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هذه الوثيقة
ا�ستراتيجية جامعة المنوفية 2020/2014 

للجامعة  العمل  فريق  ورؤية   ، المنوفية  جامعة  لمستقبل  استحضارا  تمثل 
إعتمادا  وذلك  الزمنية  الفترة  تلك  خالل  والمستقبلية  الحالية  ووحداتها 
واإلدارة  والتخطيط  االستراتيجي  الفكر  مجال  في  األساليب  أحدث  علي 

والمستقبليات.

وقد وافق مجلس الجامعة في جلسته  رقم)6(المنعقدة يوم االثنين الموافق 
عرض  تم  كم   ، رسمية  كوثيقة  االستراتيجية  علي    2014/02/24
االستراتيجية علي المجلس األعلي للجامعات في جلستة المنعقدة بتاريخ 

2014/02/27 وتم اعتمادها رسميا.
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لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيذ
)2020 - 2014( 

ال�ســـــــــــــــادة :
• غنيـم	 محمد  صبحى  رئيس الجامعة )رئيسـا(أ.د/ 

• منتصر	 شلبى  سعيد  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثأ.د/ 

• العزم	 أبــو  السيد  عاطف  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـةأ.د/ 

• الخولى	 محمد  معوض  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبأ.د/ 

• ابراهيم	 محمد  محمد  أستاذ ادارة األعمال المتفرغ ورئيس الجامعة األسبقأ.د/ 

• ادريس	 الرحمن  عبد  ثابت  أستاذ ادارة األعمال المتفرغ ونائب رئيس الجامعة السابقأ.د/ 

• أستاذ ادارة االعمال وعميد كلية التجارةأ.د/ أحمد أحمد عبد الله اللحلح	

• المرسى	 محمد  الدين  جمال  أستاذ ادارة األعمال المتفرغ وعميد كلية التجارة السابقأ.د/ 

• تعلب	 ابراهيـم  القصود  عبد  أستاذ متفرغ بكلية الهندسة و مدير مركز توكيد الجـودة أ.د/ 

• البسيـونى	 مدحت  محمد  وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوثأ.د/ 

• البدرى	 محمـد  رفعـت   المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعـةد./ 

• داير	 ساير  محمد  توفيق  وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعةاالستاذ/ 

• ــوان	 ــرج رض ــالء ف ــاذ/ ع ــت مدرس مساعد ادارة االعمال بكلية التجارةاألس

• الدايم	 عبد  حامد  أكرم   المدير العام المشرف على مكتب أ.د/ رئيس الجامعةمحاسب/ 

• مخلوف	 الحميد  عبد  خيرت   / مدير عام كلية اآلداب السيد 

• فخرى	 مــحــمــود  وائـــل  إدارة المتابعة بمكتب أ.د/ رئيس الجامعةد./ 

• الشيتـى	 العزيز حامد  مسئول النسخ بكلية التجارةالسيد / عبد 
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ان تقدم األمم وتطور المجتمعات في مرحلة زمنية معينة ال يحسب بالسنوات، وال يقاس بطول تلك المرحلة أو 
قصرها، بل يقاس بقدرة تلك األمم والمجتمعات علي انجاز أهدافها وتحقيق طموحاتها خالل تلك الفترة الزمنية.

 وفى جامعة المنوفية ومنذ تولينا مسئولية رئاسة الجامعة قبل شهور قليلة وضعنا مخططا مزدوجا لتطوير العمل 
بالجامعة، يعتمد على محورين أحدهما قصير المدى وقد نجحنا بفضل الله فى تحقيق غالبية المستهدف منه، 
أما الثانى فهو طويل المدى وهو ما نحن بصدده اليوم، إنه انجاز استيراتيجية الجامعة من 2014 وحتى 2020 ، 
وقد أنجزناه بفضل الله وفق رؤية علمية ومجتمعية تراعى كافة المتغيرات والمستجدات على المستوى المحلى 
واإلقليمى والدولى وذلك انطالقا مما لدينا من تراث من الفكر االستيراتيجى الذى سبق صياغته فى إصدارين 
سابقين األول عام 1997 والثانى عام 2005 حتى تحقق ذلك المشروع الهام. لقد أصبح ذلك االنجاز اليوم مبعثا 
للفخر واالعتزاز لنا ولكل من ينتمى إلى جامعة المنوفية وهو يرى ذلك المشروع وقد أصبح واقعا حيا قابال للقياس 

والتطبيق ال يقبل أن يكون حبيسا لألدراج كما كان فى السابق.
 ولقد شرفت على المستوى الشخصى برئاسة اللجنة العليا لوضع وصياغة استيراتيجية الجامعة والتى ضمت 
العلماء والمتخصصين فى مجال اإلدارة والفكر االستيراتيجى والتخطيط ، وقد استطاع ذلك  كوكبة المعة من 
الفريق المتكامل من خالل عشرات االجتماعات وورش العمل وجلسات المائدة المستديرة والعصف الذهنى 
والمناقشات المفتوحة والمقابالت المتعمقة مع أصحاب المصالح فى قطاعات الجامعة المختلفة من تشخيص 
الواقع الحالى بكافة مفرداته ، ومن ثم صياغة االستيراتيجية برؤية واقعية تأخذ بالمتغيرات وتراعى المستجدات 

وهى ترسم صورة للجامعة فى المستقبل.
 لقد كنت شاهدا ومشاركا على ذلك الجهد الهائل الذى بذله فريق العمل والتحديات التى تغلبوا عليها، واصرارهم 

على انجاز العمل فى التوقيتات الالزمة ، واخضاع كل جزئية للنقاش والمراجعة والبحث والتدقيق قبل اعتمادها.
 ان جامعة المنوفية اليوم لتفخر وتعتز أيما اعتزاز بذلك العمل المتميز وتلك الوثيقة الرائعة التى سوف تساهم 
بدون أدنى شك فى وضع الجامعة فى آفاق رحبة من التطور والنهضة الحقيقية ، وبما يدعم توجهها نحو الجودة 

واالعتماد وهو ما من شأنه أن يضع الجامعة فى مكانة مرموقة بين الجامعات هى جديرة بها بكل تأكيد.
 وفقنا الله جميعا وسدد على طريق الخير خطانا ، وحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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وعميق  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  المنوفية  جامعة  أسرة  عن  وبالنيابة  نفسى  عن  باألصالة  يسعدنى   
االمتنان إلى أعضاء اللجنة العليا لوضع وصياغة استيراتيجية الجامعة 2014-2020 بمناسبة االنتهاء 

من ذلك المشروع الهام.

 ويسعدنى أن أتقدم بالشكر ألعضاء فريق العمل باللجنة العليا لتحديث وإعادة صياغة إستراتيجية 
ذلك  انجاز  فى  المتميزة  وجهودهم  محدود،  الغير  إسهامهم  على  التنفيــــذ  ومتابعــــة  الجامعة 

المشروع الذى يعد مبعثا للفخر واالعتزاز لكل من ينتمى لتلك المؤسسة العمالقة جامعة المنوفية.

مستفيضة  ومناقشات  مطولة  اجتماعات  فى  الساعات  مئات  بالمشروع  العمل  فريق  قضى  لقد   
الواقع  عن  المشروع  يعبر  أن  أجل  من  بالجامعة  المختلفة  العمل  قطاعات  داخل  موسعة  ومقابالت 
الحقيقى للجامعة ، وبما يسمح بتشخيصة بصورة دقيقة تسمح وتساهم فى صياغة الرؤية المستقبلية 

للجامعة بطريقة علمية قابلة للقياس والتطبيق.

النور  التقدير والعرفان لكل من ساهم فى انجاز ذلك المشروع ليرى   مرة أخرى كل الشكر وكل 
مشروعا متكامال يملك رؤية علمية حقيقية لمستقبل الجامعة من خالل مخططات تفصيلية تجعل العمل 
فى ذلك المشروع عمال مؤسسيا تشارك فيه قطاعات الجامعة المختلفة دون أن تكون تلك المشاركة 

مرتبطة برؤية فرد أو قناعة شخص.

 واليوم ومع االنتهاء من ذلك المشروع نشعر بقدر كبير من الراحة ودرجة عالية من الرضا وذلك ليس 
بسبب أن المشروع كان ضمن برنامجنا االنتخابى قبل تولى رئاسة الجامعة، بل ألن لدينا يقين كامل بأن 
ذلك المشروع يدفع الجامعة إلى األمام ، ويضعها فى مقدمة الجامعات لتشغل جامعة المنوفية مكانتها 

الالئقة بين الجامعات الكبيرة والمؤسسات العمالقة.

 وفقنا الله جميعا وسدد على طريق الخير خطانا ، وحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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المتزايد على  لتلبية الطلب  القرار الجمهورى رقم 1142 لسنة 1976  المنوفية بموجب    تم إنشاء جامعة 
تنمية  فى  رسالتها  تحقيق  فى  األخرى  العالى  التعليم  ومؤسسات  المصرية  الجامعات  ولدعم   ، العالى  التعليم 

وتطوير المجتمع من خالل تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة. 

• بدأت الجامعة بأربع كليات فقط )الزراعة/ الهندسة/ التربية/ الهندسة اإللكترونية(، وكانت تضم 9500 	
 372 تدريس،  هيئة  و214عضو  ليسانس(،  )بكالوريوس/  األولى  الجامعية  المرحلة  فى  وطالبة  طالب 

عضو هيئة معاونة )معيد/ مدرس مساعد(. 

• مدينة 	 )جامعة  مستقلة  جامعة  الى  السادات  بمدينة  فرعها  تحويل  وقبل   2012 عام  حتى  الجامعة  كانت 
السادات( تضم 22 كلية ومعهد منتشرة فى أربع مدن لمحافظة المنوفية )شبين الكوم/ السادات/ منوف/ 
أشمون(. وبالتحديد تقع 12 كلية ومعهد فى مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة )الزراعة/ الهندسة/ 
المنزلي/  االاقتصاد  القومي/  الكبد  معهد  الحقوق/  اآلداب/  الطب/  التجارة/  العلوم/  التربية/ 
وأخرى  االلكترونية(،  )الهندسة  منوف  مدينة  فى  واحدة  وكلية  والمعلومات(،  الحاسبات  التمريض/ 
فى مدينة أشمون )التربية النوعية(، وثمانى كليات ومعاهد فى مدينة السادات والتى أصبحت تضم فرع 
والتكنولوجيا  الوراثية  الهندسة  معهد  والفنادق/  السياحة  البيطري/  الطب  الرياضية/  )التربية  الجامعة 

الحيوية/ معهد الدراسات والبحوث البيئية/ التجارة/ الحقوق/ التربية(.

• والزراعة، 	 االلكترونية،  والهندسة  والهندسة،  والتمريض،  )الطب،  فقط  كلية   13 حاليا  الجامعة  تضم 
والحاسبات  والحقوق،  والتجارة،  والتربية،  واالداب،  النوعية،  والتربية  المنزلى،  واالقتصاد  والعلوم، 
األولى  المرحلة  فى  الجامعية  الدرجة  الجامعة  وتمح  القومي.  الكبد  معهد  الى  باالضافة  والمعلومات( 
المختلفة  التخصصات  فى  دكتوراه(  ماجستير/  )دبلوم/  عليا  ودرجات  اليسانس(،  )البكالوريوس/ 

للعلوم الطبيعية واالنسانية.

• وفقا إلحصائيات العام الجامعى 2013/2012 وصل عدد طالب الجامعة فى المرحلة الجامعية األولى 	
إلى 48411 طالب/طالبة، وفى مرحلة الدراسات العليا )دبلوم/ ماجستير/ دكتوراه(21854 طالب/

الى 1896 عضو، وعدد  التدريس )أستاذ/ أستاذ مساعد/ مدرس(  طالبة. كما وصل عدد أعضاء هيئة 
العاملين إلى 9502 منهم 8665 مثبت ، و837  الهيئة المعاونة إلى 1300 عضو، وأخيرا عدد  أعضاء 

مؤقت .

• العليا 	 الدراسات  وقطاع  والطالب،  التعليم  شئون  قطاع  هى  رئيسية  قطاعات  ثالثة  الجامعة  هيكل  يضم 
والبحوث، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ويرأس الجهاز اإلدارى للجامعة أمين عام الجامعة 

بدرجة وكيل أول وزارة، وثالثة أمناء مساعدين بدرجـة وكيـل وزارة .
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 منذ ان تم انشاء الجامعة عام 1976 من القرن الماضى يتعاظم دورها فى بناء وتنمية المواطن المصرى علميا 
وثقافيا وخلقيا، وفى تنمية وازدهار المجمتع وحماية البيئة كجزء من منظومة قومية متكاملة للتنمية االقتصادية 
وثقافية  تعليمية  طبيعة  ذات  ومتنوعة  متطورة  خدمات  من  تقدمه  ما  خالل  من  وذلك  والثقافية،  واالجتماعية 
وبحثية ومجتمعية وغيرها. وقد اعتمد دور الجامعة فى هذا الصدد على االدارة العلمية الواعية التى تقوم على 
التخطيط والتنبؤ بالمستقبل، واتخاذ القرارات الهادفة، واالبتكار والتطوير والتحسين المستمر لجودة الخدمات 
المقدمة بغرض زيادة الرضا الوظيفى لمقدمى الخدمات من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين، وزيادة 

رضا المستفيديين النهائيين من تلك الخدمات، وكسب ثقة ودعم المجتمع.

الطويل  التخطيط االستراتيجى فى األجل  بأهمية  القيادات االكاديمية واالدارية للجامعة  تنامى وعى   ولقد 
المعالم  ومحددة  واقعية  رؤية  ظل  فى  المدى  بعيدة  أهدافها  لتحقيق  األجل  ومتوسط  قصير  التخطيط  بجانب 
المجتمع نحو دورها من ناحية أخري.  المختلفة من  القطاعات  تعكس طموحاتها من ناحية، وتقابل توقعات 
المعالم وموثقة  للجامعة محددة  استراتيجية )خطة طويلة األجل(  الى ضرورة وجود  الحاجة  برزت  هنا  ومن 
ومعلنة تساعدها على التعامل مع الفرص والتحديات فى البيئة الخارجية المحيطة بها محليا وأقليميا ودوليا، 

وفى ضوء ما تتمتع به داخليا من مجاالت قوة أو ما تعانى منه من نواحى ضعف. 

الفكر  تبنت  التى  المصرية  الجامعات  مقدمة  فى  كانت  المنوفية  جامعة  أن  هنا  باالشارة  جدير  هو  ومما   
ولقد   .2020 عام  وحتى   1997 عام  للجامعة  عامة  استراتيجية  وتصميم  باعداد  قامت  حيث  االستراتيجى، 
قراراتها،  ترشد  التى  العامة  والسياسات  تحقيقها،  الى  تسعى  التى  الجامعة  رسالة  االستراتيجية  هذه  تضمنت 
المطلوب  والبرامج  المشروعات  وأخيرا  تحقيقها،  فى  ترغب  التى  االستراتيجية  واألهداف  العامة  والغايات 
األداء  تطوير  فى  بالفعل  للجامعة  العامة  االستراتيجية  ساهمت  ولقد  وفعالية.  بكفاءة  رسالتها  لتحقيق  تنفيذها 
الكلى للجامعة والوحدات التابعة لها باعتبارها االطار المرجعى للقرارت واألنشطة المختلفة ذات الصلة بهذا 

األداء. 

 ونظرا للتطورات التى طرأت على كل من بيئة العمل الداخلية للجامعة والبيئة الخاجية المحيطة بها فكان من 
الضرورى مراجعة وتحديث االستراتيجية العامة للجامعة حتى تكون أكثر مواكبة لالتجاهات الحديثة فى التعليم 
العالى والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات والمسئولية االجتماعية واالخالقيات المهنية، وذلك فى ظل 

العولمة واقتصاد المعرفة والتنافسية. وقد تم بالفعل تحديث االستراتيجية العامة للجامعة عام 2005.

 واليوم وبعد مرور حوالى ثمانى سنوات منذ تحديث االستراتيجية العامة للجامعة عام 2005 تزايدت فرص 
قاطرة  باعتباره  العلمى  بالبحث  االهتمام  وتزايد  ملحوظ،  بشكل  مصر  فى  العالى  التعليم  فى  والتوسع  النمو 
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ا�س تعاظم  مقدمتها  فى  والتى  العالى  التعليم  تواجه مؤسسات  التى  التحديات  تعاظمت  الوقت  نفس  التنمية، وفى 

التنافسية المحلية واألقليمية والدولية، وضمان جودة التعليم العالى والحصول على االعتماد محليا أو دوليا، 
دائرة حرية  واتساع  النهائيين،  المستفيدين  أو  المستهلكين  وتزايد وعى  المعرفة،  فى  المواطن  بحق  واالهتمام 
المالى  الفساد  لمحاربة  الشعبية  الرقابة  وتزايد  االجتماعية،  العدالة  بتحقيق  والمطالبة  والديموقراطية،  الرأى 
واالدارى، وغيرها. فى نفس الوقت فان الظروف السياسية واالقتصادية التى تمر بها البالد منذ احداث ثورة 25 
يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013 قد فرضت بعض القيود على الموارد المالية المتاحة للجامعات المصرية 
الحكومية ومن ثم اصبح هناك تحديا اخر أمام هذه الجامعات والمتمثل فى ضرورة السعى الى تنمية موارها 

الذاتية من المصادر المختلفة. 

الثانية  العامة للجامعة للمرة  القيام بمراجعة وتحديث االستراتيجية    فى ضوء ذلك كله كان البد أيضا من 
بكفاءة  العامة  وغاياتها  تحقيق رسالتها  فى  واالستمرار  ناحية،  من  الجديدة  والتطورات  األحداث  مع  للتكيف 
وفعالية لالرتقاء بمستوى أدائها الكلى وتحسين جودة خدماتها وتحقيق التميز من ناحية أخرى. وقد تقرر تعديل 
مسمى »االستراتيجية العامة« إلى »استراتيجية Strategy” جامعة المنوفية بما يتفق مع المصطلحات االدارية 

.Strategic Planning العالمية فى التخطيط االستراتيجى
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اإعداد اال�ستراتيجية العامة للجامعة )عام 1997(ا�س

 تحت رعاية ال�سيد/ اأ.د. محمد محمد ابراهيم
) رئي�س الجامعة فى الفترة من 1997- 2000(

القائمين عليها  العامة معبرة عن فكر وطموحات  استراتيجيتها  أن تكون  البداية على  منذ  الجامعة  حرصت 
والعاملين بها، ومجسدة المال المجتمع وتوقعاته ومنطلقة من التحليل الموضوعى واألمين لبيئة العمل الداخلية 

والخارجية، وملتزمة بالقوانين والقرارات المنظمة لعمل الجامعة 

وبناء على ما سبق سار نهج إعداد وثيقة االستراتيجية بإيجاز فى الخطوات التالية: 

رسالة  حول  الحوار  وتوسيع  الرأى  لتبادل  المنوفية«  لجامعة  االستراتيجى  التخطيط  »مختبر  عقد  تم  أوال: 
الجامعة وغاياتها وأهدافها وسبل النهوض بها. وضم هذا المختبر قيادات الجامعة العلمية واالدارية وآخرين من 

ذوى الخبرة واالهتمام بالتعليم العالى.

قدرات  لتحديد  والخارجية  الداخلية  الجامعة  عمل  بيئة  من  كل  وتحليل  بتشخيص  المختبر  اهتم  ثانيا: 
وامكانيات الجامعة ومشكالتها، وتحديد الفرص المتاحة أمامها وكذلك القيود والمحددات المفروضة عليها.

ثالثا: فى ضوء ما سبق تم مناقشة رسالة الجامعة ، حيث أمكن التوصل الى صياغة واحدة وموجزة لها. كما تم 
مناقشة الغايات العامة التى تساعد على تحقيق رسالة الجامعة. وأخيرا كانت هناك جهود مكثفة لتحديد األهداف 

االستراتيجية المنبثقة من كل غاية من الغايات العامة للجامعة. 

العامة  السياسات  من  مجموعة  صياغة  تمت  لألداء  واحدة  بمبادئ  والتزامه  العمل  التساق  ضمانا  رابعا: 
الحاكمة للعمل، والتى اتفق أعضاء المختبر على ضرورة االلتزام بها فى اتخاذ مختلف القرارات الالزمة النجاز 

جميع المشروعات والبرامج التى تحتوى عليها االستراتيجية.

خامسا: تم مناقشة المشروعات والبرامج الرئيسية التى يتعين تنفيذها لكى تتحقق كل من األهداف االستراتيجية 
والغايات العامة للجامعة.

سادسا: تم االتفاق على نظام محدد إلدارة ومتابعة تنفيذ االستراتيجية العامة للجامعة. تم بعد ذلك تجميع 
نتائج الخطوات السابقة جميعا فى وثيقة واحدة تمثل :االستراتيجية العامة لجامعة المنوفية حتى عام 2020م«.

سابعا: أحيلت مسودة االستراتيجية إلى جميع وحدات الجامعة العلمية والبحثية والمجتمعية واالدارية لمناقشتها 
ومراجعتها وابداء المالحظات وتقدبم المقترحات. وقد تم تجميع وتحليل التعليقات بدقة، ثم تم تنفيذ سلسلة من 

اللقاءات الموسعة بغرض المناقشة للتنقيح والصياغة النهائية لالستراتيجية، وأخيرا تم طباعة االستراتيجية.

