإلنشاء خالل ه ا العام .

 

 كلية الصيدلة -4
   بتتتتاريخ  226علتتتى للجامعتتتات بجلستتتة رقتتتم   أنشتتتئت الكليتتتة بموجتتتب قتتترار المجلتتتس اال

 . .22/022وبدأت الدراسة بها فى العام الجامعى  6/0/0222

 ( م2000( جناح بمساحة )9يحتوى مبنى الكلية على عدد
9

 ( بارتفال خمسة طوابق .
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 ( طالب .00.( مدرج يسع المدرج الواحد )9عدد ) 

 ( طالب .9.0( قاعة درس سعة القاعة )2عدد ) 

 ( م02عدد )( طالب .000( و )0.عمل طالبى سعة المعمل ما بين ) 

 ( معمل أبحاث .99عدد ) 

 ( طالب .0.0مكتبة للطالب سعة ) 

 ( حجرة أعضاء هيئة تدريس .29عدد ) 

 ( حجرة إدارية .92عدد ) 

 ( قاعة للندوات .0عدد ) 

 ( عضوًا .0.قاعة لمجلس الكلية سعة ) 

 ( مل.095بلغت التكلفة اإلجمالية لإلنشاءات ). يون جنيه 

 

 كلية الطب -6
 ( لسنة 92أنشئت بالقرار الجمهورى رقم )وبدأت الدراسة بها فى العام الجتامعى   .022

2./0228 . 

  يحتتتوى علتتى العيتتادة الشتتاملة والتتتى كانتتت تتبتتع وزارة الصتتحة وتتتم نقتتل تبعيتهتتا لجامعتتة

 القاهرة فرل بني سويف .

 خطيطه لمواكبة العملية التعليمية بالكلية .تم إجراء التعديالت والصيانة العامة للمبنى وت 

 . تكلفت ه ه التعديالت ما يقرب من خمسة ماليين جنيه 

 . )ويتكون مبنى الكلية من دورين )أرضى وأول 

 ( 2( طالتب ، بته عتدد )   9.0( متدرجات ستعة المتدرج )   2الدور االرضى يتكون من عدد )

 ين .معامل ملحق بكل معمل غرفة تحضير ومشرحة وجناح للموظف

 . الدور االول يتكون من غرف السادة أعضاء هيئة التدريس ، قاعة لمجلس الكلية 

 . تضم الكلية مكتبة إلكترونية ومعمل حاسب آلى وإنترنت لخدمة الطالب والباحثين 

 

 المعهد الفنى للتمريض -2
  28/0224بدأت الدراسة به اعتبارًا من العام الجامعى . 

 . المعهد ملحق بكلية الطب 

 ( طالب وطالبة .60دد طالبه )ع 

 . مدة الدراسة به سنتان 

 

 كلية التعليم الصناعى -00
ثم انضمت التى جامعتة    0229لسنة  200أنشئت كلية التعليم الصناعى بالقرار الجمهورى رقم 

 . 9008لسنة  62بقرار رئيس الجمهورية رقم  4/2/9008بني سويف بتاريخ 

 

 كلية التمريض -00
 

، وتمنا درجتة البكتالوريوس    9008لسنة  984مريض بالقرار الجمهورى رقم أنشئت كلية الت

 فى علوم التمريض والدراسة بها عملية وباللغة االنجليزية .
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 كلية الهندسة -09

 
أنشتئت كليتتة الهندستتة )ومقرهتتا داختتل المجمتتع التكنولتتوجى بمدينتتة بنتتي ستتويف الجديتتدة بشتترق  

 . 9008لسنة  984النيل( بالقرار الجمهورى رقم 

 

 كلية التربية الرياضية-02

 

 9008لسنة  222بنات( بموجب القرار الجمهورى رقم  –أنشئت كلية التربية الرياضية )بنين 

 ومقرها مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مركز التعليم المفتوح -

 مركز المؤتمرات -9

 مركز التدريب على تكنولوجيا التعليم -2

 كز ضمان وتوكيد الجودة مر -2

 مركز نظم المعلومات ودعم القرار -.

 مركز التعليم اإللكتروني -8

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -4
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 مطبعة جامعة بنى سويف - 6

 
 

 مركز ضمان وتوكيد الجودة بالجامعةبيانات عن   -4
 

 الموقع: كلية الطب 

 مجلس اإلدارة 

 رئيس الجامعة                                                  رئيسا       أ.د/ محمد محمود يوسف

 أ.د/ أمين السيد أحمد لطفى   نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث    عضوا 

 عضوا     أستاذ بكلية الطب                                               أ.د/ محمود مصطفى عامر

 عضوا            أستاذ بكلية الطب البيطرى                             فى محمود مدبولىأ.د/ حن

 عضوا                               أستاذ بكلية العلوم                      أ.د/ عال ابراهيم حمودة 

 عضوا                                 أستاذ بكلية التربية                         أ.د/ أحمد محمد غانم

 عضوا    مدير إدارى المركز                                                   أ./ محمود سيد صبرة 

 

 9006تاريخ التقدم إلنشاء مركز للجودة بالجامعة : مايو  -

 الجهة / الجهات التي ساهمت في تمويل المشرول: الجامعة -

  9006شرول:  يونية تاريخ بدء تنفي  الم -

يوجد بالجامعة مركز ضمان وتوكيد الجودة يقتوم باإلشتراف والمتابعتة علتى جميتع وحتدات الجتودة        

 بالجامعة 

وقد أتمت أربعة كليات بالجامعة إنشاء نظام داخلى للجودة ومستتعدة اآلن للتقتدم لمشترول التطتوير     

التجارة( ، أما باقى الكليتات   –العلوم  –الصيدلة  –المستمر والتقهيل لإلعتماد وهم )الطب البيطرى 

 فهى تقوم اآلن بإنشاء النظام الداخلى للجودة  

وفى ضوء ذلتك فتإن األمتر يتطلتب دعتم الكليتات فتى تقثيتث وحتدات الجتودة بهتا لضتمان استتمرارية              

  جودة العملية التعليمية على النحو التالى
 

 

 

 

 
القيمة  البيان 

 بالجنيه

 اإلجمالى  الكليات

 نيهبالج

 90000 التقثيث

*09 

جميع 

كليات 

920000 
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 الجامعة 

0000. التجهيز 

*4 

كليات  4

 بالجامعة

2.0000 

 20000.   إلجمالى

  
 

 رسالة المركز : 

متن خترل متابعتة وتقتويم     دة العملية التعليمية والبحثيتة  يهتم المركا بجو

 الضتتافة التتى الختتدمات االداريتتة   وحتتدات الجتتودة بلليتتات الجامعتتة   با   

بالجامعة   حتى يتم مواكبة جامعة بنى سويف بالجامعات العالمية   متع  

اعتتتتداد ختتتتريج متميتتتتا قتتتتادر علتتتتى المنافستتتتة فتتتتى المجتتتتاالت العلميتتتتة  

والتلنولوجية والفنية واالنسانسة متفقّا مع المعايير الدوليتة وقتادرا علتى    

 االتساق مع احتياجات البيئة المحلية والعالمية . 
 

 -رؤية المركز :
 

يسعى مركا ضمان الجودة بجامعة بنى سويف أن يلون  بيت خبرة فى 

تطبيق مفاهيم ومعايير الجودة واالعتماد لمؤسسات التعلتيم العتالى علتى    

 المستو  القومى واالقليمى.

   
  -: اهداف المركز

 

مؤسسات االكاديمية نشر ثقافة الجودة بين اللليات و ال .1

 ارية للجامعة .والوحدات االد
 

افة اللليات والمؤسسات االكاديمية واالدارية بالجامعة دعم ك .2

ضمان الجودة والتأهيل من خرل انشاء وحدات داخلية ل

 لرعتماد .
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ات والخطط والمشروعات سالمتابعة المستمرة لتنفيذ السيا .3

المتعلقة بضمان الجودة الشاملة مع التشجيع المستمر للافة 

لى ان تلون جاهاة اللليات والمؤسسات العلمية بالجامعة ع

 للتقدم لرعتماد .
 

للتقويم على مستو  اللليات  هاالتفاق على ّاليات ونظم معلن .4

 .والوحدات االدارية داخل الجامعة
عمل ندوات وورش عمل ومؤتمرات مع استقدام الخبراء   .5

لرستعانه بهم لدعم المركا فى انجاز بعض المهام فى مجال 

 ضمان الجودة واالعتماد .
 