ثامنا: تم عقد جلسة لمجلس العمداء لمراجعة ومناقشة االستراتيجية، ثم بعد ذلك تم عرضها على مجلس 
الجامعة حيث تم إقراراها واعتمادها. 
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ا�س مراجعة وتحديث اال�ستراتيجية العامة للجامعة )عام 2005(

 تحت رعاية ال�سيد/ اأ.د. عبا�س على الحفناوى
) رئي�س الجامعة فى الفترة من 2002- 2007(

استراتيجية  إعداد  منذ  العالى فى مصر  التعليم  بيئة مؤسسات  التى طرأت على  المتالحقة  للتطورات  نظرا 
تلك  يواكب  بما  وتحديثها  االستراتيجية  هذه  بمراجعة  القيام  الضرورى  من  كان  فانه   1997 عام  الجامعة 
الحكومية  الجامعات  بين  والمنافسة  والعولمة،  المعلومات،  بتكنولوجيا  منها  يتعلق  ما  وخاصة   ، التطورات 
والجامعات الخاصة، وسوق العمل وغيرها. وتمثلت اآلليات التى تم اتباعها لمراجعة وتحديث استراتيجية 

الجامعة فيما يلى: 

السيد  برئاسة  بتاريخ 2005/4/6  الجامعة رقم )663(  أ.د. رئيس  السيد  بقرار من  أوال: تم تشكيل لجنة 
أ.د. مصطفى عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، وعضوية السادة نواب رئيس الجامعة 
الحاسبات  العليا والبحوث، والسادة/ عمداء كليات  الدراسات  البيئة، وشئون  المجتمع وتنمية  لشئون خدمة 
الكبد  معهد  وعميد  والفنادق،  والسياحة  والعلوم،  والحقوق،  واآلداب،  والتربية،  والتجارة،  والمعلومات، 
القومى، والسيد أ.د. صديق محمد عفيفى عميد كلية التجارة األسبق، والسيد أ.د. محمد محمد ابراهيم رئيس 

الجامعة األسبق، وذلك للقيام بمهمة مراجعة وتحديث االستراتيجية العامة للجامعة.

بمدينة  وفرعها  للجامعة  التابعة  والمعاهد  الكليات  عمداء  جميع  إلى  االستراتيجية  وثيقة  إرسال  تم  ثانيا: 
السادات لمراجعتها وتقديم أى مقترحات يمكن أن تساهم فى تحديثها. وبالفعل تلقت اللجنة بعض المالحظات 

والمقترحات والتى تم دراستها بعناية وتصنيفها واالستفادة منها فى عملية التحديث.

ثالثا: قامت اللجنة الفنية العليا المنبثقة من لجنة تحديث االستراتيجية وتضم السادة/ أ.د. صديق محمد عفيفى، 
أ.د. محمد محمد ابراهيم، أ.د. ثابت عبد الرحمن ادريس، باعادة التشخيص والتحليل البيئى للجامعة فى ضوء 
المستجدات المحلية والدولية وفى بيئة العمل الداخلية للجامعة. وبعد االستعانة بالمقترحات التى تم تلقيها من كليات 
ومعاهد الجامعة فقد أمكن إجراء التعديالت الالزمة فى االستراتيجية، حيث تم اضافة غاية عامة تتعلق بالبحث العلمى، 

ومجموعة أهداف إستراتيجية أخرى، وكذلك بعض المشروعات والبرامج األخرى. 

رابعا: تم عقد مختبر موسع بحضور السيد أ.د. رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة وأعضاء لجنة 
هيئة  أعضاء  بعض  ,و  االدارية  والقيادات  الجامعة  ومعاهد  كليات  وعمداء  االستراتيجية  وتحديث  مراجعة 
التدريس، وقيادات إتحاد الطالب، وممثلين للقطاعات المجتمعية، حيث تم عرض ومناقشة االستراتيجية بعد 

مراجهتها وتحديثها.

خامسا: تولت اللجنة الفنية العليا صياغة االستراتيجية فى صورتها النهائية بعد عملية التحديث.

سادسا: تم عرض وثيقة االستراتيجية بعد تحديثها على مجلس الجامعة، حيث تم مناقشتها واعتمادها، ومن 
ثم إصدار التكليفات الالزمة إلستمرارية تنفيذ المشروعات التى تشتمل عليها.
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تحديث واعادة �سياغة ا�ستراتيجية الجامعة )2013(ا�س

تحت رعاية ال�سيد/ اأ.د. �سبحى محمد غنيم
رئي�س الجامعة الحالى

وتنوعت  تزايدت   2005 عام  للجامعة  العامة  االستراتيجية  تحديث  منذ  سنوات  ثمانى  حوالى  مرور  بعد   
الفرص والتحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والبحثية فى البيئة الخارجية للجامعة، وفى 
باستقالل  بعضها  يتعلق  والتى  للجامعة  الداخلية  العمل  بيئة  فى  األساسية  التغيرات  بعض  الوقت طرأت  نفس 
التنظيمى والوظيفى  تغيير جذرى فى هيكلها  ثم حدوث  ، ومن  ليصبح جامعة مستقلة  السادات  بمدينة  فرعها 
التعليم،  ثقافة جودة  التدريس ومعاونيهم، وإنتشار  الطالب وأعضاء هيئة  تنامى أعداد  إلى  والجغرافى. إضافة 
والطلب المتزايد على استخدام أساليب تكنولوجيا المعلومات، وغيرها. األمر الذى إستوجب ضرورة مراجعة 
وتحديث استراتيجية الجامعة للمرة الثانية حتى تتكييف مع تلك التغيرات فى البيئة الخارجية والداخلية للجامعة.

 لقد مرت عملية التحديث الثانية وإعادة الصياغة لالستراتيجية العامة الحالية للجامعة بعدة مراحل متتالية 
ومدروسة، والتى يمكن تلخيصها كما يلى:

اأوال: ت�سكيل لجنة عليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة:

صدرت قرارات رئيس الجامعة أرقام )882( بتاريخ 2013/9/17 ، )1470( بتاريخ 2013/11/25، 
)1522( بتاريخ 2013/12/2بتشكيل لجنة عليا لتحديث وإعادة صياغة إستراتيجية الجامعة برئاسة سيادته 
وعضوية السادة نواب رئيس الجامعة ومجموعة من القيادات االكاديمية وأعضاء هيئة التدريس من ذوى الخبرة 
من  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  ممثلى  بعض  إلى  إضافة  االستراتيجى،  التخطيط  فى  المتخصصة 

الشباب، وأمين عام الجامعة على رأس الجهاز اإلدارى وبعض السادة اإلداريين.

ثانيا: االجتماع التمهيدى للجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة االإ�ستراتيجية:

تم عقد اإلجتماع األول التمهيدى للجنة العليا لتحديث وإعادة صياغة إستراتيجية الجامعة لمناقشة الرؤية 
المستقبلية لتوسع الجامعة والتى وافق عليها مجلس الجامعة، والتى تتضمنت مايلى:

• تمتلك الجامعة ثروة بشرية كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ذوى الكفاءات العالية فى المجاالت العلمية 	
المتخصصة المختلفة ولكن لم يتم توظيفها بشكل أمثل لإلستفادة القصوى منها.

• تمتلك الجامعة مساحة من األراضى تقدر بحوالى 500 فدان فى مدينة السادات تم نقل أصولها للجامعة 	
منذ فترة طويلة ماضية طويلة ولكن لم يتم استغاللها اقتصاديا، األمر الذى ترتب عليه تعطيل بعض موارد 

الجامعة وعدم استغاللها.

• الكوم، 	 شبين  مدينة  فى  الجامعة  منشات  حول  الخاص  العمرانى  والتوسع  السكان  عدد  فى  للنمو  نظرا 
واالزدحام فى الطرق والصعوبات التى يواجهها الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى المواصالت، 
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ا�س نطاق  الخروج من  الضرورى  فإنه أصبح من  إلى جامعة مستقلة،  السادات  بمدينة  الجامعة  فرع  وتحول 

المدينة والتوسع فى الظهير الصحراوى بجوار مدينة السادات.

• وجود قفزة علمية هائلة فى السنوات األخيرة أدت الى ظهور تخصصات علمية وبيئية متداخلة وحديثة 	
يمكن أن تشارك فيها فروع المعرفة فى التخصصات المختلفة وتفتح آفاق علمية جديدة يمكن أن تساهم 

فى بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق النهضة العلمية واالقتصادية التى تليق بمصر فى العصر الحديث.

• فى ضوء ما سبق فإن الرؤية المستقبلية للجامعة يجب أن تتركز فى التوسع فى إنشاء كليات ومعاهد غير 	
نمطية تتخصص فى المجاالت العلمية الحديثة فى ما هو متوفر من موارد بشرية ومادية. مثال ذلك إنشاء 
كلية للطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية للعلوم الطبية التطبيقية، وكلية هندسة للتخصصات البيئية، وكلية 
للتعدين والثروات المعدنية، وكلية إلدارة األعمال والتنمية البشرية والقانون التجارى، وجامعة أهلية، ، 
الصحراوية  للنباتات  الطوارئ، ومزرعة  لزراعة األعضاء، ومعهد متخصص فى طب  ومعهد متخصص 

والطبية.

كما تم فى نفس االجتماع التمهيدى للجنة العليا تحديد مجاالت التحديث فى االستراتيجية العامة الحالية 
للجامعة، ووضع الجدول الزمنى المناسب لمهام وأنشطة اللجنة فى هذا الصدد )أنظر الجدول رقم 1(.

ثالثا: ت�سميم خريطة طريق لعملية تحديث اال�ستراتيجية )المكونات الرئي�سية(:

تم تصميم خريطة طريق للمكونات واألنشطة الرئيسية لعملية تحديث إستراتيجية الجامعة )انظر الشكل رقم 
1(، والتى إشتملت على مراجعة وتعديل وتحديث وإعادة صياغة ما يلى:

• الوضع القائم بالنسبة للبيئة الداخلية والخارجية للجامعة من خالل المعلومات المتوافرة عن طريق المسح 	
البيئى وباستخدام أسلوب التحليل الرباعى المعروف باسم » SWOT “ وذلك بغرض مراجعة الفرص 
بها  تتميز  التى  القوة  عناصر  وكذلك  بالجامعة،  المحيطة  الخاجية  البيئة  على  طرأت  التى  والتهديدات 

الجامعة، ومجاالت الضعف التى تعانى منها داخليا. 

• رؤية ورسالة الجامعة مع إضافة القيم التى تحكم أدائها كاحدى مؤسسات التعليم العالى فى جمهورية 	
مصر العربية. 

• إلى 	 إلى تحقيقها حتى عام 2020. إضافة  الجامعة  التى تسعى  العامة واألهداف االستراتيجيية  الغايات 
السياسات الرئيسية التى تستخدم كمرشد للقرارات الالزمة لتحقيق هذه الغايات واألهداف اإلستراتيجية. 

• زيادة 	 تقرر  وقد  للجامعة.  االستراتيجية  واألهداف  العامة  الغايات  تحقق  أن  يمكن  التى  المشروعات 
المؤسسية،  القدرة  هما  الجامعة  إلستراتيجية  فرعيتين  إستراتيجيتين  لتمثل  المشروعات  هذه  وتحديث 

والفعالية التعليمية. 

•  نموذج الخطة التنفيذية لإلستراتيجية.	
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ومناقشة ا�س عرض  مرحلة  الجامعة  إستراتيجية  صياغة  وإعادة  تحديث  لعملية  الطريق  خريطة  تضمنت  كما   

االستراتيجية ثم اعتمادها من مجلس الجامعة، وأخيرا مرحلة إتخاذ القرارات لتنفيذ مشروعات االستراتيجية 
وإستخدام اآلليات المناسبة للمتابعة والتقييم فى ضوء نتائج التنفيذ.

جدول رقم )1(
الجدول الزمنى الأن�سطة ومهام عملية تحديث واعادة �سياغة ا�ستراتيجية الجامعة

)2020 – 2014( 

المسؤلية الرئيسيةالجدول الزمنىاألنشطة والمهام

الرؤية  لمناقشة  العليا  للجنة  تمهيدى  إجتماع   -
عليها  وافق  والتى  الجامعة  لتوسع  المستقبلية 
التحديث  مجاالت  وتحديد  الجامعة،  مجلس 

فى االستراتيجية الحالية للجامعة.

أ.د. 2013/10/8 السيد/  برئاسة  العليا  اللجنة  أعضاء  جميع 
رئيس الجامعة

االستراتيجية  لتحديث  الطريق  خريطة  صياغة   -
)المكونات الرئيسية(.

 10/22
أ.د. ثابت ادريس-2013/10/28

األفكار  وجمع  للتوعية  موسعة  عمل  ورشــة   -
اللحلح، 2013/10/29والمقترحات وكسب التأييد والدعم. الجامعة، .دأحمد  السادة نواب رئيس   -

ومدير مركز ضمان الجودة، أمين عام الجامعة.

القطاعات  مستوى  على  القائم  الوضع  تشخيص   -
التعليم  األكاديمية/  )القيادات  المحتلفة 
والبحوث/  العليا  الــدراســات  والطالب/ 
ضمان  ــدات  وح البيئة/  وتنمية  المجتمع 

الجودة/ الجهاز االدارى (.

 -10/30
2013/11/30

كل  مع  بالتعاون  الجامعة  رئيس  نواب  السادة/ 
ثابت  أ.د.  ابراهيم،  محمد  محمد  أ.د.  السادة/  من 
المقصود  عبد  أ.د.  اللحلح،  أحمد  أ.د.  ادريس، 
تعلب، أ.د. محمد مدحت، واالستاذ/ توفيق ساير، 
عبد  اكرم  واألستاذ/  رضــوان،  عالء  واألستاذ/ 
الدايم، واالستاذ/ خيرت مخلوف ، د. وائل فخرى. 

الخاص  األول  التقرير  وكتابة  مناقشة  عرض   -
)التحليل  القائم  الوضع  وتشخيص  بتوصيف 

الرباعى للبيئة الداخلية والخارجية للجامعة(.

 12/1
2013/12/31–

السادة/ نواب رئيس الجامعة، أ.د. محمد محمد 
أحمد  وأ.د./  ادريــس،  ثابت  وأ.د./  ابراهيم، 
الجودة/  توكيد  مركز  مدير  وأ.د./  اللحلح، 

والسيد/ أمين عام الجامعة.

- تحديد مجاالت تحديث االستراتيجية.
والغايات  والقيم،  والرسالة،  الرؤية،  صياغة   -
االستراتيجية  واألهداف  والسياسات،  العامة، 
والمشروعات  الفرعية،  واالستراتيجيات 

الرئيسية والفرعية.

-1/1
2014 /1/21 

أ.د.  السيد/  برئاسة  العليا  اللجنة  أعضاء  جميع 
رئيس الجامعة

لالستراتيجية  التنفيذية  الخطة  ومناقشة  اعداد   -
الفترة  الفرعية/  المشروعات  )المشروعات/ 
الزمنية / الجسهة المسئولة/ مؤشرات المتابعة 

وتقييم اآلداء(

 -1/22
2014 /1/28

محمد  أ.د.  و  الجامعة،  رئيس  نواب  السادة/ 
وأ.د./  ادريس،  ثابت  وأ.د./  ابراهيم،  محمد 
أحمد اللحلح، وأ.د./ مدير مركز ضمان الجودة، 

والسيد/ أمين عام الجامعة.
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ا�س تابع الجدول رقم )1(

األنشطة والمهام  المسؤلية الرئيسيةالجدول الزمنى 

التحديث  مراحل  بعد  االستراتيجية  كتابة   -
1/29- 2014/2/7واعادة الصياغة.

أحمد  أ.د.  ادريــس،  ثابت  أ.د.  السادة/ 
اللحلح، د./ وائل فخرى/ األستاذ/ عبد 

العزيز الشيتى.

–  2014/2/12- مناقشة االستراتيجية بعد الصياغة النهائية العليا برئاسة السيد/ 2/11  اللجنة  جميع أعضاء 
أ.د. رئيس الجامعة. 

13/ 2 – 2/22/ 2014- مراجعة وطباعة وتصوير االستراتيجية

اللحلح، د.  أ.د. أحمد  ادريس،  ثابت  أ.د. 
رئيس  أ.د.  مكتب  أعضاء  البدرى،  رفعت 
كلية  عميد  أ.د.  مكتب  أعضاء  الجامعة، 

التجارة.

الجامعة  مجلس  على  االستراتيجية  عرض   -
- ممثلون عن اللجنة العليا. 24/ 2/ 2014للمناقشة واالعتماد.
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 خريطة الطريق لعملية تحديث اإ�ستراتيجية الجامعة 
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ا�س رابعا: اإعادة ت�سخي�ص وتحليل الو�سع القائم للبيئة الداخلية والخارجية للجامعة:

 فى هذه المرحلة تم إعادة تشخيص وتحليل الوضع القائم لكل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للجامعة 
المتاحة  الفرص  فى  حدثت  التى  والتغيرات  الجامعة،  فى  والضعف  القوة  مجاالت  فى  المستجدات  لتحديد 
داخل  المعنية  المختلفة  القطاعات  مستوى  على  ذلك  تم  وقد  الخارجية  البيئة  فى  التحديات  أو  والتهديدات 

وخارج الجامعة، حيث تم تقسيم هذه القطاعات وفقا لألسس التالية:

• اإلدارية/ 	 المعاونة/القيادات  الهيئة  أعضاء  التدريس/  هيئة  االكاديمية/أعضاء  القيادات  الوظائف: 
العاملين.

• التخصص: الطبى/ الهندسى/ الزراعى/ العلوم االنسانية/...الخ(.	

• الموقع الجغرافى: مدن شبين الكوم، ومنوف، وأشمون، والسادات.	

• الحكومية، 	 المؤسسات  المحلية/  المجالس  المحافظة/  بالجامعة:  العالقة  ذات  الخارجية  األطراف 
منظمات األعمال اإلنتاجية والخدمية/منظمات المجتمع المدنى/ الخريجيين.

والتـاييد  بالتوعية  الخاصة  العمل  ورش  على  القائم  للوضع  والتحليل  التشخيص  إعادة  آليات  واشتملت   
بالجامعة،  المحيطة  الخارجية  البيئة  والتحديات فى  الفرص  بتحديد  الخاصة  العمل األخرى  والدعم، وورش 

وكذلك مجاالت القوة والضعف فى البيئة الداخلية للجامعة، وذلك كما هو موضح أدناه.

1/4 ور�ص عمل التوعية وك�سب التاأييد والدعم لال�ستراتيجية:

والدعم  التأييد  التوعية وكسب  بغرض  العمداء  إلى مجلس  باإلضافة  تم عقد خمس ورش عمل موسعة،   
لعملية تحديث إستراتيجية الجامعة، وحضر هذه الورش عدد كبير من القيادات األكاديمية واإلدارية وأعضاء 

هيئة التدريس فى جميع كليات الجامعة، ومن ادارة الجامعة ، وذلك على النحو التالى:

• الورشة األولى فى المجمع الطبى وحضرها ممثلين عن كلية الطب، ومعهد الكبد، وكلية التمريض.	

• الورشة الثانية فى كلية التربية وحضرها ممثلين عن كلية التربية، وكلية الزراعة، وكلية االاقتصاد المنزلى.	

• والمعلومات، 	 والحاسبات  العلوم،  كليات  عن  ممثلين  وحضرها  الكليات  مجمع  فى  الثالثة  الورشة 
واآلداب، والحقوق، والتجارة(. 

• من 	 عدد  وحضرها  للجامعة  الرئيسى  بالمبنى  المعلومات  بمركز  االحتفاالت  قاعة  فى  الرابعة  الورشة 
القيادات األكاديمية فى الجامعة وبعض أعضاء هيئة التدريس من كلية الهندسة وكلية الهندسة اإللكترونية 

والتربية النوعية.

• الورشة الخامسة وتمت فى المركز الرئيسى للجامعة وحضرها وكالء شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 	
بكليات الجامعة، اضافة الى ممثلى وزارتى الصحة والزراعة وبعض رجال األعمال بمحافظة المنوفية.
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2/4ور�ص عمل التحليل الرباعى للبيئة الخارجية والداخلية للجامعة:

البيئة  فى  والتحديات  الفرص  تحديد  بغرض  ومتنوعة  تم عقد ست ورش عمل موسعة  اخرى،  ناحية  من   
الخارجية المحيطة بالجامعة، وكذلك مجاالت القوة والضعف فى البيئة الداخلية للجامعة، وذلك على النحو 

التالى:

• ورشة عمل القيادات األكاديمية.	

• ورشة عمل لشئون التعليم والطالب.	

• ورشة عمل الدراسات العليا والبحوث.	

• ورشة عمل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.	

• ورشة عمل لمديرى وحدات ضمان الجودة 	

• ورشة عمل القيادات االدارية.	
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ا�س اأنواع وطرق جمع بيانات تحديث

واعادة �سياغة اال�ستراتيجية 
 تطلبت عملية تحديث واعادة صياغة استراتيجية الجامعة نوعين من البيانات هما البيانات الوثائقية والبيانات 

الميدانية.

 اأوال: البيانات الوثائقية: 

الجامعة ومن  باستراتيجية  الصلة  المنشورة ذات  أو غير  المنشورة  البيانات  الوثائقية على  البيانات  اشتملت 
مصادر متنوعة فى مقدمتها وثائق االستراتيجية العامة لجامعة المنوفية التى تم تصميمها عام 1997، والتحديث 
الذى تم على هذه االستراتيجية عام 2005، ونماذج الستراتيجيات جامعات ريادية عالمية، ومراجع متخصصة 
فى التخطيط االستراتيجى واإلدارة اإلستراتيجية، وقوانين وقرارات ذات صلة بتنظيم وإدارة الجامعات، وأدلة 
ضمان جودة التعليم العالى الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى مصر. ولقد تمثلت 
البيانات  لكافة   Content Analysis المضمون  وتحليل  والفحص  الدراسة  فى  البيانات  هذه  جمع  طرق 

الواردة فى هذه المصادر.

ثانيا: البيانات الميدانية:

تمثل النوع الثانى من البيانات المطلوبة لتحديث وإعادة صياغة استراتيجية الجامعة فى البيانات الميدانية والتى 
تتعلق برؤية ورسالة الجامعة وغاياتها العامة وأهدافها اإلستراتيجية، وكذلك المكونات األخرى لالستراتيجية 
والتى فى مقدمتها المشروعات المرغوب تنفيذها لتحقيق رسالة وغايات الجامعة فى السنوات المقبلة. وقد تم 

إستخدام عدة طرق لجمع هذا النوع من البيانات، والتى تمثلت فى التالى :

• العصف الذهني: تم استخدام هذه الطريقة سواء مع أعضاء اللجنة العليا لتحديث وإعادة صياغة إستراتيجية 	
الجامعة، أو مع القيادات األكاديمية واإلدارية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين، والطالب 
فى المرحلة الجامعية العليا ومرحلة الدراسات العليا. وتمثل الهدف الرئيسى إلستخدام هذه الطريقة فى 
التوصل إلى األفكار والصياغات الواقعية والمواكبة للتطورات المعاصرة فى التعليم العالى لكل من رؤية 
ورسالة الجامعة وغاياتها العامة. كما تم استخدام هذه الطريقة لتحديد مجاالت تحديث اإلستراتيجية، 

وتحديد المشروعات المرغوب تحقيقها فى ضوء رسالة الجامعة.

• عناصر 	 حول  األفكار  من  مزيد  تنمية  بغرض  الطريقة  هذه  إستخدام  تم  المتعمقة:  الجماعية  المقابالت 
ومكونات مشروعات إستراتيجية الجامعة. وقد شارك فى هذه المقابالت مجموعات متنوعة من القيادات 
فى  الخبراء  وبعض  لها،  التابعة  واإلدارية  األكاديمية  والوحدات  الجامعة  إدارة  فى  واإلدارية  األكاديمية 
مجال التعليم العالى من أعضاء المجالس الرسمية بالجامعة من الخارج، وبعض أعضاء هيئة التدريس 
اإلهتمام  ذوى  المجتمعية  األطراف  من  وغيرهم  الطالب،  من  وبعينات  العاملين،  وبعض  ومعاونيهم، 

والعالقة بالجامعة.
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•ا�س ورش العمل الموسعة: تم عقد العديد من ورش العمل كما سبق اإلشارة إلى ذلك فى مرحلتين، وهما 	

باستراتيجية  والمصلحة  العالقة  ذات  األطراف  جميع  جانب  من  والدعم  التأييد  وكسب  التوعية  مرحلة 
الجامعة، ومرحلة تشخيص الوضع القائم فى مجاالت األنشطة المختلفة للجامعة.

• االستقصاء: يتطلب تحقيق بعض مشروعات االستراتيجية ضرورة إجراء بعض اإلستقصاءات لالتجاهات 	
واألراء للقطاعات المختلفة ذات المصلحة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وغيرها، وذلك 

وفقا للنماذج المقترحة لقوائم االستقصاء بالملحق.
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ا�س نتائج التحليل البيئى الرباعى للجامعة

SWOT Analysis 
)1( تحليــــــل البيئـــة الخارجيــــة للجامعـــــة

)Opportunities and Threats الفر�ص والتهديدات(

اأوال: م�سادر الفر�ص والتهديدات فى البيئة الخارجية للجامعة:

القوى البيئية العامة: اإلستراتيجية والسياسية، واألمنية، والتشريعية والقانونية، واالقتصادية، واالجتماعية،   )1(
والثقافية والحضارية، والتكنولوجية.

واالتحادات،  والنقابات  األمور،  وأولياء  )الطالب(،  النهائيين  المستفيدين  الخاصة:  البيئية  القوى  )ب( 
ومنظمات المجتمع المدنى، ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المنافسة محليا ودوليا، واألجهزة 

الحكومية، وهيئات اإلعتماد القومية والعالمية، والمجتمع المحلى ألقليم المنوفية. 

ثانيا: اأنواع الفر�ص والتهديدات فى البيئة الخارجية للجامعة: 

تشتمل الجداول أرقام ) 2- 7( أنواع الفرص والتهديدات فى البيئة الخارجية المحيطة بالجامعة، وذلك على 
عدة مستويات هى: الجامعة ككل، وقطاع التعليم والطالب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة، مركز ووحدات نظم ضمان الجودة ، وأخيرا الجهاز اإلدارى للجامعة.
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الفر�ص والتهديدات على م�ستوى الجامعة ككل
التهديدات )التحــديات(الفـــــــــرص

- الزيادة فى الطلب اإلجتماعى على التعليم المتميز بمقابل مادى.
- وجود صرح صناعى / تجارى / زراعى/ سياحى/ ثقافى كبير 
ومتكامل فى المحيط المحلى قادر على التواصل مع الجامعة.

- توفير نظم التحسين المستمر من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء 
أن  يمكن  بما  بالجامعة،  والقيادات  ومعاونيهم  التدريس  هيئة 

يساعد على االرتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية.
- تعاظم دور منظمات المجتمع المدنى.

- تزايد االهتمام المحلى واإلقليمى والعالمى بضمان جودة التعليم 
والحصول على االعتماد من مؤسسات رسمية متخصصة.

- طرح مشروعات للتطوير وتحسين جودة التعليم من جانب وزارة 
التعليم العالي، والبنك الدولى واالتحاد األوروبي.

- إنتشار ثقافة الجودة والتميز فى األداء الجامعى.
- الزيادة فى الطلب االجتماعى على التعليم المفتوح والتعليم عن 

بعد.
- النمو المتزايد فى الطلب على التعليم العالى من جانب الوافدين 

من الدول العربية واألفريقية.
البكالوريوس  مرحلة  فى  العالى  التعليم  على  الطلب  تنامى   -
والدراسات العليا  )  دكتوراة ,  ماجستير ,  دبلومات ,  شهادات مهنية (  

فى كافة التخصصات  . 
- التطور السريع فى تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات وخاصة 
والتعليم  بعد  عن  التعليم  مثل  التعليم  تكنولوجيا  مجال  فى 

اإللكترونى وأساليب المحاكاة . 
من  العديد  دخول  حيث  من  وتركيبته  العمل  سوق  حجم  تغير   -
الشركات األجنبية و فروعها مما ترتب عليه تغييرفى مواصفات 

الخريجين من حيث المهارات والمعارف والقدرات . 

الحياة  لمتطلبات  كفايتها  وعدم  الخريجين  رواتب  تدنى   -
الكريمة. 

- السياسة العامة للدولة/ التعديالت الدستورية.
- القانون 49 )بعض المواد التى ينطوى عليها تشكل نوعا 

من التهديدات (.
- التنافسية بين الجامعات محليا وأقليميا ودوليا .
- النظرة السلبية لخريجى الجامعات الحكومية. 

يشكل  اصبح  الذى  التعليم  على  المجتمعية  الرقابة  تزايد   -
أحد قضايا الرأى العام فى مصر.

- االعتبارات السياسية واالجتماعية التى تمثل ضغوط على 
التنسيق(.  )مكتب  المقبولين  ألعداد  بالنسبة  الجامعات 
الطالب  أعداد  فى  والمتتالية  المستمرة  الزيادة  أن  كما 
الملتحقين بالجامعة ال تتناسب مع اإلمكانيات والموارد 
المقدمة  الخدمات  على  سلبيًا  ذلك  ويؤثر  المتاحة 

للطالب. 
- افتقار التواصل بين الجامعة وخريجيها وعدم توافر قواعد 

بيانات خاصة بهم وبمساراتهم الوظيفية. 
بعض  فى  المحلى  المجتمع  فى  البطالة  معدالت  ارتفاع   -
على  سلبيًا  يؤثر  مما  الجامعة  تقدمها  التى  التخصصات 

دافعية الطالب نحو التفوق والتميز. 
- ضعف المخصصات المالية للجامعة وتواضع اإلنفاق الحكومى 
أعداد  فى  مضطردة  زيــادات  مقابل  الجامعى  التعليم  على 
الملتحقين فيه مما يؤثر على جودة الخدمية التعليمية المقدمة.

- تزايد ظاهرة مرافق الزوج أو الزوجة للسفر للعمل بالخارج 
بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات مما يؤثر على 

تدنى نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب.
- انتشار األمية فئى بعض قطاعات المجتمع المحلى والنظرة 

المتدنية لبعض التخصصات. 
- جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس من الجامعة.

جامعات  إلى  التدريس  هيئة  ألعضاء  الممتدة  اإلعارات   -
خارج الوطن.

التخصصات  من  الخريجين  أعــداد  بين  التوازن  عدم   -
المختلفة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل.

والبحث  التعليم  تدعيم  عن  األعمال  أصحاب  إحجام   -
العلمى على مستوى البحوث األساسية والتطبيقية.

الجامعة  منطقة  فى  واالزدحام  المرتفعة  السكانية  الكثافة   -
وأثر ذلك على االنتقال من وإلى كليات الجامعة.
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الفر�ص والتهديدات على م�ستوى قطاع التعليم والطالب 

التهديدات )التحــديات(الفـــــــــرص

من  ذلك  صاحب  وما  العالى  التعليم  جودة  فلسفة  الدولة  تبنى   -
جودة  لضمان  القومية  الهيئة  وإنشاء  الجودة  معايير  تحديد 

التعليم واالعتماد.
ارتفاع  مع  الخاصة  الجامعات  خريج  جودة  مستوى  إنخفاض   -

تكلفة التعليم بها.
- تزايد نمو الطلب على التعليم العالى.

األعمال  منظمات  لحصول  الرئيسى  المصدر  هى  الجامعات   -
التخصصات  جميع  من  العمالة  على  الحكومية  والمؤسسات 

سواء داخل أو خارج مصر)الدول العربية(.

الطالب  أعداد  قبول  فى  والمتتالية  المستمرة  الزيادة   -
هذه  على  عبئا  يمثل  وهذا  العملية  بالكليات  الملتحقين 

الكليات .
على  بناء  الكليات  على  للطالب  التنسيق  مكتب  توزيع   -
الرغبة  مراعاة  دون  الطالب  مجموع  وهو  واحد  معيار 
الدراسة  احتياجات  بين  التناسب  ومدى  واالستعداد 
وإمكانيات الطالب مما أدى إلى انخفاض الدافعية لدى 

الطالب لالبتكار واإلبداع والتميز. 
- إحجام الطالب على االلتحاق بالدراسة فى بعض البرامج 

الجامعية أو كليات بعينها. 
قبل  التعليم  مرحلة  فى  التعليم  جودة  مستوى  انخفاض   -

الجامعى )الثانوية العامة(.
القطاع  فى  الخريجين  أمام  التوظيف  فرص  محدودية   -
يترتب عليه  الذى  األمر  المحلى،  المجتمع  فى  الخاص 
أثناء  للطالب  الصحية  وغير  السلبية  النفسية  الحالة 

العملية التعليمية.
- وجود أنطباع عام سلبى عن خريجى الجامعات الحكومية.

- المنافسة المحلية واألقليمية والعالمية غير مباشرة خاصة 
بعد  عن  والتعلم  الجودة  وضمان  التعليمية  البرامج  فى 
هذا  فى  مميزة  خبرات  وأكتسابها  متقدمة  جامعات  من 

المجال. 
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الفر�ص والتهديدات على م�ستوى قطاع الدرا�سات العليا والبحوث 

التهديدات )التحــديات(الفـــــــــرص

التخصصات  فى  العليا  الدراسات  برامج  على  الطلب  تزايد   -
المختلفة وخاصة فى الكليات االنسانية.

الدستور من خالل زيادة  العالى فى  للتعليم  المقدم  الدعم  - زيادة 
مخصصاته فى موازنة الدولة.

بالمحافظة  الصناعية  والمناطق  المدن  مع  التواصل  فرص  زبادة   -
بحثى  كمركز  الجامعة  مع  التعامل  فى  المتزايدة  والرغبة 

واستشارى ومهنى متخصص.
- تزايد اقبال الطالب الوافدين من بعض الدول العربية على برامج 

الدراسات العليا بالجامعات المصرية.
- زيادة مخصصات البحث العلمى بموازنة الدولة بالدستور الجديد 

وإلزام الدولة بها.
- خلق فرص متمثلة فى مهمات علمية وبحثية عن طريق اإلتفاقيات 

الدولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية األخري.
- فرص الشراكة مع الجامعات األجنبية فى المشروعات البحثية فى 

مختلف التخصصات.
- زيادة موارد صندوق دعم البحوث العلمية.

أغراض  لخدمة  والعالمية  المحلية  البيانات  لقواعدة  االتاحية   -
البحث العلمى.

- تطبيق معايير الجودة فى برامج الدراسات العليا والحصول 
فى  المتخصصة  الرسمية  الجهات  من  االعتماد  على 

ذلك.
- انخفاض مستوى اللغات األجنبية بين الطالب الدراسات 

العليا وخاصة فى كليات العلوم اإلنسانية.
الدراسات  لبرامج  المخصص  التمويل  حجم  ضعف   -

العليا.
الجامعة  مثل  المحلية  الجامعات  جانبص  من  المنافسة   -
الدراسات  مجال  فى  االقليمية  والجامعات  األمريكية 

العليا وجذب الوافدين لهذه البرامج.
الجامعية  للشهادات  موحد  قومى  إطار  وجود  عدم   -
والتفاوت فى مستوى المؤهالت من جامعة إلى أخرى 

مع مراعاة الميزة النسبية لكل جامعة.
المعالم  واضحة  قومية  استراتيجية  خطة  وجود  عدم   -

للبحث العلمى واالبتكار
 – عدم وجود نظم موضوعية لقياس وتقويم األداء فى مجال 

البحث العلمى.
العلمى  البحث  بدور  المجتمعى  واإلدراك  الوعى  نقص   -
 ) الخدمية  القطاعات   – الصناعية  األعمال  )قطاعات 

وعدم اللجوء للجامعات كبيوت خبرة.
- ضعف التمويل والموازنة المخصصة للبحث العلمي.

والمعدات  األجهزة  فى  السريع  التكنولوجى  التطور   -
المستخدمة فى البحث العلمى فى جميع التخصصات.
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الفر�ص والتهديدات على م�ستوى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

التهديدات )التحــديات(الفـــــــــرص

يمكن  المحافظة  داخل  متعددة  صناعية  ومدن  مراكز  وجود   -
وتنميتها  تطويرها  فى  والمساهمة  معها  التعاون  للجامعة 

ومعالجة مشاكلها.
الطابع  عليها  يغلب  التى  المحافظات  من  المنوفية  محافظة   -
الزراعى ويمكن اإلستفادة من ذلك فى تطوير وتحسين - 
المساحات  من  اإلستفادة  وتعظيم  الزراعة  وطرق  أساليب 

الزراعية المتاحة.
مدينة  منطقة  فى  ممثاًل  صحراوى  ظهير  المنوفية  لمحافظة   -
مراكز  إلنشاء  فرص  توفير  من  يمكن  بدر  ومركز  السادات 

بحثية تساهم فى تطوير وتنمية هذه المناطق الجديدة.
- تنوع األنشطة الصناعية والزراعية والخدمية بالمحافظة يتيح 
تلك  وتحسين  وتنمية  تطوير  فى  الجامعة  لمساهمة  فرص 

األنشطة.
- وجود أثار مدفونة فى أراضى المحافظة يمكن كشف النقاب 
والخارجية  الداخلية  السياحة  تنشيط  على  يساعد  مما  عنها 

بالمحافظة.
- إحتياجات قطاعات المحافظة مثل الصحة والتعليم والزراعة 
الخاص  الطابع  ذات  الوحدات  ومنتجات  لمخرجات 

بالجامعة.

المجتمع  مؤسسات  عن  المسئولين  لدى  الوعى  ضعف   -
الجامعة  به  تقوم  أن  يمكن  الذى  الدور  بأهمية  المحلى 

لخدمة المجتمع. 
لإلنفاق  المجتمعية  والمؤسسات  األجهزة  إمكانات  ضعف   -
وتلك  الجامعة  بين  التعاون  ومجاالت  المشاريع  على 

المؤسسات. 
المجتمعية  والمؤسسات  األجهزة  بين  التنسيق  ضعف   -
فى  وخبراتها  الجامعة  إمكانات  من  لإلستفادة  والجامعة 

تطوير ودعم تلك األجهزة والمؤسسات.
لإلستفادة  المجتمع  مؤسسات  لدى  إستراتيجية  وجود  عدم   -
تلك  تطوير  فى  للجامعة  والتعليمية  البحثية  اإلمكانات  من 

المؤسسات.
- وجود العديد من القوانين والتشريعات التى تعمق البيروقراطية 

وتحد من فاعلية دور الجامعة فى خدمة المجتمع.
الطابع  ذات  للوحدات  الخاص  القطاع  شركات  منافسة   -
الخاص بالجامعة لوجود فرص جذب لديه أكثر من حيث 

المنافسة السعرية وتفوقه فى عمليات التسويق
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الفر�ص والتهديدات على م�ستوى مركز ووحدات نظم �سمان الجودة 
التهديدات )التحــديات(الفـــــــــرص

الجودة  ضمان  بأهمية  والعالمى  واإلقليمى  المحلى  االهتمام   -
والتحسين المستمر فى منظومة العملية التعليمية.

- انشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
- دور إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالى فى تقديم 
مشروعات داعمة لتطوير الكليات ) CIQAP - المشروعات 

التنافسية – المشروعات الطالبية(.
لتوكيد  العالى  التعليم  وزارة  مع  للتعاون  مشروعات  اتاحة   -

الجودة.
- تنامى الطلب فى سوق العمل على خريجى الكليات المعتمدة.

على  والحصول  الجودة  ضمان  بأهمية  الوعى  تنامى   -
الجامعات  فى  المسئولة  الرسمية  الجهات  من  االعتماد 

العربية والمحلية.
- تزايد التنافسية بين الجامعات المحلية فى الحصول على االعتماد 

ألكبر عدد من الكليات والمعاهد التابعة لها.
- وجود جامعات حكومية قريبه جغرافيا للجامعة ولديها عدد 

أكبر من الكليات والمعاهد المعتمدة.
هيئة  العالى على  التعليم  المقدم من وزارة  التمويل  توقف   -

مشروعات تدعم نظم الجودة.
رغبات  االعتبار  فى  يأخذ  ال  والبرامج  بالكليات  القبول   -
خفض  شأنه  من  وهذا  المجموع  على  ويركز  الطالب 

الدافعية لدى الطالب لإلبداع واإلبتكار والتميز.

جدول رقم )7(
الفر�ص والتهديدات على م�ستوى الجهاز االإدارى للجامعة

التهديدات )التحــديات(الفـــــــــرص

- الموقع الجغرافى المتميز للجامعة وتواجدها فى محافظة عريقة، 
شبين   ( بالمحافظة  الجامعة  لوحدات  الجغرافى  واإلنتشار 

الكوم/ منوف /أشمون(.
 – المالية  وزارة   ( الحكومية  الجهات  مع  المستمر  التواصل   -

التخطيط – الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة...إلخ(
- العالقات الممتازة والتعاون المثمر واالتجاه السائد بين األجهزة 

التنفيذية بالمحافظة لتدعيم الجامعة.
على  مطروحة  ــة  اإلداري األجهزة  لتطوير  مشروعات  وجود   -

المستوى الدولى والمحلى .
- وجود مركز إلعداد القادة لتدريب القيادات اإلدارية عند الترقيات.

 

إلحتياجات  الكافى  التمويل  على  الحصول  صعوبة   -
الجامعة حالة وجود مستجدات ضرورية.

- صعوبة تدبير الدرجات المالية وضعف الميزانية المعتمدة 
من الدولة لتمويل الوظائف .

- المادة 25 مكرر تسويات تعد احدى السلبيات فى إعادة 
توزيع العمالة بعد الحصول على مؤهل أثناء الخدمة.

الجامعات  ومنها  الحكومية  األجهزة  فى  التعيين  سياسة   -
والتخصصات  الفعلية  اإلحتياجات  إلى  بدقة  تستند  ال 

المطلوبة .
تنظيم  لقانون  وفقا  التنظيمى  بالهيكل  الجامعة  التزام   -
التعديالت  اجراء  إلى  الفرصة  يتيح  ال  بما  الجامعات 
فى  تحدث  التى  التنظيمية  المتغيرات  مع  تتناسب  التى 

الجامعة.
يتطلب  اإلدارات  تسمية  إعادة  أو  استحداث  أو  دمج   -
للتنظيم  المركزى  الجهاز   ( أعلى  جهات  من  موافقات 

واإلدارية(.
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ا�س )2( تحليل البيئة الداخلية للجامعة 

)Strengths and Weaknesses مجاالت القوة وال�سعف( 

اأوال: مجاالت القوة وال�سعف فى البيئة الداخلية للجامعة:

 من أكثر المداخل المستخدمة فى أدبيات االدارة االستاراتيجية ذلك المدخل الذى يعرف بتحليل العوامل 
باستخدام طريقة  ، وذلك   )Internal Strategic Factors Analysis - ISFA  ( الداخلية  اإلستراتيجية 
القوة  يمكن تحديد مجاالت  فانه  لذلك  للمؤسسة. وفقا  الداخلية  اإلستراتيجية  السبع  العوامل  أو   ،)7S( الــ 

والضعف فى األبعاد السبعة الرئيسية للمؤسسة التالية:

• 	 Structureالهيكل

• 	 Staffاألفراد

• 	 Sourcesالموارد

• 	 Styleنمط اإلدارة

• 	Systems& Proceduresاألنظمة واإلجراءات

• 	 Skills المهــــــــارات

• 	Shared Value القيم المشتركة

ثانيا: اأنواع نقاط القوة وال�سعف فى البيئة الداخلية للجامعة: 

 فى ضوء ما سبق فقد تم اتباع هذا المدخل بصفة أساسية بالنسبة للقطاعات المختلفة فى الجامعة باعتبارها 
احدى مؤسسات التعليم العالى مع األخذ فى االعتبار أى عوامل أخرى إضافية تنفرد بها بحكم طبيعتها المختلفة 

عن المؤسسات األخرى الخدمية، وهذه القطاعات هى كما يلى )انظرالجداول أرقام 8 – 13(:

•  القيادات األكاديمية.	