ة عرقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان الجودة اقام  .1

 .واالعتماد على المستو  االقليمى والدولى 
 

التواصل بين الجامعات المحلية والعالمية بما يضمن جودة  .7

تلفة االدارية مع اكتساا الخبرات المخالعملية التعليمية و

 ة.بالجامع
 

 بيانات عن وحدة التخطيط االستراتيجى

 
 الطب المكان: كلية 

 مجلس االدارة :

 أ.د/ محمد محمود يوسف                رئيس الجامعة                                   رئيسا  -0

      ابراهيم أ.د/ شوقى سليمان -9

 عضوا                           نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                       

 أحمد المرسىأ.د/ المرسى  -2

 عضوا                             نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     

 أ.د/ أمين السيد أحمد لطفى -2

 عضوا                          نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث            

 أ.د/ محمود مصطفى عامر -.

 عضوا                                         ضمان وتوكيد الجودة بالجامعة         مدير مركز  

 عضوا  أستاذ بكلية الطب البيطرى                                  أ.د/ حنفى محمود مدبولى -8
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 عضوا                             أستاذ بكلية العلوم                  أ.د/ عال ابراهيم حمودة  -4

 عضوا                                             أ./ محمد سامى سعد أمين عام الجامعة       -6

 

دور الوحدة المقترح في متابعة اعداد الخطط اإلستراتيجية للكليات والمعاهد المتعاقدة 

 مشرول التطوير المستمر والتقهيل لالعتماد:  مع
دات أو اللجان المنوطة بإعداد الخطط اإلستراتيجية بالكليات من متابعة إنشاء وهيكلة الوح -0

 خالل لجان المتابعة

 متابعة تطابق الخطط اإلستراتيجية بالكليات بالخطة اإلستراتيجية بالجامعة -9

 متابعة تنفي  الخطط اإلستراتيجية بكليات الجامعة -2

 متابعة تطابق الجدول الزمنى لتنفي  الخطط افستراتيجية بالكليات -2

 مراجعة الخطط اإلستراتيجية المكتوبة لكليات الجامعة  -.

 كتابة التقارير عن الخطط المكتوبة -8
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 (4ملحق )
 اإلدارة العامة للبحوث العلمية

 بجامعة بنى سويف
 مقدمة 

 

عن جامعة القاهرة انفصلت  يجامعة بنى سويف من الجامعات الوليدة الت تعتبر

 .2555( لسنة 34رار الجمهوري رقم )بموجب الق العريقة 

إن من التحديات  التي تواجه جامعة بنى سويف هو كيفية  إدارة البحوث  

والمشروعات البحثية واإلرتقاء بمنظومة البحث العلمى والتى بدورها تنعلس على ايجاد 

حلول علمية لمشاكل القطاعات الصحية والصناعية والاراعية وغيرها من القطاعات 

معية التى تحيط بالجامعة خصوصا فى منطقة شمال الصعيد المصر  . إن التحد  المجت

الحقيقى لمنظومة  البحث العلمى ليس ماديًا وال موارد بشرية فحسب  بل التأكيد على 

الجدية والمصداقية. وترسيخ مفهوم الشراكة البحثية على المستو  المحلي واإلقليمي 

ة على  علمية قادرة على تفعيل هذا الدور وكذلك القدروالدولي من خرل إدارة للبحوث ال

 .الربط بين البحث والتطبيق

إن التطور العلمى المذهل فى شتى بقاع األرض البد وأن يلون دافعا للعلماء لمنافسة 

علمية  هدفها اإلرتقاء بالجامعة والمجتمع المحيط بها وهذا ال يتحقق إال من خرل إدارة 

 .البحث العلمى على مستو  الجامعة وكلياتها واعية واعدة فى مجال

إن الهدف من هذه اإلدارة هو تنفيذ المهام اإلستراتجية والتلتيلية للجامعة من خرل 

تنمية قدراتها وإملاناتها  مع تطوير مواردها البشرية والتمويلية. وكذلك االرتقاء 
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مع معطيات عصر العلم  بالقدرات العلمية والبحثية لشباا الباحثين وإعدادهم للتفاعل

 والمعرفة والثورة التلنولوجية. 