• شئون التعليم والطالب.	

• الدراسات العليا والبحوث.	

• خدمة المجتمع وتنمية البيئة.	

• وحدات ضمان الجودة.	

• قيادات الجهاز االدارى للجامعة.	
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جدول رقم )8(ا�س

مجاالت القوة وال�سعف على م�ستوى القيادات االأكاديمية
مجاالت الضــــعفمجاالت القـــــــوة 

كانت  حيث   ،1997 عام  منذ  عامة  استراتيجية  للجامعة   -
جامعة المنوفية في مقدمة الجامعات المصرية على مستوى 

الجمهورية في هذه الصدد.
على  واعتمادها  مناقشتها  تم  للجودة  استراتيجية  للجامعة   -

مستوى اللجنة القومية لضمان الجودة.
الذى  للكبد  القومي  المعهد  الجامعة  في  التميز  مراكز  من   -
كلية  كذلك  الجمهورية.  مستوى  على  الكبد  مرضى  يخدم 

الهندسة االلكترونية بمنوف.
-  يتوافر أعضاء هيئة تدريس ذات كفاءة عالية متخصصة في 

الجامعة.
اختيار القيادات األكاديمية وفقا لالنتخابات.   -

للحصول  للتقدم  المتزايدة  والرغبة  بالجودة  الوعى  انتشار   -
على االعتماد.

حسن العالقة بين قيادات الجامعة في المستويات االدارية   -
المختلفة.

حاالت  وجود  وعدم  الجامعة  به  تنفرد  الذى  االستقرار   -
ملحوظة من الشغب أو التوتر بين الطالب.

وجود برامج أكاديمية متنوعة بكليات الجامعة.  -
لدى الجامعة مركز لضمان الجودة.  -

لدى الجامعة وحدة إلدارة المشروعات.  -
لدى الجامعة مركز للمعلومات.   -

يتوافر بالجامعة مركز معتمد دوليا لتنمية قدرات اعضاء هيئة   -
التدريس و القيادات االدارية.

لدى الجامعة مركز للدراسات االستراتيجية.   -
عام  )أمين  االداريــة  القيادات  الختيار  عليا  لجنة  وجود   -
الجامعة - وكيل أول وزارة، واألمناء المساعدين، ومديري 

العموم( وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة.
وجود وحدة متميزة لطالب المرحلة األولى  -

القيادات  الختيار  ومعلنة  وموثقة  موضوعية  معايير  وجود   -
األكاديمية غير المنتخبة.

وجود نظام موثق لتقييم أداء العاملين في الجهاز اإلداري   -
طبقا  بالجامعة  والمزايدات  المناقصات  نظم  تحديث  تم   -

للقانون 89 لسنة 1998
وزارة  مع  بالتنسيق  للجامعة  التنظيمي  الهيكل  تطوير  تم   -

التنمية اإلدارية.

في  االستراتيجية  محتويات  تنفيذ  معوقات  مراجعة  عدم   -
الفترة السابقة.

النواب  لدى  الجامعة  استراتيجية  من  نسخ  توافر  عدم   -
والقطاعات اإلدارية ولدى القيادات االكاديمية في الكليات 

والمعاهد في الجامعة.
عدم توجيه االهتمام الكافي لتنفيذ مشروعات االستراتيجية   
على  األمر  يقتصر  أن  يجب  ال  حيث  تنفيذها،   ومتابعة 

إعدادها ثم االحتفاظ بها في المكاتب.
الجامعة  استراتيجية  ومشروعات  ببرامج  االلتزام  عدم   -

للجودة في التطبيق العملي في السنوات الماضية.
القيادات األكاديمية كأحد  بالرغم من مميزات نظام اختيار   -
له عيوبه  النظام  ان هذا  إلي  اإلدارة  في  الديمقراطية  مظاهر 

والتي قد تحول دون اختيار الكفاءات في جميع المواقف.
الجودة  واستراتيجية  الجامعة  استراتيجية  بين  خلط  هناك   -
جزئيا  تحقق  أن  يجب  الثانية  بأن  التوعية  ويجب  للجامعة، 

األولى.
عدم وجود استراتيجية فرعية للتعليم والتعلم.   -

عدم وجود مركز للنشر العلمي بالجامعـة حتى يكون لديها   -
.Impact Factor دوريات عالمية لها

االستراتيجية  مشروعات  لتنفيذ  الالزم  التمويل  توفير  عدم   -
في  المخطط  الزمنى  والجدول  التنفيذية  للخطة  وفقا 

االستراتيجية.
الكليات  بعض  في  المعتمدة  الساعات  نظام  تطبيق  عدم   -

بالنسبة للكليات التي يتوافق معها هذا النظام.
ال  الجامعة  كليات  في  المقدمة  التعليمية  البرامج  بعض   -
ومتطلبات  تتفق  بمواصفات  خريجين  توفير  على  تساعد 
سوق العمل. أي لم يتم ربط هذه البرامج باحتياجات سوق 

العمل.
عدم وجود االهتمام الكافي بالبحث العلمي والسفر للخارج   -
لالحتكاك  وغيرها(  علمية  وزيارات  ومؤتمرات  )بعثات 

والتبادل العلمي.
القصور في التفعيل الحقيقي لالتفاقيات والشراكات الدولية   -
لما هو موجود منها واستحداث اتفاقيات وشراكات اخرى.

عدم الدراسة الكافية لالحتياجات التدريبية الفعلية للموارد   -
البشرية في الجامعة )قيادات أكاديمية/ أعضاء هيئة تدريس/ 
المطبقة في  اآلليات  النظر في  إعادة  طالب/ عاملين(، مع 

تقييم أداء التدريب والعوائد الناتجة عن االستثمار فيه.  
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ا�س القيادات  أداء  بمستوي  االرتقاء  نحو  التوجه  الجامعة  تبني   -

اإلدارية .
البيئية  للبحوث  ومجلة   ، اإلنسانية   للعلوم  مجلة  إصدار   -

والطاقة .
تفعيل القواعد المنظمة لسفر أعضاء هيئة التدريس للخارج   -

ووضع بعض الضوابط في إطار القانون المنظم لذلك.

بالرغم من التوجه نحو االرتقاء بمستوي  القيادات اإلدارية   -
مثل  األداء  لتقييم  نظم رسمية  يوجد  انه ال  إال  دورية  بصفة 
والتحفيز  اإلدارية  والتنمية  والتدريب  والتعيين  االختيار   (

وتقييم األداء(.
لبعض  المهنية  األخالقية  بالمعايير  الجاد  االلتزام  عدم   -

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
غير  الممارسات  لمحاربة  صارمة  قواعد  وجــود  عدم   -
األجهزة  واستخدام  الخصوصية،  الدروس  مثل  األخالقية 

والمعدات خارج الجامعة، وغيرها.
عدم التوسع الكافي في ممارسة اإلدارة بالمشاركة في اتخاذ   -
القرارات والنقد البناء علي  المستويات المختلفة     ) أعضاء 

هيئة التدريس والطالب واإلداريين ( .
عدم فعالية نظام تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس .  -

)مهنية  والموثقة  والمعلنة  موضوعية  المعايير  توافر  عدم   -
وسلوكية وشخصية( لتعيين المعيدين وال يقتصر األمر على 

مجرد التفوق العلمي.
التميز  وتحقيق  الذاتي،  التمويل  مصادر  في  التوسع  عدم   -

والتنافسية في منتجات وخدمات الجامعة.
من  االعتماد  على  حصلت  التي  الجامعة  كليات  عدد  قلة   -
الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد باعتبار أن هذا األمر 

من القضايا الملحة في الفترة القادمة.
على  العمل  مع  العليا  الدراسات  برامج  في  التنويع  عدم   -

تحسين جودة البرامج المقدمة.
المرحلة  في  الوافدين  الطالب  لجذب  خطة  وجود  عدم   -

الجامعية األولي ومرحلة الدراسات العليا.
وعقد  الفاعلة  المجتمعية  المشاركة  مستوى  انخفاض   -
والمؤسسات  والمصانع  الشركات  مع  بروتوكوالت 

الحكومية في اإلقليم
اإلداري  الجهاز  أعضاء  تحفيز  لنظم  الكافي  التطوير  عدم   -

بالجامعة.
القيادات  لبعض  والمؤسسي  اإلداري  العمل  ثقافة  ضعف   -

اإلدارية بالجامعة.
ضعف المشاركة الطالبية في أنشطة الجامعة.   -

عدم االستفادة الكاملة من القيادات االكاديمية السابقة.   -
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توزيع ا�س إعادة   ( العمل  عبء  مع  العمالة  هيكل  توازن  عدم   -

الفائض وسد العجز وفقًا لالحتياجات والتخصصات(.
عدم فعالية مشاركة بعض رجال األعمال وقيادات المجتمع   -

المدني في دعم انشطة وخدمات الجامعة. 
نقص في فنيين المعامل والورش.  -

لسوق  الخريجين  وتأهيل  إلعداد  متنوعة  برامج  توجد  ال   -
العمل.

توجد  ال  كما  وخريجيها.  الجامعة  بين  الروابط  ضعف   -
وحدات فعالة لمتابعة الخريجين.

في  الطالب  عدد  إلي  التدريس  هيئة  اعضاء  نسبة  اختالل   -
بعض الكليات .

القومية  التوجهات  مع  تتفق  للجامعة  بحثية  خطة  توجد  ال   -
للدولة(، اضافة الى ضعف تمويل البحث العلمي.

الجودة  لنظم  الداخليين  للمراجعين  الكافي  التأهيل  عدم   -
بكليات الجامعة.

ضعف العالقة بين وحدات الجودة بالكليات ومركز الجودة   -
بالجامعة.

جدول رقم )9(
مجاالت القوة وال�سعف على م�ستوى قطاع التعليم والطالب 

مجاالت الضــــعفمجاالت القـــــــوة

)أ( المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية: 
أخرى  أو  قياسية  قومية  معايير  الجامعة  كليات  بعض  تبنى   -

معتمدة.
- وجود توافق بين المعايير األكاديمية التى تبنتها هذه الكليات 

مع رسالتها وأهدافها االستراتيجية.
- تنفيذ برامج التوعية بالمعايير األكاديمية فى بعض الكليات.

)أ( المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية:
- ضعف توصيف بعض المقررات الدراسية

- ضعف المخرجات العلمية المستهدفة للمقررات الدراسية
- ضعف متابعة احتياجات سوق العمل ومعرفة رأى المستفيدين 
فى مستوى الخريج ونوعية التخصص المطلوب. اضافة الى 
غياب مراجعة وإعادة صياغة النتائج التعليمية المستهدفة بما

ضوء  فى  الكليات  بعض  فى  التعليمية  البرامج  أغلب  تعديل   -
المعايير األكاديمية ورسالة واهداف كل كلية

- هناك توصيف موثق ومعلن للبرامج التعليمية ببعض الكليات.
نظام  إلى  الكليات  بعض  فى  التعليمية  البرامج  تحويل  تم   -

الساعات المعتمدة.
البرامج  تصميم  فى  بالكليات  المعنية  األطــراف  تشارك   -

التعليمية.
- وجود مكتبات مزودة بمراجع عربية وأجنبية بكليات الجامعة. 
- وجود عدد من المعامل لنادى تكنولوجيا المعلومات بكليات 

الجامعة.

يحقق رسالة كل كلية وأهدافها واحتياجات سوق العمل والتقدم 
العلمي.

- نقص وعى الطالب وبعض أعضاء هيئة التدريس بالمخرجات 
التعليمية المستهدفة

البرامج  السنوية لتحديث وتطوير  التقارير  - عدم االستفادة من 
التعليمية فى بعض الكليات األخرى.

من  كل  نظر  وجهة  من  الدراسية  البرامج  تقييم  نظم  غياب   -
آراء  من  االستفادة  تتم  ال  كما  المعنية  واالطراف  الطالب 
بصورة  الدراسية  المقررات  وتطوير  تحسين  فى  الطالب 

علمية فى العديد من الكليات.
- ضعف التسويق واالعالن عن البرامج الدراسية لجذب المزيد 

من الطالب الوافديين من دول عربية واجنبية.



31

20
20

 - 
20

14
ية 

وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س التطورات  تواكب  جديدة  وتخصصات  تعليمية  برامج  إضافة   -

)كلية  الكليات  ببعض  المعتمدة  الساعات  بنظام  الحديثة 
الهندسة(.

فى بعض  الدراسية  المقررات  تقييم  فى  الطالب  يتم مشاركة   -
الكليات.

- توفير نظم التحسين المستمر من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء 
أن  يمكن  بما  بالجامعة،  والقيادات  ومعاونيهم  التدريس  هيئة 

يساعد على االرتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية.

)ب( شئون التعليم والقبول والتحويل:
- سياسات القبول والتحويل معلنة بوسائل مختلفة. 

وتكافؤ  بالشفافية  تتسم  التعليمية  بالبرامج  القبول  إجراءات   -
الفرص.

على  المعرفية  المهارات  قياس  على  التقويم  طرق  اقتصار   -
البرامج  بعض  فى  والمهنية  العملية  المهارات  حساب 

التعليمية.

)ب( شئون التعليم والقبول والتحويل:
- عدم مالئمة نظام التنسيق والقبول بالجامعة.

- عدم مالئمة عدد الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة حالًيا 
   فى بعض الكليات. إضافة إلى زيادة أعداد المقبولين فى بعض

   الكليات وقلتها فى كليات اخرى.
فى  فقط  وتركزهم  الجامعة  إلى  الوافدين  الطالب  عدد  قلة   -

كليتى التجارة ، والحقوق. 
- عدم وجود نظام المنح الدراسية بالنسبة لطالب مرحلة 

    البكالوريوس والليسانس.
 

)جـ( اإلرشاد الطالبي:
فى  مطبق  غير  األكاديمى  واإلرشاد  المعتمدة  الساعات  نظام   -

بعض الكليات.

)د( الدعـم الطالبي:
التكافل  صندوق  من  للطالب  كبيرة  مبالغ  صرف  من  بالرغم   -
االجتماعى ، إال أن عدد الطالب المحتاجين يزداد ويحتاج 

لمبالغ أكبر.
- عدم كفاية نظام دعم الطالب المتميزين والموهوبين.

- عدم القدرة على مقابلة الطلب المتزايد على االقامة فى المدينة 
الجامعية من داخل وخارج المحافظة.

- العيادات الطبية بالمدن الجامعية غير مجهزة للحاالت الطارئة. 
- عدم وجود برامج موثقة الكتشاف المبدعين ورعايتهم

- عدم وجـود برامج موثقة لرعاية المتعثرين دراسًيا.
- عــدم كفايــة اإلعانــات المالية والمادية للطالب من ذوى 

االحتياجات الخاصة.
- انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة للطالب فى المدينة 

الجامعية.

- تحديد نسبة محددة للتحويل من وإلى الكليات.

- وجود دليل للطالب يتم تحديثه سنويا بكل كلية.
بخصوص  الطالب  والتماسات  تظلمات  لبحث  آلية  وجود   -

النتائج والعملية التعليمية مفعله فى بعض الكليات.
طبًقا  المعيدين  لتعيين/تكليف  خمسية  خطط  وجــود   -

لالحتياجات الفعلية.

)جـ( اإلرشاد الطالبي:
ونظام  الكليات  ببعض  األكاديمى  لإلرشاد  نظام  وجود   -

الساعات المكتبية بأغلب الكليات.

)د( الدعـم الطالبي:
خالل  من  للطالب  المالى  للدعم  واضحة  سياسات  وجود   -

صندوق التكافل االجتماعي.
- وجود مدينة جامعية للذكور واإلناث وتستوعب عدد كبير من 

الطالب.
المطعم  داخل  الساخنة  الوجبات  لتقديم  خدمات  وجود   -

المركزى بالجامعة للطالب المقيمين وغير المقيمين.
مركزية  طبية  وإدارة  كلية  بكل  الطبية  للرعاية  عيادات  وجود   -

وكذلك المستشفى الجامعي.
االحتياجات  ذوى  للطالب  وعينية  مادية  إعانات  تقديم   -

الخاصة.
- وجود نظام معلن لدعم وتحفيز للمتفوقين.
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- وجود خطة لألنشطة الطالبية معتمدة ومعلنة سنوًيا مع وجود 
سياسات لتشجيع الطالب على ممارسة األنشطة المختلف.

األنشطة  فى  بالمشتركين  خاصة  للمكافآت  نظام  وجود   -
الطالبية.

على  اإلشراف  فى  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  مشاركة   -
األنشطة الطالبية.

- وجود منشآت رياضية ومراكز وقاعات فنية وثقافية لممارسة 
المغطاة،  الصالة  السباحة،  حمام   - مثل:  الطالبية  األنشطة 

اإلستاد الرياضي، .... غيرها.
- تقديم الدعم والرعاية المتميزة للطالب ودعم األنشطة الطالبية

)و( قياس رضا الطالب:
- يتم قياس رضاء الطالب على مستوى بعض كليات الجامعة. 

)ز( التعليم والتعلم:
- يوجد مركز للتعليم اإللكترونى بالجامعة يقوم بإنتاج المقررات 

اإللكترونية
- تطبيق نظام الساعات المعتمدة فى بعض الكليات مثل كلية العلوم، 
وفى البرامج الجديدة بكليات الهندسة والزراعة وكذلك برامج 

التعليم المفتوح.
- وجود محاوالت فردية لتنمية صور التعلم الذاتي.

- وجود نظام للتعليم المفتوح ببعض كليات الجامعة
- وجود برامج معتمدة للتدريب الميدانى للطالب.

)ح( نظام تقويم الطالب:
- حصول كلية العلوم بالجامعة على مشروع لتطوير نظم تقويم

    الطالب من برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد يمكن 
االستفادة منه فى كليات الجامعة المختلفة.

ومشاريع  وعملية  شفهية  تحريرية  بين  ما  التقويم  نظم  تنوع   -
تدريبية.

بعض  فى  الطالب  تقويم  لنتائج  وتحليل  مراجعة  وجود   -
الكليات.

)هـ( األنشطة الطالبية:
وخاصة  األنشطة  فى  المشاركة  على  الطالب  اقبال  ضعف   -

الكليات العملية.
- ضعـــف مشاركـة أعضاء هيئة التدريس لتشجيع الطالب فى 

مشاركتهم فى األنشطة الطالبية.

)و( قياس رضا الطالب:
الكليات  معظم  فى  عامة  بصفة  الطالب  رضا  قياس  يتم  ال   -
وخاصة بالنسبة لسياسات القبول والتحويل، والدعم المالي، 
والمدينة  الطالبي،  والنشاط  واالمتحانات،  والمقررات، 

الجامعية، وغيرها.

)ز( التعليم والتعلم: 
معظم  فى  للطالب  الدراسية  وتجهيزاتها  المعامل  كفاية  عدم   -

الكليات، ونقص األجهزة العلمية وأجهزة الحاسب اآللي
- عدم وضع نظام لشكاوى الطالب وإيجاد حلول لها وتفعيلها 

بالشكل المناسب فى بعض الكليات

المتابعة  نظرا لضعف  الميدانى  التدريب  برامج  - ضعف بعض 
من الكليات. 

االعداد  ظل  فى  للتدريس  حديثة  اساليب  استخدام  صعوبة    -
الكبيرة للطالب.

- عدم تناسب قاعة الدرس والمدرجات مع اعداد الطالب فى 
بعض الكليات.

- عدم توافر نظام متطور للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد يوفر 
فرص التعليم الذاتى والمستمر لتلبية احتياجات المجتمع

)ح( نظام تقويم الطالب: 
- معظم االمتحانات ال تقيس المخرجات التعليمية المستهدفة. 
عدم وجود تغذية راجعة للطالب عن نتائج التقويم الدورية 

فى أغلب الكليات.
- عدم وجود معايير معلنة لوضع االمتحانات.

التصحيح  مثل  االمتحانات  فى  حديثة  نظم  تطبيق  عدم   -
كليات  معظم  فى  اإللكترونية  واالمتحانات  اإللكترونى 

الجامعة.
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- تتم أعمال الرصد وإعالن النتائج إلكترونيا فى كل الكليات.
رأى  أخذ  ويتم  مناسبة  مواعيد  فى  االمتحانات  جداول  تعلن   -

الطالب فيها.

)ط( الكتاب الجامعي:
- وجود مركز لتوزيع الكتاب الجامعى ببعض الكليات.

- وجود ضوابط لتحديد سعر ومواصفات الكتاب الجامعى تبًعًا 
لعدد ساعات المقرر وعدد الطالب.

- وجود دعم مادى للطالب لدعم الكتاب الجامعي.

)ى( مصادر التعليم والتعلم:
ودوريات  حديثة  مراجع  من  تحتاجه  بما  المكتبات  دعم   -
المكتبات  مشروعات  ضمن  علمية  ورسائل  متخصصة 
بالبرمجيات،  وكذلك  العلمية،  الرسائل  ومستودع  الرقمية 

وربط جميع المكتبات بالشبكة القومية.
المكتبات  بخالف  الجامعة  داخل  مركزية  مكتبة  وجود   -

المختلفة للكليات.
المعاونة  بالوسائل  مجهزة  والمحاضرات  الــدرس  قاعات   -
اإللكترونية والجيدة التهوية واإلضاءة فى جميع كليات الجامعة.

الفهرس  “مشروع  المكتبات  لتطوير  مشروعات  وجود   -
الموحـد للمكتبات اإللكترونية الجامعية”.

- عـدم وجود نظام موضوعى لالمتحانات الشفهية والعملية.
قياس  على  بالجامعة  الطالب  تقويم  اساليب  معظم  اقتصار   -
االستنتاج  على  لقدراتهم  اختبار  دون  واالسترجاع  الحفظ 

والتحليل واالبداع واالبتكار.

)ط( الكتاب الجامعي:
المالئم  الوقت  فى  للطالب  الجامعى  الكتاب  توفير  تأخر   -

بأغلب الكليات.
- اعتماد أغلب المقررات الدراسية على الكتاب الجامعي.

- عدم تطبيق الضوابط المعتمدة إلصدار وتسعير وتوزيع
الكتاب الجامعى واعتماده من القسم العلمى فى بعض األقسام 

والكليات.
- المقررات الدراسية تعتمد على المذكرات والكتاب الجامعي، 

وليس الكتب المرجعية العالمية.
- افتقاد الكتاب الجامعى للطباعة الجيدة والرسومات التوضيحية 
األقسام  بعض  فى  رديئة  ورق  نوعية  واستخدام  الواضحة 

والكليات.
للمراجع األساسية  الجماعى  للتأليف  - عدم وجود محاوالت 

فى الكليات

)ى( مصادر التعليم والتعلم:
االستذكار  وقاعات  باألنترنت  المتصلة  المعامل  عدد  قلة   -

بالمكتبات والمتاحة للطالب.
- الكتب التخصصية والمراجع والدوريات الورقية غير متنوعة، 

وقديمة الى حد ما.
من  كبير  عدد  فى  والحديثة  المطورة  العلمية  األجهزة  نقص   -

المعامل المستخدمة فى تدريب الطالب فى الكليات.
فى  وخاصة  الطالب،  أعداد  مع  الدراسية  المعامل  تناسب  عدم   -
أعداد  فى  والنقص  تحديثها  انتظام  مع  الكبيرة،  األعداد  كليات 

الفنيين.
وربطها  الدراسية  والمقررات  التعليمية  البرامج  تطوير  عدم   -

باحتياجات المجتمع وتنميته.
المختلف،  التخصصات  تخدم  التى  المتنوعة  معامل  وجود   -

اضافة الى معامل للغات األجنبية مجهزة.
- توفير قاعات لالستذكار للطالب بالمكتبات.
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االجتماعية  بالشئون  مشهرة  الخريجين  لشئون  جمعية  وجود   -
ولها موارد ثابته بالجامعة.

- تقوم معظم الكليات بتنظيم ملتقى للتوظف كل عام

)س( خدمات الخريجين:
- عدم وجود وحدة لشئون الخريجين بكليات الجامعة، وعدم 

وجود رابطــة لخريجى الجامعة.
- عدم وجود برامج تحويلية للخريجين.

- ال توجد قاعدة بيانات للخريجين ببعض بالكليات.
لسوق  والخريجين  الطالب  إلعداد  تدريبية  برامج  توجد  ال   -

العمل.
من  العديد  فى  اإلدارى  الجهاز  وظائف  توصيف  يوجد  ال   -

الكليات وان وجد ال يتم العمل وفقا لها التوصيف.
الخريجين  ومتابعة  التدريب  وحدات  وتفعيل  وجود  عدم   -

والكوارث واألزمات بالشكل المطلوب.

جدول رقم )10(
مجاالت القوة وال�سعف على م�ستوى قطاع الدرا�سات العليا والبحوث

مجاالت الضــــعفمجاالت القـــــــوة
)1( اللوائح:

المنظمة  والقواعد  اللوائح وتبسيط االجراءات  توحيد  البدء فى 
للعمل فى هذا القطاع. 

)ب( الكوادر البشرية:
التخصصات  فى  البشرية  الموارد  من  الكافى  العدد  توافر   -

الوظيفية المختلفة.

)ج( اإلمكانيات المتاحة: 
- وجود بنية تحتية بالكليات من معامل وورش وقاعات تدريس.

- وجود وحدة لتكنولوجيا التدريس.
وخدمة  االلكترونية  العرض  واجهزة  االلية  الحاسبات  توافر   -
العليا  الدراسات  برامج  فى  الدراسة  ألغراض  االنترنت 

والبحث العلمي.

)د( اللوجستيات: 
- توفير معظم األجهزة والتسهيالت المادية الالزمة للمعامل فى 

معظم كليات الجامعة

)أ( اللوائح:
- التباين الكبير فى لوائح الدراسات العليا والقواعد المنظمة وصعوبة 
تعامل موظفى الدراسات العليا مع اللوائح وإعاقة العمل وخلق 
الكثير من المشكالت )توحيد الصيغ مع االختالف فى المحتوى 

العلمي(.

)ب( الكوادر البشرية:
واللوائح  المنظمة  القواعد  مع  للتعامل  كافى  بشكل  مدربه  غير   -
اآلراء  وتعدد  العمل  إعاقة  على  يؤدى  مما  بالقانون  وربطهما 

)التدريب المستمر(.

)ج( اإلمكانيات المتاحة:
ومن  العليا  الدراسات  ألنشطة  المخصصة  المالية  الموارد  قلة   -
الرسائل،  العلمى على  االشراف  انخفاض مستوى مكافآت  ثم 
ومكافآت الحكم والمناقشة للرسائل العلمية، والمكافآت الخاصة 

بالجوائز العلمية وغيرها.
- عدم توافر قاعات دراسية مجهزة بتكنولوجيا التدريس والتسهيالت 

االخرى ألغراض تدريس طالب الدراسات العليا.
- انخفاض مستوى األداء فى اإلدارات المعنية بالدراسات العليا.

)د( اللوجستيات: 
العلمية وبين الكليات  التكرار فى شراء األجهزة بين األقسام   -
بعضها البعض وعدم استخدامها بجدوى اقتصادية مما يؤدى 

إلهدار فى المال.
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)هـ( أعضاء هيئة التدريس:
- توافر العديد من أعضاء هيئة تدريس ذوى الكفاءة العالية فى 

التخصصات المختلفة والمتميزين محليا وعربيا ودوليا.
قيادية  مناصب  شغلوا  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض   -
متميزة فى المجتمع كوزراء، ومحافظين، ورؤساء جامعات 

ونواب رؤساء جامعات، ومستشارين.
- وفرة فى أعداد أعضاء هيئة التدريس، حيث يمثل ذلك فرصة 

إلثراء البحث العلمى والتأليف والنشر العلمي
- النشر العلمى فى دوريات عالمية لبعض أعضاء هيئة التدريس.

)و( خطة الدراسات العليا: 
العليا  للدراسات  متنوعة  برامج  الجامعة  كليات  جميع  تقدم   -

تشتمل على الدبلومات ودرجتى الماجستير والدكتوراه.
الماجستير  لدرجات  متزايدة  أعداد  سنويا  الجامعة  تمنح   -

والدكتوراه. 

)ز( الخطط البحثية:
- وجود خطط بحثية لبعض األقسام العلمية. 

)حـ( المناهج الدراسية: 
برامج  فى  للدراسة  تعليمية  وخطط  تعليمية  برامج  توجد   -

الدراسات العليا المختلفة.

- ثقافة حب التملك فى التعامل مع األجهزة بين األقسام العلمية 
وبين الكليات وعدم التعاون معا لزيادة كفاءة استخدامها.

)هـ( أعضاء هيئة التدريس:
- يوجد وفرة فى أعداد هيئة التدريس غير موظفه توظيفًا صحيحًا 

فى بعض الكليات.
- افتقار روح الفريق فى العمل واالنتاج البحثي. 

- وجود عجز فى بعض تخصصات أعضاء هيئة التدريس فى
بعض الكليات.

)و( خطة الدراسات العليا: 
العمل  وفقدان  العليا  للدراسات  واضحة  خطة  وجود  عدم   -

بروح الفريق.
العلوم  كليات  بعض  فى  التدريس  هيئة  اعضاء  أعداد  نقص   -
برامج  من  تقدمه  ما  على  االقبال  تزايد  من  بالرغم  االنسانية 
طالب  أعداد  زيادة  عله  ترتب  الذى  االمر   ، عليا  دراسات 
لدرجتى  التسجيل  من  يتمكنون  ال  الذين  العليا  الدراسات 

الماجستير والدكتوراه.

)ز( الخطط البحثية:
- عدم التزام األقسام العلمية بالكليات من اعداد وتوثيق وتنفيذ 

خططها البحثية السنوية.
- عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة لرسائل الماجستير والدكتوراه 

مما يحول دون التكرار للموضوعات البحثية عند التسجيل.

)حـ( المناهج الدراسية:
- عــدم تطويــر المحتـوى العلمــى لمواكبة التطور السريع فى 

مجاالت برامج الدراسات العليا.
التعليمية  البرامج  لبعض  العلمى  المحتوى  مالئمة  عدم   -

الحتياجات المجتمع والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
- مصادر االطالع غير محددة )المراجع( وغياب كتاب القسم 

وانفراد أستاذ بتأليف المادة العلمية. 
- عدم إتباع طرق تكنولوجيا التعليم والتعلم فى الدراسات العليا 

.Learning E
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- تزايد أعداد طالب الدراسات العليا فى جميع كليات الجامعة.
الماجستير  برامج  فى  الوافدين  الطالب  أعداد  فى  تزايد   -

والدكتوراه فى بعض كليات الجامعة.

)ى( البحث العلمي:
- توافر الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس فى مجال البحث العلمي.
المراكز  أحتلت  التى  الجامعات  ضمن  الجامعة  تصنيف   -

المتقدمة أفريقيا.
- الدعم المالى للمشروعات البحثية.

- زيادة موارد صندوق دعم البحوث العلمية ومشاركته الفعالة فى 
التدريس،ومكافآت  قاعات  وانشاء  البحثية،  المشروعات  دعم 
اإلشراف، وشراء االجهزة العلمية، والمشاركة فى بدالت السفر 

للمؤتمرات العلمية. 
- منح جوائز النشر العلمى فى المجالت العالمية.

الجامعة،  العلمية على مستوى  الحالى لألبحاث  الوضع  - دراسة 
قاعدة  إلنشاء  تمهيدا  االن  حتى  بحث   2600 تجميع  تم  حيث 

بيانات بهذه األبحاث. 
- نشر األبحاث على موقع الجامعة اإللكترونى )قطاع الدراسات 

العليا(.
- دخول الجامعة وألول مرة فى الترتيب اإلفريقى العربي.

- تكريم المتميزين من أبناء الجامعة من المبعوثين بالخارج والداخل.

)ط( طالب الدراسات العليا:
- البيروقراطية فى التقدم للتسجيل أو لالمتحان أو الحصول على 

الشهادات.
- عدم تدريس مادة تمهيدية عن طرق وأخالقيات البحث العلمى 

وطريقة كتابة الرسائل واألبحاث العلمية قبل بدء الدراسة.
- صعوبة تفرغ الطالب كشرط فى برامج الماجستير والدكتوراه فى 

بعض الكليات.
- غياب التقييم والتقويم للعملية التعليمية:

طالب  ونشاط  التدريس  مجمل  عن  سنوية  تقارير  وجود  عدم   -
الدراسات العليا خالل العام من جانب أعضاء هيئة التدريس.

- عدم وجود نشرات دورية مع بداية كل عام دراسى داخل كل
التدريس/  أماكن  الدراســــية/  المقررات  على  تشمل  كلية   
مواعيد  النتيجة/  مواعيد  االمتحانات/  مواعيد  المحاضرين/ 

المنح/ نسب الحضور والقواعد المنظمة/ التزامات الطالب(.

)ى( البحث العلمي:
- غياب الخطة البحثية على مستوى القسم - الكلية - الجامعة. 

المحلى  المجتمع  بمشاكل  تجرى  التى  األبحاث  ارتباط  عدم   -
والقومى فى كثير من األبحاث فردية الفكر والتنفيذ لغياب العمل 

بروح الفريق.
المجتمع  بمشكالت  مرتبطة  واضحة  بحثية  خطة  وجود  عدم   -

المحلى والوطني.
- قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي.

- قلة عدد البحوث المنشورة فى دوريات عالمية متميزة.
- عدم وجود قاعدة بيانات واضحة للمشكالت بالمجتمع المحلى 
والقومى حتى يمكن استخدامها فى البحوث العلمية التطبيقية.

- عدم وجود طريقة محددة لقياس المردود لألبحاث العلمية.
الترقية  أغراض  على  العلمية  األبحاث  ونشر  اجراء  اقتصار   -
تقييم  التدريس ولكن يجب  هيئة  للعديد من أعضاء  بالنسبة 
البحث  وتشجيع  الترقية  بعد  التدريس  هيئة  عضو  عمل 

العلمى والتوسع فى المشروعات البحثية.
- قلة عدد األبحاث التى تجرى عن طريق المشروعات البحثية 

مقارنة باألبحاث الفردية.
- قلة المشاركة فى المؤتمرات العلمية الخارجية وطول الفترة الزمنية 

بين حضور المؤتمر الثانى وحضور األول )3 سنوات(.
- قلة النشر فى المجالت العالمية وعدم وجود آلية للمساعدة فى 

النشر )لجنة(. 
باللغة اإلنجليزية مما يفقدها  - تكرار اسم الجامعة بصيغ مختلفة 

فرص فى الترتيب الدولي.

- االتجاه للتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع 
مرتبطة  بحثية  مشروعات  لعمل  والبحوث  العليا  الدراسات 

بالمجتمع المدني.
لحصولهم  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع   -
على أجازات التفرغ العلمى إلجراء البحوث والمشروعات 

البحثية.
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ا�س رسالة  ألحسن  جوائز  عن  باإلعالن  الباحثين  صغار  تشجيع   -

علمية ماجستير / دكتوراه كل عام. 
- اإلعالن عن جوائز وبراءات االختراع.

مستوى  على  العلمية  لألجهزة  بيانات  قاعدة  عمل  فى  البدء   -
الجامعة. 

لصندوق  تابعة  وحدة  وإنشاء  اللغوى  بالمستوى  االهتمام   -
اللغوى  المستوى  لرفع  بالجامعة  العلمية  البحوث  وحدة 

لطالب الدراسات العليا.
- المتابعة الوقتية لطالب الدراسات العليا وتحفيزهم على إنهاء 

الدراسة فى مواعيدها والعمل على تفرغهم للدراسة. 
- االهتمام بتقييم قدرات أعضاء هيئة التدريس عن طريق

قبول  تلقى  جديدة  لدورات  وتصنيفها  الدورات  هيكلة  إعادة 
أعضاء هيئة التدريس. 

- وجود مركز لبراءات االختراع بالجامعة.

)س( المكتبــات:
قواعد  استخدام  كيفية  على  للباحثين  الدورى  التدريب  بدء   -

البيانات من الداخل والخارج.
- اكتمال انشاء المستودع الرقمى للرسائل العلمية.

 science ارتباط المكتبة بشبكة المجلس األعلى للجامعات -
البحثية كاملة direct وإتاحة الحصول على المقاالت 

)ل( العالقات الثقافية:
- وجود أعداد كبيرة من االتفاقيات مع جامعات ومراكز علمية دولية.
- تحويل بعض المنح إلى مهمات علمية قصيرة لزيادة اإلتاحة. 

- محاولة إيجاد تمويل )صندوق دعم البحوث( للمؤتمرات.
الجهات  مع  الدولية  لالتفاقيات  بيانات  قاعدة  عمل  تم   -

الخارجية.
- متابعة المبعوثين ومحاولة تذليل العقبات.

- عدم وجود اليات محددة لتسويق األبحاث .
الخاصة  العلمية  للبحوث  متكاملة  بيانات  قاعدة  وجود  عدم   -

بالجامعة.

)س( المكتبــات:
- مازال هناك قصور فى المكتبة الرقمية واالهتمام بقاعدة البيانات 

العالمية.
- قلة عدد المترددين على قاعدة البيانات العالمية.

بعض  فى  العلمية  والمجالت  الدوريات  من  كبير  عدد  غياب   -
التخصصات.

- القصور اللوجستى فى جميع مكتبات الجامعة.
- قصور استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات فى ادارة المكتبات .

)ل( العالقات الثقافية:
- بالرغم من كثرة عدد االتفاقيات الثنائية اال أن معظمها لم يتم تفعيله.

التى  العلمية  الجوانب  مراعاة  دون  االتفاقيات  عقود  نمطية   -
تعود بالنفع على الجامعة والبحث العلمى بها.

- انصراف PI عن تفعيل االتفاقيات وانشغاله بأعماله الخاصة.
- عدم مراعاة الميزة النسبية لكل من طرفى االتفاقية وتفعيله.
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- غياب المراجعة الدورية لما تم من اتفاقيات.ا�س

هذه  مشاكل  لتشابه  وجنوبًا  شرقًا  االتجاه  على  التركيز  عدم   -
المجتمعات مع مشاكله.

- قلة عدد المهمات العلمية بسبب القيود المالية .
طريق  عن  زيادتها  ويمكن  الخارجية  البعثات  عدد  نقص   -
التعامل بالمثل مع الجامعات االجنبية بمراعاة الميزة النسبية 

لكل جامعة.
- قلة المشاركة فى المؤتمرات الخارجية.

مؤتمرات  إلى  وتحويلها  المحلية  بالمؤتمرات  االهتمام  عدم   -
دولية.

- قصور دور البعثات الثقافية فى الكثير من دول العالم.

جدول رقم )11(
مجاالت القوة وال�سعف على م�ستوى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مجاالت الضــــعفمجاالت القـــــــوة
المجتمع  تواجه  التى  المشكالت  معالجة  فى  المساهمة   -
العديد  فى  العلمية  والدراسات  البحوث  المحلى من خالل 

من المجاالت.
المجتمع  لقطاعات  االستشارية  الدراسات  من  العديد  اجراء   -

المحلى.
من  بالخبراء  لالستفادة  المجتمع  لقطاعات  الفرصة  اتاحة   -
تلك  تطوير  فى  التخصصات  جميع  فى  الجامعة  أساتذة 

القطاعات ومعالجة مشاكلها.
- تسهم الجامعة فى رفع كفاءة أداء مؤسسات المجتمع المحلى 
من خالل تدريب العاملين فى تلك المؤسسات أو العاملين 

فى داخل الجامعة إداريًا وفنيًا.
- المساهمة فى تأهيل الخريجين لسوق العمل من خالل البرامج 
الخريجين  لتأهيل  التخصصات  مختلف  فى  تقدمها  التى 

للتوظف.
تعالج  التى  والقوافل  والندوات  المؤتمرات  من  العديد  عقد   -

مشاكل المجتمع وتسهم فى تنمية البيئة.
خدماتها  تقدم  بالجامعة  خاص  طابع  ذات  وحدات  وجود   -

لقطاعات المجتمع فى جميع المجاالت بتكاليف رمزية .
تطبيقية  بأبحاث  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  يقوم   -

لخدمة المجتمع. 
- تسهم الجامعة فى تقديم الخدمات االجتماعية والنفسية لذوى 

االحتياجات الخاصة والمعاقين . 

محددة  أهداف  ذات  للجامعة  استراتيجية  خطة  توجد  ال   -
لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- مازالت هناك فجوة بين الجامعة و المجتمع خاصة المجتمع 
الصناعي.

المحلى  المجتمع  ومؤسسات  الجامعة  بين  التنسيق  ضعف   -
لالستفادة بخدمات الجامعة وخبراتها.

- نقص الموارد المالية الالزمة لتمويل المشاريع التى تقوم بها 
الجامعة لخدمة المجتمع.

- ما تقوم به الجامعة من مؤتمرات وندوات لخدمة المجتمع 
وفق  محددة  أولويات  ذات  مدروسة  لخطة  يخضع  ال 

احتياجات المجتمع المحلى.
خدمة  عن  المسئولة  الجهات  به  تقوم  الذى  الدور  ضعف   -
اإلمكانات  توفر  لعدم  والجامعة  بالكليات  المجتمع 

. المادية 
وتطوير  تقويم  إلى  تحتاج  الخاص  الطابع  ذات  الوحدات   -
للوائحها ونظمها ودعمها بالكوادر اإلدارية الالزمة لتفعيل 

دورها فى خدمة المجتمع.
الخاص  الطابع  ذات  للوحدات  التسويقية  القدرة  ضعف   -

لتسويق خدماتها للمجتمع.
- ضعف وعى المجتمع المحلى بالدور الذى تقوم به الوحدات 

ذات الطابع الخاص بالجامعة.
- عدم وجود هياكل وتوصيف لألنظمة اإلدارية بقطاع خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاهد الجامعة معتمدة من 

التنظيم و اإلدارة وممولة من وزارة المالية . 
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ا�س “ جمعية خدمة المجتمع بجامعة  - وجود جمعية مشهرة باسم 

الرعاية االجتماعية لمؤسسات  المزيد من  المنوفية” لتقديم 
األيتام ولخدمة ذوى االحتياجات الخاصة .