ومن أجل تحقيق الغايات واألهداف اإلستراتيجية للجامعة البد من  التركا على 

أهمية توفير اإلملانيات المادية وتنوع مصادر التمويل بما يحقق األهداف المنشودة 

ج والخدمات  وكذلك سبل وتعايا قدرات البحث العلمي ودعم الشراكة مع قطاعات اإلنتا

 االتصال بالجهات المانحة على المستو  القومي والدولي.

 نبذة عن اإلدارة 

نظرًا للتوسع في النشاط البحثي   وتنامى  الشراكة البحثية على المستو  المحلي  

إلى إنشاء إدارة للبحوث مستقلة عن اإلدارة العامة  واإلقليمي والدولي فقد آن األوان

وتلون   2553( لسنة 535و لك وفقًا لقرار وزير التنمية اإلدارية رقم ) العلياللدراسات 

إدارة البحوث إدارة عامة تتبع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويتبعها 

 -اإلدارات اآلتية:

 البحوث العلمية .1

 خدمات تمويل البحوث .2

 الشئون المالية .3

 وحدة نظم المعلومات .4

 الشئون اإلدارية .5

 هداف اإلستراتيجية األ

تحسين موقع الجامعة بين الجامعات المحلية واإلقليمية والعالمية  من خرل  -1

 Internationalتشجيع الباحثين على نشر البحوث في المجرت العالمية 

Journal (Science, Nature) .و لك من خرل الدعم المالي للباحثين 

مواردها البشرية والتمويلية من تنمية قدرات واملانات الجامعة   مع تطوير  -2

 خرل منظومة البحث العلمى . 



 

 555 

االرتقاء بالقدرات العلمية والبحثية لشباا الباحثين وإعدادهم للتفاعل مع  -3

 معطيات عصر العلم والمعرفة والثورة التلنولوجية.

تسويق المنتج البحثى التطبيقى للجهات المختصة  ات الصلة من خرل انشاء  -4

 بالجامعة  ختراع ملتب براءة اإل

 

 

 األهداف العامة: 

المساهمة المالية لللليات بغرض تحويل المجرت العلمية المحلية الى  .1

مجرت علمية دولية وفق معايير التحليم الدولية لتشجيع الباحثين على 

 النشر في تلك المجرت.

تحفبا ودعم ومتابعة اللليات فى إعداد الخطط البحثية لها من خرل إنشاء  .2

 قسم إلدارة البحوث لصيق الصلة بإدارة البحوث بالجامعة إداريا وماليا 

إنشاء جوائا الجامعة لتشجيع العلماء على المنافسة داخل أو خارج الجامعة  .3

فى المحافل العلمية المحلية واإلقليمية والدولية بما يتمشى مع المتطلبات 

 العالمية للنشر في المجرت العالمية.

موقع  websiteعلى الدخول على االنترنت من خرل  تشجيع الباحثين .4

اإلدارة العامة للبحوث العلمية للتعرف على أحدث البحوث الجديدة بغرض 

تسجيل نقاط بحوثهم والتصرف على وجهات تمويل المشروعات والمنح 

 البحثية.

إعداد دليل لجهات التمويل الدولية للتعرف على انشطتها ومعايير وشروط  .5

 تقدم بالمشروعات البحثية.ومواعيد ال

عقد المؤتمرات الدولية للبحوث العلمية وتطبيقاتها بغرض تمويل أولويات  .1

 الخطة البحثية بالجامعة.
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دعم أعضاء هيئة التدريس وبخاصة شباا الباحثين فى تمويل مشروعات  .7

بحثية للبدء في تنفيذ الخطط البحثية لللليات والموافقة للخطة البحثية 

يع التعاقد بين الجامعة والفائاين بتلك المشروعات في حفل للجامعة وتوق

 يقام لهذا الغرض.

 المهام الرئيسية لإلدارة
 إعداد الخطة البحثية للجامعة  .1

 متابعة تطبيق سياسة الجامعة للخطط البحثية على مستو  اللليات والمعاهد.  .2

ة اقتراح وضع إستراتيجية عامة للل كلية ومعهد طبقًا لمقتضيات الخط .3

 البحثية بالجامعة   ووضع األولويات في إطار الخطة العامة للدولة . 