األيتام  ودور  مؤسسات  دعوة  يهدف  سنويا  لليتيم  يوم  إقامة   -
وتقديم  بهم  الخاصة  المشاكل  على  التعرف  و  للجامعة 

المساعدات لهم من خالل برامج محددة .
- إقامة أسبوع بيئى بالجامعة سنويا ويشارك فيه الطالب وأعضاء 
والمجالس  المدنى  المجتمع  ومؤسسات  التدريس  هيئة 

المحلية بالمحافظة مع الوزرات المعنية .
المنوفية  بجامعة  االختراع  براءات  اتصال مكتب  نقطة  - وجود 
من  سواء  والمبتكرين  للمخترعين  التسهيالت  كافة  لتقديم 

داخل الجامعة أو من خارجها.
- وجود مركز لرعايـة المخترعين والمبتكرين بالجامعة لرعاية 
المبتكرين والمخترعين من الطالب والباحثين وتقديم كافة 

التسهيالت لهم.
والطاقة  البيئية  البحوث  مجلة   “ باسم  علمية  مجلة  وجود   -
إلى تشجيع  ترقيم دولى والتى تهدف  المنوفية” لها  بجامعة 

النشر العلمى فى مجاالت البحوث التطبيقية والبيئية. 
- وجود مركز لتسويق البحوث والخدمات الجامعية للمجتمع.

وتنمية  المجتمع  خدمة  شئون  قطاع  على  الكليات  اعتماد   -
تقوم  التى  والندوات  القوافل  تمويل  فى  بالجامعة  البيئة 
بها الكليات والتى تعتبر جزء أساسى من دورها فى خدمة 
المجتمع مما يحمل ميزانية القطاع أعباء زيادة ويعوق قيامه 

بدوره فى خدمة المجتمع .
المراكز  بعض  فى  العاملين  لدى  والمهارات  الخبرة  نقص   -
لبذل  لديهم  والدافعية  الخاص  الطابع  ذات  والوحدات 
أن  حيث  وكيفيا  كما  اإلنتاج  لتحسين  الجهد  من  المزيد 

معظمهم منتدبين من الجامعة أو الكلية .
الوحدات  فى  باإلنتاج  الحافز  ربط  مبدأ  تطبيق  ضعف   -
أجورهم  العاملين  لتقاضى  الخاص  الطابع  ذات  والمراكز 

وحوافزهم من ميزانية الجامعة .
والوحدات  المراكز  بين  متبادل  وتعاون  تنسيق  - عدم وجـود 
فيما  تتكامل  حتى  وكلياتها  بالجامعة  الخاص  الطابع  ذات 

بينهما فى منظومة واحدة لخدمة المجتمع المحيط.
ذات  والوحدات  المراكز  لبعض  اإلنتاجية  القدرة  ضعف   -

الطابع الخاص بالجامعة وكلياتها .
خدمات  لتقديم  بالمحافظة  المتاحة  الفرص  استغالل  عدم   -

الجامعة لها.

جدول رقم )12(
مجاالت القوة وال�سعف على م�ستوى قطاع وحدات �سمان الجودة

مجاالت الضــــعفمجاالت القـــــــوة
وحدات  دور  تفعيل  على  بالجامعة  العليا  االدارة  حرص   -
الجامعة  كليات  تشجيع  وعلى  بالجامعة  الجودة  ضمان 
القومية  الهيئة  من  االعتماد  على  والحصول  للتقدم 

لضمان جودة التعليم واالعتماد.
- الدور الملموس لوحدات ضمان الجودة فى تقويم األداء 

داخل الكليات والمعاهد بالجامعة .
- التقويم الدورى للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية فى 

معظم كليات ومعاهد الجامعة.
- كفاية ومالئمة تجهيزات وحدات ضمان الجودة فى معظم 

كليات ومعاهد الجامعة لممارسة أنشطتها.
وحدات  فى  والكافية  المؤهلة  البشرية  الكوادر  توافر   -

ضمان الجودة بكليات الجامعة. 
فى  الجودة  وحدات  مديرى  لمعظم  الفعالة  المشاركة   -
بمركز  الرسمية  المجالس  فى  الجودة  قضايا  مناقشة 
والمعاهد  الكليات  وبمجالس  بالجامعة  الجودة  ضمان 

التابعين لها.

- قصور مناقشة نتائج التقويم مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
المستفيدة )الطالب  والقيادات اإلدارية واألكاديمية والجهات 

والمجتمع المدنى وأولياء األمور(.
التحسين للقدرة المؤسسية والفاعلية  التفعيل الكافى لخطط  - عدم 
والمعاهد  للكليات  الذاتى  التقويم  نتائج  ضوء  فى  التعليمية 

بالجامعة .
- عدم وجود مشروعات وبرامج كافية لتعزيز القدرة المؤسسية فى 

كليات ومعاهد الجامعة.
وجود  وعدم  االستراتيجية  للخطط  تنفيذية  خطط  وجود  عدم   -

آليات لمتابعة التنفيذ فى الكليات والمعاهد.
لممارسة  الجودة  ضمان  لوحدات  مالية  مخصصات  توجد  ال   -

انشطتها بكليات ومعاهد الجامعة.
- بعض كليات الجامعة ال تقوم بمراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين 
قرارات  توجد  وال  والمحاسبة،  بالمساءلة  المتعلقة  الحالية 

جديدة فى هذا الصدد.
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ومعاهد ا�س كليات  معظم  فى  الداخلى  الجودة  نظام  يشتمل   -

البرامج  لتقارير  الــدوريــة  المتابعة  على  الجامعة 
والمقررات وملفات المقررات والبحث العلمى وخطط 

معالجة وتصحيح الجوانب السلبية.
مؤشرات  تستخدم  الجامعة  معاهد  كليات  نصف  - حوالى 

موضوعية للتقييم المستمر ألداء الفاعلية التعليمية.

والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  من   ( بشرية  كوادر  وجود  عدم   -
الجودة  ضمان  لوحدات  وكافية  مؤهلة   ) واإلداريين  المعاونة 

فى معظم كليات ومعاهد الجامعة.
التقويم  نتائج  بمقارنة  تقوم  ال  الجامعة  ومعاهد  كليات  معظم   -

للمؤسسة دوريًا.
التنفيذية ضمن  الخطط  تطبق  الجامعة ال  كليات ومعاهد  - معظم 
التنفيذ واتخاذ  جدول زمنى مع توفير اآلليات الخاصة بمتابعة 

اإلجراءات التصحيحية.
األكاديمية  المعايير  استيفاء  فى  الجامعة  كليات  إعداد  تأخر   -

المؤهلة لالعتماد.
لربط  واالتصاالت  المعلومات  نظم  وفاعلية  كفاءة  ضعف   -
بيانات  قواعد  استكمال  عدم  مع  وكلياتها  ووحداتها  الجامعة 
والعاملين  المعاونة  والهيئات  التدريس  هيئات  بأعضاء  خاصة 

والطالب والخريجين.
العمل  القواعد وإجراءات  و  اللوائح  لمراجعة  نظام  - عدم وجود 
فى  الجامعة  جهود  لتدعيم  وتطويرها  تحسينها  كيفية  وتحديد 

توكيد الجودة وتحسين األداء.
- عدم وجود نظام فعال للتواصل بين الجامعة ومنظمات األعمال 

فى القطاعات اإلنتاجية المختلفة فى المجتمع المحلى.

جدول رقم )13(
مجاالت القوة وال�سعف على م�ستوى قيادات الجهاز االإدارى للجامعة

مجاالت الضــــعفمجاالت القـــــــوة
)أ( الهيكل اإلدارى:

- وجود العديد من القيادات اإلدارية والقوة البشرية الفاعلة.
- وجود معايير محددة الختيار القيادات اإلدارية. 

اإلدارى  الهيكل  فى  المتخصصة  اإلدارية  الخبرات  وجود   -
للجامعة.

- توافر االنتماء للجامعة وحب الوطن. 
- وجود إدارة للتوجيه المالى بالجامعة. 

- وجود وحده للتخطيط والمتابعة بالجامعة.
- استكمال خطط الميكنة فى العديد من أنشطة واألعمال بإدارة 

الجامعة والوحدات التابعة.
- وجود خبرات بالقطاعات واإلدارات و األقسام تساعد االدارة 

العليا على اتخاذ القرارات المناسبة وفى الوقت المناسب.
- تدفق العمل بسهولة من خالل المستويات االدارية المختلفة.

- تدفق المعلومات الكافية والدقيقة داخل وخارج الجامعة.
األمر  بالجامعة  العامة  للعالقات  العامة  لإلدارة  متميز  نشاط   -
الذى ساعد على توثيق العالقة مع جماهير الجامعة الداخلية 

والخارجية.

)أ( الهيكل اإلداري:
- تضخم الجهاز اإلدارى بالجامعة.

- عدم مالئمة الهيكل داخل الكليات من حيث التسكين وعبء 
العمل.

- تداخل بعض االختصاصات مما يؤدى إلى شيوع المسئولية.
- عدم وجود نظام فعال لتقييم أداء الجهاز اإلداري.

- عدم مالئمة المعايير المحددة والمستخدمة فى اختيار القيادات 
اإلدارية بالجامعة.

- ضعف ممارسات الحوكمة داخل الجامعة بشكل يحافظ على 
توازن المصالح بين األطراف المختلفة ذات العالقة بالجامعة.

- ضعف مشاركة إدارة التوجيه المالى فى صنع القرار والنواحى 
الفنية.

- غياب دور التوجيه المالى واإلدارى الفعال واالهتمام بتصيد 
األخطاء.

- عدم توافر الخبرة المتخصصة للعاملين بإدارة التوجيه المالي.
- عدم مالئمة اآلليات الموجودة فى إدارة التخطيط والمتابعة.

للتخطيط  والمتابعة  التخطيط  إدارة  فى  وحده  وجود  عدم   -
االستراتيجي.
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ا�س وتحديد   / كلية  بكل  بالمعلومات  خاصة  إدارة  وجود  عدم   -

اختصاصاتها بدقة .
الجامعة  داخل  االستراتيجية  عن  اإلعــالم  عملية  ضعف   -

وخارجها.
- ضعف اختصاصات أمين الكلية بالنسبة لحجم مسئولياته.

القيادات  بعض  لدى  والمهارات  القدرات  مستوى  انخفاض   -
االدارية والعاملين بالجامعة.

- ســـوء تعـامل مديرى اإلدارات مع الطالب. 
للدور  إدراكها  وعدم  المعاونة  الوظائف  فى  عجز  وجود   -

المطلوب منها.
- قلة عدد سيارات النظافة بالجامعة. 

- عدم وجود إدارة للمكتبات الرقمية.
- قلة الدعم المالى المخصص لشراء الكتب والمراجع.

المجموعات  على  للعاملين  المالى  التسكين  مالئمة  عدم   -
الوظيفية.

- التداخل فى االختصاصات الخاصة بالمديرين.
إدارات  تضم  بالجامعة  للمعلومات  عامة  إدارة  وجود  عدم   -

المعلومات بالكليات.
- وجود لبس وغموض وتداخل بين القوانين التى تحكم العمل.

- عدم مالئمة مسمى إدارة التفتيش الفني.
اآلخر  البعض  فى  والعجز  التخصصات  بعض  فى  التضخم   -

وباألخص فى المستشفيات الجامعية.
- عدم وضوح اإلجراءات القانونية المتصلة بالمشتريات.

- العاملين فى إدارة التفتيش الفنى غير مدعمين بخبرات فنية.
- عدم وجود إدارة للعالقات العامة بالكليات وتوفير تمويل لها.

الوظائف  فى  وعجز  النوعية  الوظائف  فى  فائض  وجود   -
األخـرى.

األعداد  حيث  من  الكليات  داخل  العاملين  توزيع  سوء   -
والتخصصات.

توزيع  فى  والكليات  الجامعة  بين  التنسيق  عملية  ضعف   -
العاملين.

المناقصات  عن  اإلعــالن  عند  اإلجــراءات  وضــوح  عدم   -
بعض  على  يحتوى  التدريس  هيئة  أعضاء  ووظائف  العامة 

المخالفات القانونية.
- عدم تفعيل دور مركز براءات االختراع بالجامعة.

- المراجعة والرقابة الداخلية تكاد تكون منعدمة داخل الجامعة.
- العجز فى عمالة الخدمات المعاونة.
- عدم وجود مراجعة داخلية بالجامعة.

- عدم كفاية موازنة الدولة لتمويل المشروعات البيئية.
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)ب( التدريب:ا�س

- تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين 
بالجامعة.

)جـ( الوحدات ذات الطابع الخاص: 
- وجود العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

- استحداث لجنة عليا للوحدات ذات الطابع الخاص. 
- وجود قرار العتبار فندق الجامعة وحدة ذات طابع خاص. 

- وجود نادى للتكنولوجيا يتعامل مع الطالب.

)د( تقييم األداء والحوافــــــــز:
بالجامعة ولجنة مخصصة  - وجود نظام معلن وموثق للحوافز 

لذلك.

)ب( التدريب:
- عدم الدقة فى تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالجامعة.

- عدم مالئمة وسائل تقييم أداء العاملين بالجامعة.
- ضعف عمليات التدريب على الوسائل اإللكترونية الحديثة.

- عدم مالئمة مواعيد برامج تدريب العاملين. 
- ضعف مردود عملية التدريب على العمل واألداء.

ألن  إما  عليه  التدريب  تم  ما  تنفيذ  على  المتدربين  قدرة  عدم   -
التدريب نظرى أو لرفض المسئولين ألى تغيير.

- عدم وجود مبالغ مخصصة لشراء المراجع القانونية للمحامين 
بالجامعة.

-  عدم عقد دورات وندوات مع المتخصصين من الكفاءات في 
الشئون القانونية.

- عدم ربط البرامج التدريبية باالحتياجات التدريبية.

)جـ( الوحدات ذات الطابع الخاص:
وعدم  بعضها  عن  الخاص  الطابع  ذات  الوحـدات  انفصال   -

وجود وحــدة تنسق بين جميع هذه الوحدات.
- ضعف الهيكل المسئول عن الورش اإلنتاجية بهندسة منوف 

مما أثر على تعامله وتفاعله مع السوق والمجتمع.
ويحافظ  العائد  يزيد  بشكل  التكنولوجيا  نادى  استثمار  عدم   -

على أسم الجامعة.
(التى  والخدمات  للمنتجات)السلع  الدقيق  التحديد  عدم   -

تنتجها الجامعة ويمكن تسويقها.
- عدم تفعيل قرار باعتبار فندق الجامعة وحدة ذات طابع خاص.

طوخ  وحدات  فى  خاصة  باإلنتاج  األجر  ربط  تطبيق  صعوبة   -
طنبشا والمطبعة والمستشفيات الجامعية.

ذات  الوحدات  فى  التسويقية  والسياسات  الفكر  تبنى  عدم   -
الطابع الخاص.

- عدم توحيد الموارد الذاتية فى قطاع واحد.
- ضعف عملية التواصل بين الجامعة ورجال األعمال.

)د( تقييم األداء والحوافــــــــز: 
- ضعف نظم تقييم أداء العاملين بالجامعة. 

- غياب التقييم الموضوعى للحوافز واإلضافي. 
- عدم تمثيل كل الفئات فى لجنة الحوافز بالجامعة. 

- عدم الربط بين نظام تقييم األداء ونظام الحوافز.
- عدم ربط الحوافز باإلنتاجية.



43

20
20

 - 
20

14
ية 

وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س )هـ( الموارد المالية:

الذاتى  التمويل  خـالل  من  للجامعـة  المالية  المــوارد  دعـم   -
وباألخص من خـــالل شعبة اللغة والتعليم المفتوح. 

)و( األمن والسالمة:
- وجود إدارة لألمن الداخلى .

)هـ( الموارد المالية:
- عدم وجود قيادات ادارية عند مناقشة موازنة الجامعة. 

من  صرفها  يتم  التى  المبالغ  زيادة  الى  المالية  وزارة  اتجاه   -
الصناديق على أنشطة الجامعة.

- ضعف المردود المالى من الوحدات ذات الطابع الخاص. 
 - عجز الجامعة عن تسويق خدماتها للمجتمع والمدن الصناعية 

بالمنوفية.
- عدم مالئمة الجودة واألسعار التى تتبعها مطبعة الجامعة. 

- ضعف القدرة على االستفادة من الخبرات والقيادات اإلدارية 
فى الجامعة فى تسويق خدماتها. 

)و( األمن والسالمة:
التعامل مع  المؤهلين لالرتقاء بمستوى  أفراد األمن  قلة عدد   -

أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى والطالب. 
- عدم كفاية العدد الحالى ألفراد األمن يترتب عليه زيادة ساعات 

العمل وعدم كفاءة األداء
يعمل  فجميعهم  األمن  ألفراد  وظيفية  درجات  وجود  عدم   -

بنظام العمل المؤقت.
- ضعف التمويل المخصص لتدريب أفراد األمن.

 - المراقبة  )كاميرات  المساعدة  بالوسائل  االستعانة  عدم   -
البوابات اإللكترونية(

- عدم تزويد أفراد األمن بوسائل للدفاع عن النفس خاصة فى 
الفترة الليلية.

- عدم كفاية أطقم زى أفراد األمن للحفاظ على مظهرهم العام.
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 �ساد�سا: تحديد مجاالت تحديث اال�ستراتيجية:ا�س

أسلوب  باستخدام  للجامعة  الحالى  الوضع  وتحليل  تشخيص  عملية  نتائج  الى  واستنادا  المرحلة  هذه  فى 
الحذف،  أو  باإلضافة  أو  بالتعديل  الجامعة سواء  استراتيجية  تحديث  تحديد مجاالت  أمكن  الرباعى  التحليل 

وذلك على النحو التالي:
• رؤية ورسالة الجامعة وغاياتها العامة.	
• القيم التى تحكم األداء.	
• السياسات المرشدة التخاذ القرارات.	
• االستراتيجيات الفرعية ذات العالقة بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.	
• مشروعات التطوير الخاصة بكل من القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.	
• النماذج الخاصة بتنفيذ االستراتيجية. 	

�سابعا: �سياغة وكتابة اال�ستراتيجية واعداد الخطة التنفيذية:

والمراجعة  المتعددة  النقاشية  الحلقات  خالل  من  الجامعة  استراتيجية  وعناصر  محاور  جميع  صياغة  تم   
المستمرة من جانب أعضاء اللجنة العليا لتحديث االستراتيجية. ومن ناحية اخرى تم كتابة االستراتيجية على 
هذا النحو بعد األخذ فى االعتبار التبسيط فى التعبير وأسلوب الكتابة مع مراعاة الحرفية فى استخدام وعرض 

المصطلحات االدارية والمحتويات الفنية لالستراتيجية.

 ثامنا: اجتماع اللجنة العليا لمناق�سة ال�سياغة النهائية لال�ستراتيجية:

اجتمعت اللجنة العليا لتحديث وصياغة استراتيجية الجامعة بكامل أعضائها وبرئاسة السيد أ.د./ رئيس الجامعة 
فى يوم الثالثاء الموافق 2/11/ 2014 ، حيث تم عرض ومناقشة الصيغة النهائية لالستراتيجية. وبعد اجراء بعض 

التعديالت باإلضافة والحذف وافق جميع األعضاء على محتويات االستراتيجية فى صورتها النهائية.

 تا�سعا: المراجعة والتدقيق :

والتدقيق  المراجعة  اجراء عمليات  النهائية ضرورة  الجامعة فى صورتها  استراتيجية  واخراج  اعداد  تتطلب 
لجميع محتوياتها وفى مراحلها المختلفة. ولقد تمت عملية المراجعة والتدقيق أكثر من مرة، وشارك فيها عدة 
وفى  الجامعة.  مجلس  أعضاء  وبعض  االستراتيجية،  هذه  عن  المسئولة  العليا  اللجنة  أعضاء  بينها  من  أطراف 

النهاية تم طباعة واخراج االستراتيجية فى صورتها النهائية كوثيقة رسمية بمسمى:
اإ�ستراتيجية جامعة المنوفية )2014 – 2020(

عا�سرا: عر�ص وثيقة اال�ستراتيجية على مجل�ص الجامعة للمناق�سة واالعتماد:

األثنين  يوم  المنعقدة  جلسته  فى  الجامعة  مجلس  النهائية على  فى صورتها  الجامعة  استراتيجية  عرض  تم   
الموافق 2/24/ 2014، حيث تم مناقشتها واعتمادها. 
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عنا�سر ا�ستراتيجة الجامعة

• الرؤية.	

• الرسالة.	

• القيم الجوهرية.	

• الغايات العامة واألهداف االستراتيجية.	

• السياسات العامة.	

• االستراتيجيات الفرعية والمشروعات.	