 العمل على معالجة معوقات تنفيذ االستراتيجيات البحثية .  .4

إعداد تصور عام إلنشاء صندوق دعم وتنمية البحوث مع المردود المتوقع  .5

 للنتائج التطبيقية للخطط البحثية . 

لرتصال البحثي مع مؤسسات االقتصاد  متابعة تنفيذ سياسة الجامعة بالنسبة .1

المصري وتلبية احتياجات الجهات المستفيدة من الخدمات البحثية التي 

 تقدمها الجامعة . 

متابعة تحليل احتياجات المجتمع وحصر مشاكله والعمل على إيجاد وسائل  .7

 للتوصل لمشروعات بحثية يملن تنفيذها وتساعد في حل مشلرت المجتمع . 

ام اللتروني وحصر قواعد بيانات السادة أعضاء هيئة التدريس   إعداد نظ .3

واللجان البحثية   والمشاريع البحثية )المنتهية   والجارية والمتوقعة (   

 الدورات التدريبية البحثية وأعمال شئون الجوائا . 

متابعة تحليل وتصنيف الرسائل العلمية حسب درجة القابلية للتطبيق بحيث  .2

 التصال البحثي والتسويق مع مؤسسات االقتصاد المصري . تتواءم مع ا
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متابعة النظام المالي في المساهمة بالنسبة للقسم العلمي ألعضاء هيئة  .15

التدريس وطرا الدراسات العليا وطرا البحث والتدبير المالي 

 للليماويات والتحاليل العاجلة للبحوث بأقسام اللليات والمعاهد . 

 وثأواُل: إدارة البح
 وهى اإلدارة المختصة بالنواحى التالية :

  .المشروعات البحثية الممولة من جهات محلية وأجنبية 

  .إعداد الخطة البحثية للقطاعات األكاديمية للجامعة 

   المحلية والعربية واألجنبية(. –الجامعة  –الجوائا )الدولة 

  .النشر العلمي 

 المهام الرئيسية :
 ية للقطاعات األكاديمية بالجامعة إعداد خطة الجامعة البحث .1

إعداد البرامج التنفيذية للخطة وآليات تنفيذها وتوزيعها على كليات ومعاهد  .2

 .CDالجامعة في صورة كتيبات و 

وضع اآلليات والمعايير لتنفيذ الخطة البحثية من خرل توفير الموارد  .3

 الرزمة للتمويل

وتطبيقاتها لتطوير منظومة  السعى فى عقد المؤتمر الدولي للبحوث العلمية .4

 البحث العلمي 

 إبراز إملانات الجامعة البحثية  .5

 دعم التواصل البحثي بين الجامعة ومؤسسات االقتصاد القومي  .1

االستفادة من العلماء المصرين بالخارج في توفير المنح العلمية والبحثية  .7

 ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 مية بالجامعة وإيجاد فرص لتمويل البحوث العل  .3

 دعم التواصل العلمى والتلنولوجى بين الجامعة والجامعات العالمية  .2
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. تدريب الباحثين على كتابة المشروعات البحثية من خرل انشاء إدارة  .15

 للتدريب تفى بهذا الغرض 

 ثانيا : المشروعات الممولة من جهات محلية أو أجنبية
ها على شبلة المعلومات للى تتيح يتم االتصال والربط بين هذه الجهات ومواقع

 الفرصة لعلماء الجامعة بالتعرف على هذه الجهات وكيفية التعامل معها 

 

 

 ( إعداد الخطة البحثية 2) 
يتم تقسيم  البد من إعداد خطة الجامعة البحثية للقطاعات االكاديمية بالجامعة بحيث -أ

 كليات ومعاهد الجامعة إلى القطاعات التالية : 

 ة والصيدليةالطبي 

  الهندسية 

  األساسية 

 االنسانية والتربوية 

 االجتماعية 

 : البينية وعلوم المستقبل 

ملحوظة هامة: ويملن إضافة قطاعات أخر  حسب ما يستجد من كليات ومعاهد 

 جديدة تباعا 

 عناصر الخطة البحثية:  -ا

 مبررات الخطة البحثية وركائا إعدادها أوال:

 بحثية وأهدافها فلسفة الخطة ال ثانيًا:

 معايير الخطة البحثية ومقوماتهاثالثًا: 

 ملونات الخطة البحثية  رابعًا:



 

 552 

 مصادر تمويل الخطة خامسًا:

 اإلطار العام لتنفيذ الخطة البحثية سادسا:

 الهيلل التنظيمي واللجان الفنية للخطة سابعا:

 الخطوات الرئيسية لتنفيذ الخطة ثامنًا:

 ت نجاح تنفيذ الخطةالخرصة ومقوما تاسعًا:

السالفة الذكر  انشاء لجان إلعداد الخطة البحثية بلل كلية على أن تشمل العناصر -ت

لخطة الجامعة   وأن تقوم اللليات بمخاطبة األقسام بإعداد الخطة البحثية للل 

 قسم بناء على نفس العناصر المذكورة

من خطط بحثية لللليات وفقا  إعداد الخطة البحثية للجامعة بناء على ما تم ارساله -ث

 للعناصر السالفة الذكر

يتم إعداد البرامج التنفيذية للخطة وآليات تنفيذها وتوزيعها على كليات ومعاهد  -ج 

 .CDالجامعة في صورة كتيبات و 

 يتم متابعة تنفيذ الخطة البحثية مع كليات و معاهد الجامعة من خرل: -د

قطاع العلوم  –القطاع الهندسي –لقطاع الطبي)ا البحثيةلجان قطاع الجامعة  -1

 قطاع العلوم البينية والمستقبلية( –قطاع العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية  –األساسية

 اللجان العليا للخطة -2

 القومية. الخطةلجنة  -3

 لجنة توجهات البحث العلمي  -4

خرل توفير الموارد الرزمة يتم وضع اآلليات والمعايير لتنفيذ الخطة البحثية من  -ح

 للتمويل خصمًا على حسابات.

o  البحوث الممولة من جهات محلية أو أجنبية 

o مساهمة الجامعة فى تمويل المشروعات البحثية لشباا الباحثين 

o ) مساهمات طرا الدراسات العليا )تحتاج إلى قرار مجلس الجامعة 
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o هبات وتبرعات 

o وقف 

o   مصادر أخر 

مشروع(  25المرحلة األولى لمشروعات شباا الباحثين )عدد  يتم االعرن عن -خ

الف جنية / للمشروع وتدبير التمويل الرزم لهذه المرحلة ويجري  55بواقع 

إعداد التعاقدات الخاصة للسادة الفائاون والتي يوافق عليهم مجلس الدراسات 

 ا.العليا والبحوث وفق معايير التحليم للمجاالت التي تم اإلعرن عنه

 

 الجوائز -3
الجامعات المظلة القومية للبحث العلمى فى مصر لذلك اصدرت الدولة قوانين تعتبر 

ومنح  مهمة لتنظيم الحوافا المادية واالدبية للمشتغلين بالبحوث العلمية والتلنولوجية

جوائا مختلفة بهدف تشجيع العلم والعلماء لمداومة البحث واالبتلار واالبداع والتطوير 

مل على اللحاق بالدول المتقدمة واختراع التشريعات الجديدة لتنشيط البحوث العلمية والع

ويتولى تنفيذ هذه المهام بالجامعة نشاط الجوائا والحوافا وتشتمل على  والتلنولوجية.

 -االتى :

 أواًل: جوائــا الجامعــة

 جوائا الدولة :ثانيــًا

 جوائا دولية وعربية ثالثاًً:

 : جوائا الرعاية اإلجتماعيةرابعًا

 الفائاون بجميع الجوائاخامسًا: 

 النشر العلمى قسم  -4
تطوير مواردها تهدف إستراتيجية الجامعة إلى تنمية قدراتها وإملانياتها  من خرل 

البشرية والتمويلية  واالرتقاء بالقدرات العلمية والبحثية للسادة أعضاء هيئة التدريس 

http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Univ_prize.htm#أولا_:_جوائــز_الجامعــة_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Univ_prize.htm#أولا_:_جوائــز_الجامعــة_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Count_prize.htm#ثانيــــاً:_جوائــز_الدولــــــة_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Count_prize.htm#ثانيــــاً:_جوائــز_الدولــــــة_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Count_prize.htm#ثانيــــاً:_جوائــز_الدولــــــة_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Count_prize.htm#ثانيــــاً:_جوائــز_الدولــــــة_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Int_Ar_prize.htm#ثالثاًً_:_جوائــز_دوليــة_وعربيــة_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Int_Ar_prize.htm#ثالثاًً_:_جوائــز_دوليــة_وعربيــة_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Soc_care_prize.htm#رابعـاً:_جوائــز_الرعاية_الإجتماعية_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/Soc_care_prize.htm#رابعـاً:_جوائــز_الرعاية_الإجتماعية_
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/WinnersPrizes.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/Sci_Res/Files/WinnersPrizes.pdf
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ومعاونيهم وإعدادهم للتفاعل مع معطيات عصر العلم والمعرفة والثورة التلنولوجية  