• تخصيص المشروعات على الغايات العامة.	
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 Vision   الروؤية

التعليم العالى فى مصر  “جامعة المنوفية باعتبارها احدى مؤسسات 
تأمل أن تكون من بين الجامعات الرائدة عربيا وأفريقيا فى تنمية 

المعارف ورفاهية المجتمع”
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 Mission   الر�سالة

“اإلسهام فى البناء الثقافى والمعرفى والخلقى لإلنسان وتعميق 
اإلنتماء الوطنى من خالل تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية 

وفقا للمعايير المرجعية لتحقيق التنمية المستدامة للبيئة الريفية 
والصناعية وكسب ثقة المجتمع بما يحقق للجامعة ميزة تنافسية 

محليا وإقليميا”



48

20
20

 - 
20

14
ية 

وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
القيم االأ�سا�سية   Core Values ا�س

واإلزدهار  التقدم  صنع  فى  فعال  بدور  مصر  فى  العالى  التعليم  مؤسسات  كاحدى  المنوفية  جامعة  تساهم   
المشكالت  وحل  الهادف  العلمى  البحث  وممارسة  المعرفة  وانتاج  التعليم  خالل  من  القومى  المستوى  على 
المجتمعية والبيئية، إضافة إلى ما تقدمه الجامعة إلى سوق العمل من خريجيين فى تخصصات متنوعة قادرين 
معرفيا و مهاريا على العمل واإلنتاج بكفاءة. وفى إطار الدور الحيوى لمؤسسات التعليم العالى فى بناء و تطوير 
و تقدم المجتمع و كذلك التحديات التى تواجهها فى القيام بهذا الدور بكفاءة و فاعلية فقد راعت الجامعة أن 

يحكم أدائها العام مجموعة من القيم االساسية، والتى تتمثل فى التالى:

• االنتماء القومى و الحفاظ على هوية مصر.	

• النزاهة و االشفافية.	

• الموضوعية والبعد عن الذاتية والمصالح الشخصية.	

• االلتزام باألخالقيات المهنية الجامعية.	

• مصلحة الطالب هى البداية والنهاية لسياسات وقرارات الجامعة.	

• السعى الجاد للتميز.	

• الحرص على كسب ثقة ودعم المجتمع المحلى بمحافظة المنوفية.	

• التقييم الذاتى المستمر كأساس للتطوير.	
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ا�س  Purposes   الغايات العامة

 تمثل الغاية العامة النتائج النهائية المطلوب تحقيقها فى األجل الطويل، وتكون غالبًا مفتوحة النهاية وغير محددة 
بفترة زمنية. كما ال يتم التعبير عنها فى شكل كمى، وال تتضمن إطاراً زمنيا محددا لتحقيقها. وتمثل الغايات العامة 

للجامعة مؤشرات النجاح لتحقيق رسالتها. وفى ضوء رؤية ورسالة الجامعة فقد أمكن تحديد الغايات العامة التالية: 

• توسع مؤسسى هادف لفتح آفاق علمية جديدة فى ظل إقتصاد المعرفة والتنافسية.	

• مكانة رفيعة للجامعة فى منظومة التعليم العالى وكسب ثقة المجتمع.	

• خريج مواكب لروح العصر ومتطلبات سوق العمل.	

• عضو هيئة تدريس ذو جدارات علمية ومهنية متميزة أقليميا وعالميا.	

• بحث علمى متقدم يخدم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.	

• تنمية وحسن إستغالل الموارد المالية والمادية للجامعة.	

• هيكل تنظيمى مالئم وجهاز إدارى كفء.	
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االأهداف اال�ستراتيجية   Strategic Objectives ا�س

 هى النتائج المرغوب الوصول إليها فى المستقبل البعيد، وتعبر عن غاية نهائية محددة، وفى ضوء ذلك فان 
كل غاية من الغايات العامة للجامعة تنطوى على مجموعة من األهداف االستراتيجية الواجب تحقيقها فى الفترة 

الزمنية المحددة لإلستراتيجية، وذلك كما يلى:

الغاية العامة رقم )1(
تو�سع موؤ�س�سى هادف لفتح اآفاق علمية جديدة

فى ظل اقت�ساد المعرفة والتناف�سية

تتحقق هذه الغاية العامة من خالل إنجاز األهداف اإلستراتيجية التالية:
• 1/1 التوسع فى إتاحة الفرص ألبناء االقليم للتعليم العالى.	

• 2/1 زيادة التنويع فى مجاالت المعرفة للوفاء بمتطلبات التنمية القومية المستدامة.	

• 3/1 إضافة مجاالت علمية جديدة تنافسية.	

• 4/1 تطوير الخدمات الصحية المقدمة من مستشفيات الجامعة. 	

الغاية العامة رقم )2(
مكانة رفيعة للجامعة فى منظومة التعليم العالى

وك�سب ثقة المجتمع

تتحقق هذه الغاية العامة من خالل إنجاز األهداف اإلستراتيجية التالية:
• 1/2 تنمية دور الجامعة فى صياغة مستقبل األمة واالقليم.	

• 2/2 تفعيل دور الجامعة فى منظومة تطوير التعليم العالى محليا وإقليميا.	

• 3/2 تنمية قناعة المجتمع وكسب ثقته لدعم سياسات وقرارات الجامعة.	

• 4/2 الوفاء بالمعايير األكاديمية المرجعية لضمان جودة التعليم واالعتماد.	
الغاية العامة رقم )3(

خريج مواكب لروح الع�سر ومتطلبات �سوق العمل

تتحقق هذه الغاية العامة من خالل إنجاز األهداف اإلستراتيجية التالية:
• 1/3 اإلرتقاء بمستوى جودة التعليم الجامعى وفقا للمعايير المحلية والدولية.	

• 2/3 ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل والتنمية.	
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ا�س • 3/3 زيادة فرص مشاركة مقدمى الخدمة والطالب فى التطوير المستمر  للعملية التعليمية.	

• 4/3 تحسين الرعاية الصحية واإلجتماعية والنفسية للطالب.	

• 5/3 تشجيع ورعاية اإلبداع والمبدعين من الطالب.	

• 6/3 زيادة رضا الطالب عن الخدمة التعليمية.	

• 7/3 التعزيز والتطوير المستمر فى األداء الكلى للخدمة التعليمية.	
الغاية العامة رقم )4(

ع�سو هيئة تدري�ص ذو جدارات علمية
ومهنية متميزة اأقليميا وعالميا

تتحقق هذه الغاية العامة من خالل إنجاز األهداف اإلستراتيجية التالية:
• 1/4 توفير األعداد الكافية ذات الجدارات المتخصصة علميا ومهنيا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 	

ووفقا لمعايير موضوعية.

• والهيئة 	 التدريس  هيئة  والسلوكية  ألعضاء  العلمية  والمهارات  للقدارات  المستمرة  التنمية  تحقيق   2/4
المعاونة.

• 3/4 تطوير منظومة الرعاية المادية والصحية واالجتماعية ألعضاء هيئة  التدريس والهيئة المعاونة.	

• 4/4 المحافظة على األخالقيات المهنية الجامعية.	

• 5/4 التقييم المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.	

• 6/4 تحقيق مستويات عالية من الرضا الوظيفى والوالء للجامعة.	

• 7/4 الدعم المستمر للعالقات الدولية والثقافية مع الجامعات المناظرة والمؤسسات والمراكز العلمية 	
األخرى محليا وإقليميا ودوليا.

• 8/4 تشجيع المشاركة الفاعلة فى المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية   المحلية واالقليمية الدولية.	

الغاية العامة رقم )5(
بحث علمى متقدم يخدم خطط التنمية

االقت�سادية واالجتماعية

تتحقق هذه الغاية العامة من خالل إنجاز األهداف اإلستراتيجية التالية:
• 1/5 بناء قاعدة علمية متطورة للبحث العلمى تتوافق مع المعايير الدولية.	

• 2/5 ربط البحوث العلمية بقضايا المجتمع والتنمية.	

• 3/5 التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية للبحث العلمى.	
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•ا�س 4/5 التوسع فى النشر العلمى المتميز عالميا.	

• 5/5 تطوير السياسات والبرامج واإلجراءات الخاصة بالدراسات العليا.	

• 6/5 ربط البعثات والمنح الداخلية والخارجية باإلحتياجات الفعلية   للتخصصات العلمية المختلفة.	
الغاية العامة رقم )6(

 تنمية وح�سن اإ�ستغالل الموارد المالية والمادية للجامعة

تتحقق هذه الغاية العامة من خالل إنجاز األهداف اإلستراتيجية التالية:
• 1/6 توفير موراد مالية كافية لممارسة أنشطة وأعمال الجامعة الالزمة   لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية. 	

• البحثية 	 الجامعة  منتجات  على   تعتمد  متنوعة  مصادر  من  للجامعة  الذاتية  المالية  الموارد  زيادة   2/6
واالستشارية والخدمية والسلعية.

•  3/6 توفير المنشات الجامعية والتسهيالت المادية والمرافق المالئمة  والحديثة.	

• 4/6 زيادة كفاءة إستخدام الموارد المالية والمادية المتاحة للجامعة.	

• القرارات وممارسة األنشطة واألعمال من 	 الالزمة إلتخاذ  المعلومات  5/6 تحقيق كفاية ودقة وسرعة 
خالل التوسع فى نظم وتكنولوجيا المعلومات. 

الغاية العامة رقم )7(
هيكل تنظيمى مالئم وجهازاإدارى كفء 

تتحقق هذه الغاية العامة من خالل إنجاز األهداف اإلستراتيجية التالية:
• 1/7 بناء هيكل تنظيمى مالئم إلحتياجات التوسع فى مشروعات وأنشطة  إستراتيجية الجامعة.	

• 2/7 تخطيط العمالة وفقا إلحتياجات التوسع المستقبلية.	

• 3/7 اإلختيار الموضوعى للقيادات اإلدارية وفقا لمعيار الكفاءة.	

• 4/7 تطوير اللوائح وتبسيط اإلجراءات بما يسمح بتدفق العمل بسهولة  ودقة وتحقيق السرعة فى أداء الخدمة.	

• 5/7 التنمية المستمرة لجدارات القيادات والعاملين فى الجهاز اإلدارى.	

• 6/7 تطوير منظمة التدريب اإلدارى والتقييم الموضوعى لمردوده.	

• 7/7 زيادة الرضا الوظيفى للعاملين وتنمية والئهم للجامعة. 	

• 8/7 تطوير نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين.	
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ا�س  Policies   ال�سيا�سات

   هى المرشد إلتخاذ القرارات على جميع المستويات اإلدارية وفى جميع قطاعات أنشطة الجامعة. وهى 
بذلك تحقق اإلنسجام والتوافق بين قرارات القيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعة وتضمن انتظام وضبط 

منظومة العمل لتحقيق الغايات واألهداف اإلستراتيجية، ومن ثم النهوض برسالة الجامعة. وقد أمكن بلورة 
سياسات الجامعة فى التالى:

• إحترام وتقدير قدرات الفرد الذهنية والفنية واإلنسانية وطاقاته اإلبداعية وطموحاته وتهيئة البيئة المناسبة 	
لتوظيف كل ذلك لتحقيق رسالة الجامعة .

• مصلحة ورضا الطالب فى مقدمة إهتمامات إدارة الجامعة.	

• توكيد وضمان جودة التعليم.	

• الدعم المستمر للبحث العلمى ورعاية الباحثين واإلكتشافات العلمية المتميزة.	

• التنمية اإلقتصادية والرعاية اإلجتماعية والصحية لمواطنى محافظة المنوفية.	

• الحرص الدائم على التفاعل مع المجتمع وتعزيز ثقتة بالجامعة.	

• إتباع المنهج العلمى فى إدارة كافة أنشطة وأعمال الجامعة.	

• تشجيع ودعم التفوق واإلبتكار فى كافة األنشطة الجامعية.	
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اال�ستراتيجيات الفرعية والم�سروعات ا�س

 )2020 – 2014(
االإ�ستراتيجية الفرعية االأولى: القدرة الموؤ�س�سية:

المشروعاتم

التوسع المؤسسى للجامعة: إنشاء كليات ومعاهد جديدة متميزة.1

تطوير مستشفيات الجامعة وتحسين جودة الخدمة الصحية.2

تطوير الهيكل التنظيمى للجامعة.3

تنمية الجهاز اإلدارى للجامعة.4

التوسع فى ميكنة العمليات واألنشطة.5

تعزيزالمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.6

تنمية الموارد الذاتية.7

التسويق الفعال لبحوث وخدمات ومنتجات الجامعة.8

االإ�ستراتيجية الفرعية الثانية: الفاعلية التعليمية:

المشروعاتم

كفاية ومالئمة المبانى والتسهيالت المادية للعملية التعليمية. 1
تحديث التعليم والتعلم فى المرحلة الجامعية األولى.2
تحسين جودة برامج الدراسات العليا.3
تشجيع ودعم البحث العلمى.4
كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 5
تفعيل العالقات الدولية / الثقافية.6
التقويم الذاتى المستمر لمخرجات العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية.7
التوسع فى التأهيل واإلعتماد واستمرارية ضمان الجودة.8
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ا�س اأوال: م�سروعات اال�ستراتيجية الفرعية الخا�سة بالقدرة الموؤ�س�سية 

- م�سروع رقم )1(: التو�سع الموؤ�س�سى للجامعة: )ان�ساء كليات/ معاهد جديدة متميزة(

المشروعات الفرعية 
1/1 كلية للطاقة الجديدة والمتجددة.

2/1 كلية العلوم الطبية التطبيقية. 
3/1 كلية الهندسة للتخصصات البيئية.

4/1 كلية التعدين والثروة المعدنية.
5/1 مزرعة النباتات الصحراوية والطبية.

6/1 مركز زراعة الكبد والكلى.
7/1 المركز الطبى للطوارئ وحوادث الطرق.

8/1 الجامعة االهلية.
9/1 اخرى )يتم تحديدها(. 

- م�سروع رقم )2(: تطوير م�ست�سفيات الجامعة وتح�سين جودة الخدمة ال�سحية:

المشروعات الفرعية 
1/2 التوسع فى مستشفيات الجامعة.

2/2 تقييم وتطوير العيادات الخارجية.
3/2 تحديث األجهزة والمعدات الطبية.

4/2 تطوير خدمات الدعم )الصيدليات/ الخدمات اللوجستية/ الصيانة/ الخ(.
5/2 تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة وزيادة رضا المرضى. 

6/2 اخرى )يتم تحديدها(.

- م�سروع رقم )3(: تطوير الهيكل التنظيمى للجامعة:

المشروعات الفرعية 
1/3 دمج/ الغاء أنشطة حالية.

2/3 إستحداث إدارات جديدة.
3/3 إعادة توزيع التبعية التنظيمة لبعض اإلدارت/ الوحدات.

4/3 تطوير لوائح وإختصاصات المراكز/ الوحات ذات الطابع الخاص.
5/3 اخرى )يتم تحديدها(.

- م�سروع رقم )4(: تنمية الجهاز االإدارى للجامعة:
المشروعات الفرعية 

1/4 إعداد وتأهيل القيادات االدارية.
2/4 إعادة هيكلة وتسكين العمالة.

3/4 تطوير وتقييم التدريب وفقا لالحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية. 
4/4 معايير أخالقيات المهنة 

5/4 نظم تحفيز العاملين.
6/4 نظم تقييم أداء العاملين.

7/4 أخرى )يتم تحديدها(.
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- م�سروع رقم )5(: التو�سع فى ميكنة العمليات واالأن�سطة:ا�س

المشروعات الفرعية 
1/5 نظم المعلومات اإلدارية والتوثيق.

2/5زيادة ميكنة العمليات واالجراءات الخاصة بأنشطة القطاعات المحتلفة بالجامعة.
3/5 تطوير الموقع األلكترونى للجامعة والكليات/المعاهد التابعة.

4/5 تنمية مهارات العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات.
5/5 أخرى )يتم تحديدها(.

- م�سروع رقم )6(: تعزيز الم�ساركة المجتمعية وتنمية البيئة:
المشروعات الفرعية 

1/6 التوسع فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
2/6 زيادة تفاعل الجامعة مع اجهزة المحافظة والحكم المحلى ومنظمات المجتمع المدنى.

3/6 الممارسات الفعلية للمسؤلية االجتماعية.

4/6 نشر ثقافة الوطنية والمواطنة فى المجتمع.
5/6 تحسين الصورة الذهنية للجامعة ورضا منظمات سوق العمل والمجتمع المدنى عن خدمات الجامعة.

6/6 أخرى )يتم تحديدها(.

- م�سروع رقم )7(: تنمية الموارد المالية:
المشروعات الفرعية 

1/7 تخطيط احتياجات الجامعة المالية.
2/7 إعداد موازنة الجامعة الخمسية.

انشاء وحدات ذات طابع  الحالية/  الخاص  الطابع  ذات  تطوير وحدات األعمال  الذاتية:  الموارد  تنمية   3/7
خاص جديدة/ جذب التبرعات والمساهمات المالية المحلية واألقليمية. 

4/7 أخرى )يتم تحديدها(.

- م�سروع رقم )8(: الت�سويق الفعال لبحوث وخدمات ومنتجات الجامعة:

المشروعات الفرعية 

1/8 السياسات التسويقية لخدمات ومنتجات الجامعة: 
- حصر بحوث وخدمات ومنتجات الجامعة )البحوث التطبيقية/ االستشارات/ التدريب/ المنتجات السلعية( 

وتحديد مميزاتها التنافسية.
- تحديد وتوصيف األسواق المستهدفة الحالية والجديدة محليا وأقليميا ودوليا.
- تسعير بحوث وخدمات ومنتجات الجامعة فى ظل المنافسة المحلية والقليمية.

- الترويج لبحوث وخدمات ومنتجات الجامعة محليا وفى الدول العربية واألفريقية. 
2/8 تطوير مركز تسويق بحوث وخدمات الجامعة.

3/8 أخرى )يتم تحديدها(.
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بالفاعلية التعليمية
- م�سروع رقم )1(: المبانى والت�سهيالت المادية للعملية التعليمية: 

المشروعات الفرعية 
1/1 المبانى واحتياجات العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية الحالية المستقبلية.

2/1 تجهيز المدرجات وقاعات التدريس والمعامل والورش.
3/1 مكاتب أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة/ الجهاز االدارى.

4/1 المرافق العامة والخاصة ) المصاعد/دورات المياه/الكهرباء/ المياه/وسائل النقل الداخلى والخارجى...الخ(. 
5/1 األمن والسالمة فى مبانى الجامعة )المعدات/ العالمات االرشادية/ خطط االخالء/ الرشاد والتوعية/ الخ(.

6/1 صيانة المبانى والتسهيالت المادية.
7/1 أخرى )يتم تحديدها(.

- م�سروع رقم )2(: التعليم والتعلم فى مرحلة الجامعية االأولى )البكالوريو�ص/ اللي�سان�ص( : 
المشروعات الفرعية 

1/2 الدرجات الممنوحة واحتياجات المجتمع والتنمية.
2/2 تنويع وتحديث البرامج التعليمية الحالية/ استحداث برامج تعليمية جديدة..

3/2 طرق/ تكنولوجيا التدريس.
4/2 أساليب التعلم الذاتى.

5/2 التعليم االلكترونى.
6/2 المكتبة االلكترونية.
7/2 نظم تقويم الطالب.

8/2 الدعم المادى للطالب. 
9/2 الرعاية الطالبية: الرعاية الصحية/ الثقافية/ االجتماعية/ الرياضية.

10/2 رعاية ذوى االحتياجات الخاصة. 
11/2 رعاية المتفوقين والمبدعين و المتعثرين علميا.

12/2 التواصل مع الخريجين.
13/2 رضا المستفيدين النهائيين من الخدمة التعليمية.

14/2 اخرى )يتم تحديدها(.

- م�سروع رقم )3(: تح�سين جودة برامج الدرا�سات العليا:
المشروعات الفرعية 

1/3 تطوير سياسات القبول والقيد بالدراسات العليا. 
2/3 التوسع فى المنح الدراسية وجذب الطالب الوافدين من أفريقيا واسيا.

3/3 أساليب التعليم والتعلم.
4/3 نظم التسجيل واإلشراف األكاديمى وقواعد تشكيل لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية.

5/3 تشجيع االبتكار ورعاية المتفوقين والمبدعين.
3/ أخرى )يتم تحديدها(.
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- م�سروع رقم )4(: ت�سجيع ودعم البحث العلمى:ا�س

المشروعات الفرعية 
1/4 الخطة البحثية السنوية.

2/4 دعم النشر العلمى فى دوريات ومؤتمرات عالمية متميزة.
3/4 إنشاء ودعم مراكز التميز البحثي. 

4/4 جوائز التميز . 
5/4معايير اخالقيات البحث العلمى.

7/4 اخرى )يتم تحديدها(.

- م�سروع رقم )5(: كفاية وكفاءة اأع�ساء هيئة التدري�ص/الهيئة المعاونة:
المشروعات الفرعية 

1/5 إعادة هيكلة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما يتناسب مع االحتياجات الفعلية للعملية التعليمية )العدد/ التخصص(.
2/5 تطوير نظام تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة.

3/5 تطوير نظم تحفيز أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة. 
4/5 زيادة دعم الرعاية الصحية واالجتماعية أثناء العمل وبعد سن التقاعد.

5/5 دليل األخالقيات المهنية لعضو هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة.
6/5 تطوير نظام تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة.

7/5 اخرى )يتم تحديدها(.

- م�سروع رقم )6(: تفعيل العالقات الدولية/ الثقافية: 

المشروعات الفرعية 
1/6 تفعيل اتفاقيات التعاون/ الشراكة الحالية مع المؤسسات العلمية المحلية وأالقليمية والدولية.

2/6 التوسع فى المنح الدراسية والمشروعات الدولية والبرامج المشتركة.
3/6 تنشيط عقد المؤتمرات/ الندوات/ ورش العمل العلمية المحلية والدولية.

6ا4 اخرى )يتم تحديدها(.