وفى هذا الصدد تبنت الجامعة أساليب غير تقليدية لتطوير منظومة البحث العلمي بغرض 

المتطلبات المجتمعية والبحثية وتحفيا علمائها وأبنائها الباحثين ومن صور هذا  تحقيق

 التحفيا.

  دكتوراه( بلل كلية أو معهد. –تخصيص ملافأة ألفضل رسالة علمية )ماجستير 

 .تخصيص ملافأة للنشر العلمي بالمجرت العالمية وفقًا لمعايير محددة 

  األكاديمية في إطار أعمال تمويل مقترحات بحثية في مختلف التخصصات

 المؤتمرات البحثية الدولية التى تعقد سنويًا بالجامعة.

 : إدارة خدمات تمويل البحوثاثانًي
 وهى اإلدا رة المختصة بالنواحى التالية:

  .االتصال البحثي والتسويق 

  .)المعمل المركاي )اإلدارة المتلاملة لألجهاة العلمية 

   التدريس.لجان الترقيات وأعضاء هيئة 

 المؤتمرات البحثية 

 لجان الترقيات ألعضاء هيئة التدريس (3)
يتم صرف ملافآت التحليم والمناقشة للسادة اعضاء اللجان العلمية الدائمة لترقيات 

 السادة اعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف الذين يتم ترقيتهم 

 المؤتمر السنوى للبحوث  (4)
 لمؤتمر الذ  يترجم نتائج البحوث المؤتمر السنو  للبحوث هو ا

والمشروعات البحثية التى وضعت ضمن الخطة البحثية للجامعة والتى 

تشمل خطط القطاعات البحثية األكاديمية إلى أبحاث علمية قابلة للتسويق أو 

 .اإلستفادة منها 

 )حسب إعرن الجامعة لذلك(  كتاا مقترحات المشروعات البحثية -1

 قطاع العلوم الطبية والصيدلية 

http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Medicine.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Medicine.pdf
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 قطاع العلوم الهندسية 

 قطاع العلوم األساسية 

 قطاع العلوم االجتماعية 

 قطاع العلوم اإلنسانية 

 مستقبلقطاع العلوم البينية وعلوم ال 

 توصيات المؤتمر - 7

 

 

 ثالثُا: إدارة الشئون المالية
تختص باإلشراف على الجانب المالى ألعمال اإلدارة العامة للبحوث العلمية من 

وأوجه الصرف  –ملافآت لجان الترقيات  –بحوث  3بند  –الجوائا  –حيث المشروعات 

 المختلفة التى تتعلق بالنشاط البحثي لإلدارة.

 وحدة نظم المعلوماترابعًا: 
 تختص بإنشاء قواعد معلومات وبيانات عن كل ما يتعلق باآلتى:

 المشروعات والخطة البحثية  .1

 الجوائا .2

 النشر العلمي   .3

 أعمال الوقف والهبة  .4

 األجهاة العلمية باللليات .5

 المعمل المركاي  .1

 الرسائل العلمية التطبيقية  .7

 بيانات أعضاء هيئة التدريس  .3

 ة المؤتمرات البحثي .2

http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Engineering.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Engineering.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Essintial.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Essintial.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Social.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Social.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Humanity.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/Humanity.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/Files/FRS_dep/Files/Conf4/Book%20con4/book2/future.pdf
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 الندوات  .15

 Oracle الدورات التدريبية )تدريب العاملين بالوحدة على استخدام نظام  .11

 وإعداد دورات تدريبية لبعض العاملين على هذه النظم(   ورش العمل 

 الموقع اإلللترونى لإلدارة العامة للبحوث العلمية. .12

 خامسا الشئون اإلدارية
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