م�سروع رقم )7(: التقويم الذاتى الم�ستمر لمخرجات العملية التعليمية والبحثية:  -
المشروعات الفرعية 

1/7 دورية التقويم الذاتى لألداء الكلى للعملية التعليمية والبحثية.
2/7 تحديد مجاالت القوة والضعف فى األداء الكلى للعملية التعليمية والبحثية.

3/7 تقييم المستوى المعرفى والمهارى للخريجيين من وجهة نظر سوق العمل )االثر المرتجع من التدريب العملى 
قبل التخرج/ بعد التعيين (.

4/7 مراجعة ومناقشة نتائج التقويم الذاتى لألداء الكلى للعملية التعليمية والبحثية مع أعضاء هيئة لتدريس ومعاونيهم/ 
الطالب/ العاملون/ األطراف المجتمعية ذات العالقة.

5/7 اعادة تمركز )وضعية( الجامعة على المستوى المحلى/ العربى/األفريقى/الدولى.
6/7 أنشطة التعزيز والتطوير المستمرة فى األداء الكلى للعملية التعليمية والبحثية.

6/7 اخرى )يتم تحديدها(.
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ا�س - م�سروع رقم )8(: التو�سع فى التاأهيل واالإعتماد وا�ستمرارية �سمان الجودة:

المشروعات الفرعية 
1/8 إعداد الجامعة للتقدم لالعتماد المحلى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  واالعتماد.

2/8 تشجيع ودعم كليات ومعاهد للجامعة للتقدم لالعتماد المحلى أو الدولى. 
3/8 تفعيل دور مركز الجامعة لضمان الجودة واالعتماد وعالقته بالوحدات التابعة فى  كليات/ معاهد الجامعة.

4/8 سياسة المتابعة والتعزيز الستمرارية وضمان الجودة.
5/8 اخرى )يتم تحديدها(. 
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تخ�سي�ص الم�سروعات على الغايات العامة للجامعة لتحقيقا�س

اأهدافها االإ�سترتيجية 

يتضمن هذا الجزء الغايات العامة الستراتيجية الجامعة واألهداف االستراتيجية المرتبطة بكل غاية عامة، وكذلك 
المشروعات التى يجب تنفيذها )16 مشروع( لتحقيق كل غاية عامة واألهداف االستراتيجية ذات الصلة. 

المشروعات*األهداف األستراتيجيةالغايات العامة
)1( توسع مؤسسى هادف 
يفتح افاق علمية جديدة 
المعرفة  اقتصاد  فى ظل 

والتنافسية. 

- زيادة الفرص المتاحة ألبناء االقليم للتعليم العالى.
التنمية  بمتطلبات  للوفاء  المعرفة  التنويع فى مجاالت  زيادة   -

القومية المستدامة.
- اضافة مجاالت علمية جديدة تنافسية.

- تطوير الخدمات الصحية المقدمة من مستشفيات الجامعة. 

- انشاء كليات ومعاهد ذات برامج 
جديدة متميزة.

الجامعة  مستشفيات  تطوير   -
الخدمة  ـــودة  ج وتحسين 

الصحية.
للجامعة  رفيعة  مكانة   )2(
التعليم  منظومة  فــى 
الــعــالــى وكــســب ثقة 

المجتمع.

- تنمية دور الجامعة فى صياغة مستقبل األمة واالقليم.
العالى محليُا  التعليم  - تفعيل دور الجامعة فى منظومة تطوير 

وإقليميُا.
ثقته لدعم سياسات وقرارات  المجتمع وكسب  قناعة  تنمية   -

الجامعة.
التعليم  جودة  لضمان  المرجعية  األكاديمية  بالمعايير  الوفاء   -

واالعتماد.

للتقدم  الجامعة  وتأهيل  إعداد   -
ضمان  واستمرارية  لإلعتماد 

الجودة.
- تعزيزالمشاركة المجتمعية وتنمية 

البيئة.

لروح  مواكب  خريج   )3(
العصر ومتطلبات سوق 

العمل.

- االرتقاء بمستويجودة التعليم الجامعى وفقا للمعايير المحلية 
والدولية.

- ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل والتنمية. 
- تحسين الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية للطالب.

التطوير  فى  والطالب  الخدمة  مقدمى  مشاركة  فرص  زيادة   -
المستمر.

- تشجيع ورعاية االبداع والمبدعين من الطالب.
- زيادة رضا الطالب عن الخدمة التعليمية.

- التعزيز والتطوير المستمر فى األداء الكلى للخدمة التعليمية.

فى  والتعلم  التعليم  تحديث   -
المرحلة الجامعية األولى.

المستمر  ــى  ــذات ال التقويم   -
لمخرجات العملية التعليمية.

واستمرارية  واإلعتماد  التأهيل   -
المرحلة  فى  الجودة  ضمان 
لكليات  األولـــى  الجامعية 

ومعاهد الجامعة.

)4( عضو هيئة تدريس ذو 
ومهنية  علمية  جدارات 

متميزة أقليميا وعالميا.

- توفير األعداد الكافية ذات الجدارات المتخصصة علميا ومهنيا 
من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ووفقا لمعايير موضوعية.

العلمية  والمهارات  للقدارات  المستمرة  التنمية  تحقيق   -
والسلوكية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

- تطوير منظومة الرعاية المادية والصحية واالجتماعية ألعضاء 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

- المحافظة على األخالقيات المهنية الجامعية.
- التقييم المستمر ألداء ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

- تحقيق مستويات عالية من الرضا الوظيفى والوالء للجامعة.
الجامعات  مع  والثقافية  الدولية  للعالقات  المستمر  الدعم   -
محليا  االخرى  العلمية  والمراكز  والمؤسسات  المناظرة 

وأقليميا ودوليا.
- تشجيع المشاركة الفاعلة فى المؤتمرات والندوات العلمية 

والثقافية المحلية واالقليمية الدولية.

هيئة  أعــضــاء  وكــفــاءة  كفاية   -
التدريس والهيئة المعاونة.

 / الدولية  العالقات  تفعيل   -
الثقافية.
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التنمية  خطط  يخدم 
االقتصادية واالجتماعية.

 - بناء قاعدة علمية متطورة للبحث العلمى تتوافق مع المعايير 
الدولية.

- ربط البحوث العلمية بقضايا المجتمع والتنمية.
- التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية للبحث العلمى.

- التوسع فى النشر العلمى المتميز عالميا.
- تطوير السياسات والبرامج واالجراءات الخاصة بالدراسات 

العليا.
باالحتياجات  والخارجية  الداخلية  والمنح  البعثات  ربط   -

الفعلية للتخصصات العلمية المختلفة.

الدراسات  برامج  جودة  تحسين   -
العليا.

- تشجيع ودعم البحث العلمى.

)6( تنمية وحسن استغالل 
الموارد المادية للجامعة.

الجامعة  وأعمال  أنشطة  لممارسة  كافية  مالية  موراد  توفير   -
الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية. 

- زيادة الموارد المالية الذاتية للجامعة من مصادر متنوعة تعتمد 
والخدمية  واالستشارية  البحثية  الجامعة  منتجات  على 

والسلعية.
والمرافق  المادية  والتسهيالت  الجامعية  المنشآت  توفير   -  

المالئمة والحديثة.
المتاحة  والمادية  المالية  الموارد  استخدام  كفاءة  زيادة   -

للجامعة.
التخاذ  الالزمة  المعلومات  وسرعة  ودقة  كفاية  تحقيق   -
التوسع  خالل  من  واألعمال  االنشطة  وممارسة  القرارات 

فى نظم وتكنولوجيا المعلومات. 

- تنمية الموارد المالية.
المبانى  ــمــة  ومــالئ كــفــايــة   -

والتسهيالت المادية للعملية
 التعليمية. 

العمليات  ميكنة  فى  التوسع   -
واألنشطة. 

لبحوث  الــفــعــال  التسويق   -
وخدمات ومنتجات الجامعة.

مالئم  تنظيمى  هيكل   )7(
وجهاز ادارى كفء.

- بناء هيكل تنظيمى مالئم الحتياجات التوسع فى مشروعات 
وأنشطة استراتيجية الجامعة.

- تخطيط العمالة وفقا الحتياجات التوسع المستقبلية.
- االختيار الموضوعى للقيادات االدارية وفقا لمعيار الكفاءة.

العمل  بتدفق  يسمح  بما  االجراءات  وتبسيط  اللوائح  تطوير   -
بسهولة ودقة وتحقيق السرعة فى أداء الخدمة.

الجهاز  فى  والعاملين  القيادات  لجدارات  المستمرة  التنمية   -
االدارى.

الموضوعى  والتقييم  اإلدارى  التدريب  منظومة  تطوير   -
لمردوده.

- زيادة الرضا الوظيفى للعاملين وتنمية والئهم للجامعة. 
- تطوير نظم تقييم أداء القيادات االدارية والعاملين. 

- تطوير الهيكل التنظيمى للجامعة.
- تنمية الجهاز االدارى للجامعة.

• المشروعات المقترحة ليست على سبيل الحصر وعند تنفيذ االستراتيجية يمكن إضافة مشروعات أخري. 	
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الخطة التنفيذية لتطبيق م�سروعات ا�ستراتيجية الجامعة 2014- 2020

الغايات العامة
األهداف اإلستراتيجية

المشروعات *
المشروعات الفرعية **

الفترة الزمنية
الجهة المسئولة

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

)1(  توسع مؤسسى 
ف يفتح افاق 

هــاد
جديدة فى 

علمية 
ظل اقتصاد المعرفة 

والتنافسية. 

- التوسع فى اتاحة 
التعليم 

ص 
فـــر

الــعــالــى ألبــنــاء 
االقليم.

-  زيادة التنويع فى 
ت المعرفة 

مجاال
ت 

للوفاء بمتطلبا
القومية 

التنمية 
المستدامة.

ت 
ضافة مجاال

- إ
جديدة 

علمية 
تنافسية.

ت 
1/1 انشاء كليا

ومعاهد جديدة 
متميزة.

-  كلية التربية الرياضية
1-2سنة

- رئاسة الجمهورية
ت المعنية

- الوزارا
س الجامعة.

 – مجل
ت المعنية بالجامعة.

- االدارا

ت 
- االنــتــهــاء مــن دراســـا

الجدوى. 
ت االنـــجـــاز فى 

- مــعــدال
ت.

االنشاءا
ت/ المعاهد/ 

عدد الكليا
 -

المراكز التى تم االنتهاء من 
انشائها.

- مدى االلتزام بالجدول الزمنى 
الوارد فى خطة التنفيذ.

ت المالية 
صا

ص
- توفير المخ

المطلوبة.
- كــفــاءة استخدام الــمــوارد 

المتاحة.

ت البيئية 
- المعهد العالى للدراسا

والريفية
4  سنة

- معهد األورام
مستمر

- كلية للطاقة الجديدة والمتجددة.
مستمر

- كلية العلوم الطبية التطبيقية. 
مستمر

ت البيئية.
- كلية الهندسة للتخصصا

مستمر

-  كلية التعدين والثروة المعدنية.
مستمر

- مزرعة النباتات الصحراوية والطبية.
مستمر

- مركز زراعة الكبد والكلى.
مستمر

- المركز الطبى للطوارئ وحوادث الطرق.
مستمر

- الجامعة االهلية.
مستمر

- اخرى )يتم تحديدها(. 
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صحية 
ت ال

- تطوير الخدما
ت 

المقدمة من مستشفيا
الجامعة. 

ت 
مستشفيا

تطوير 
 2/1

الجامعة وتحسين جودة 
الخدمة الصحية.

صل وحــدة استقبال 
- ف

الــطــوارئ عن وحدة 
ث.

استقبال الحواد

ت 
- انشاء دور لعمليا

الطوارئ.
ت خارجية

- انشاء عيادا
   تخصصية.

عناية مركزة 
- انــشــاء 

للطوارئ.
س مبنى 

- انشاء وتأسي
ادارى.

جــارى التنفيذ 
يستكمل 

و
خـــــالل 6 

أشهر.

ت
4-5 سنوا

ت
4-5 سنوا

ت
4-5 سنوا

ت
4-5 سنوا

س الجامعة
- مجل

س إدارة 
مــجــلــ

 -
ت.

المستشفيا
ب.

- كلية الط
ت المعنية 

- اإلدارا
ت الصلة.

ذا

ت.
- معدل االنجاز فى المشروعا

- معدل االلتزام بالجدول للتنفيذ.
- بدء تشغيل كل مشروع.

مــن الخدمة 
ضــا المستفيدين 

ر
الصحية.

 

ت العليا وخدمة املجتمع وتنمية البيئة.
ب والدراسا

شئون التعليم والطال
صة ب

ت الجامعة الخا
ن قطاعا

ن قطاع م
شرتك فيها أكرث م

ت ي
رشوعا

ن م
ت وما يتبعها م

رشوعا
ض امل

* بع

ت فرعية الحقا عند بدء تنفيذ االسرتاتيجية.
رشوعا

ن م
سية وما يتبعها م

ت الرئي
رشوعا

ت للم
ضع نظام األولويا

** سيتم و
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الغايات العامة
األهداف اإلستراتيجية

المشروعات
المشروعات الفرعية

الفترة الزمنية
الجهة المسئولة

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

)2(  مكانـة رفيعة 
لــلــجــامــعــة فى 
مــنــظـــــــــــومــة 
العالى 

التعليــم 
ب ثــقــة 

وكـــســـ
المجتمع. 

- التوسع فــى التأهيل 
واإلعـــتـــمـــــــــــاد 
ضمان 

واستمرارية 
الجودة.

- تفعيل دور الجامعــة 
فــى  منظومه تطوير 
التعليم العالى محليا 

وإقليميا.

- الوفـــــاء بالمعايير 
األكــاديــمــيــــــــــــــه 
ضمان 

ل
المرجعـيه 

جـــــوده الــتــعــلــيــم 
واالعتماد.

1/2 اعــــداد وتــأهــيــل 
الجامعة للتقدم لالعتماد 
ضمان 

واســتــمــراريــة 
الجودة.

ضرورة 
- تنمية الوعى ب

الجامعة 
صــول 

حــ
والمعاهد  

ت 
والكليا

التابعة على االعتماد.

مركز 
دور 

تفعيل 
 -

ضمان 
الــجــامــعــة ل

واالعتماد 
الــجــودة 

ت 
بالوحدا

وعالقته 
ت/ 

كليا
فى 

التابعة 
معاهد الجامعة.

-  الـــدعـــم الــمــالــى 
ت 

لــلــمــتــطــلــــــــبــا
الــفــنــيـــــــــــــــــة 
والــمــاديــــــــــــــة 

للتأهيــــل لالعتماد.

ضمان 
ت 

- تطوير وحدا
ت 

بكليا
الـــجـــوده 

ومعاهد الجامعة.

صميم نظام للمتابعة 
- ت

والــتــعــزيــــــــــــــز 
ضمان 

و
الستمرارية 

ت 
الــجــودة فــى كليا

ومعاهد الجامعة.

سنة لالنتهاء 
 -

مــــن وضـــع 
األنـــظـــمـــة 
الــــالزمــــة 
ومــســتــمــر 
لــلــتــعــزيــز 

والمتابعة

س الجامعة.
- رئي

س 
ب رئي

- نـــوا
الجامعة

عــــمــــداء 
 -

ت.
الكليا

ت 
- وكالء الكليا

- رؤساء األقسام 
العلمية.

ضــاء هيئة 
- أعــ

س 
التدري

- مــركــز توكيد 
الـــــجـــــودة 

بالجامعة. 
ت 

وحــــــدا
 -

توكيد الجودة 
ت.

بالكليا
- مــركــز تطوير 
الــتــعــلــيــم 

الجامعي.
-  الــنــظــراء 

المراجعين.

- وضع نظام داخلى للمتابعة والمراجعة 
ب الجامعة .

من جان
ت 

- تحديد المعايير األكاديمية وآليا
صحيح 

ب ت
س وأســالــيــ

الــقــيــا
ت.

االنحرافا
ضع وتنفيذ نظام لمكافأة وتشجيع 

- و
ت 

ت المتميزة لألفراد والكليا
المبادرا

ت.
ت والوحدا

واإلدارا
- المقارنة المرجعية لتحديد مستوى 

المعايير المناسبة للكلية.
- نتائج المراجعة والمتابعة الداخلية.

ف المعنية.
- نتائج استقصاء األطرا

تقييم النظراء المراجعين 
نتائج 

 -
الداخليين والخارجيين.

ب 
جان

- نتائج التقييم والمراجعة من 
ت المانحة.

الهيئا
ت لالعتماد أو 

ت التى تقدم
- نسبة الكليا

ت عليه.
حصل
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األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
- تنمية قناعـــة 
المجتمـــع 
ب 

وكــــســــ
ثقته لدعــم 
ت 

ســيــاســا
ت 

وقـــــرارا
الجامعة.

2/2 تعزيــــز 
الــمــشــاركــة 
المجتمعيـــــة 

وتنمية البيئة.

- التوسع فى أنشطة 
المجتمع 

خدمة 
وتنمية البيئة .

4- 18 شهر
خدمة 

س الجامعة لشئون 
ب رئي

- أ.د./نائ
المجتمع وتنمية  البيئة

خدمة المجتمع 
ت لشئون 

- وكــالء الكليا
وتننمية  البيئة

ص
ت الطابع الخا

ت ذا
- مديرو الوحدا

ت قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
- إدارا

- إدارة األعالم
ت المعنية األخرى.

- اإلدارا

- االنتهاء من إعداد خطط المشاركة المجتمعية  
ت/ وغيرها(

ت/ مؤتمرا
)قوافل/ندوا

ت التى تقدمها   
خطة لتسويق الخدما

- إعتماد 
ص واإلعالن عنها.

ت الطابع الخا
ت ذا

الوحدا
ف وتوعية 

- نسبة تنفيذ الخطة اإلعالمية لتعري
ت األعمال 

ت المجتمع المحلى ومنظما
قطاعا

ت.
ت وأنشطة الوحدا

بإمكانيا
- معدل انجاز الخطة المستهدفة.

صة بتأثير تدوير 
- مستوى اإلنجاز فى الدراسة الخا

ت الجامعة.
ت الورقية على  إقتصاديا

المخلفا
ت المصلحة.

ف المختلفة ذا
- مستوى رضا األطرا

 زيادة تفاعل الجامعة 
مـــــع أجـــهـــزة 
المحافظة والحكم 
ت 

المحلى ومنظما
المجتمع المدنى.

مــســتــمــر 
)حــتــى 
نــهــايــة 

الخطة(

س الجامعة لشئون خدمة 
ب رئي

- أ.د./ نائ
المجتمع وتنمية  البيئة 

ت العليا 
س الجامعة للدراسا

ب رئي
- نائ

ث
والبحو

ت
- عمداء الكليا

خدمة المجتمع 
ت لشئون 

- وكــالء الكليا
وتنمية  البيئة 

ص
ت الطابع الخا

ت ذا
- مديرو الوحدا
- إدارة األعالم

ت األخرى المعنية.
-  اإلدارا

ت 
- معدل األقبال على البرامج التدريبية والندوا

خدمة المجتمع وتنمية 
صة بأنشطة قطاع 

الخا
البيئة.

- نسبة الشراكة مع رجال األعمال .
- نسبة المساهمة فى تمويل المشاريع البحثية 
ث المياه 

ت فى مجال بحو
الخدمية ودعم الكليا

والطاقة المتجددة والزراعة والصحة.
س 

ت المجتمع فى مجال
- نسبة تمثيل رؤساء قطاعا

ت والجامعة.
الكليا

ت الهادفة فى مجال البيئة 
صدارا

- زيادة وتنويع اإل
والطاقة.
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المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

ت 
الـــمـــمـــارســـا

الفعليــة للمســؤلية 
االجتماعية.

مستمر )حتى 
نهاية الخطة(

س الجامعة لشئون خدمة 
ب رئي

- أ.د./ نائ
المجتمع وتنمية  البيئة 

س الجامعة لشئون التعليم 
رئي

ب 
- نائ

ب
والطال

خدمة المجتمع 
ت لشئون 

- وكالء الكليا
وتنمية  البيئة 

س القومى لشئون اإلعاقة
- المجل

- مديرية الشئون الصحية بالمنوفية
ض عن المنظمة الدولية 

/ مفو
- ممثل 

للهجرة
ت األخرى المعنية بالجامعة.

- اإلدارا
ب.

- مديرية رعاية الشبا
ت العالقة.

- أجهزة المحافظة ذا

- نسبة المستفيدين  من برامج األنشطة الثقافية 
والترفيهية، والرياضة، واالجتماعية.  

ت المجتمعية 
ضا المستفيدين من الخدما

- مستوى ر
المقدمة . 

ت الصحية المقدمة من 
- نسبة المستفيدين من الخدما

الجامعة من خالل مراكز للتدخل المبكر والتأهيل 
ص ذوى اإلعاقة بمحافظة المنوفية

لألشخا
ف والعمالة 

ت التوظي
- نسبة المستفيدين من خدما

ب المشاريع 
صــحــا

وأ
الحرة لطالبى العمل 

ب 
صريين فى محافظة المنوفية من خالل مكت

الم
واإلحالة 

واالستشارة 
ت 

المعلوما
ت 

لخدما
بالجامعة

- معدل زيادة عدد مستخدمى الخدمة بمراكز رعاية 
ب براءة االختراع.

الموهوبين والمخترعين ومكت
- نسبة المستفيدين من البرامج التدريبية والتأهيل 

للمكفوفين بمحافظة المنوفية.
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الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

ثقافة الوطنية 
نشر 

والــمــواطــنــة فى 
المجتمع. 

مستمر )حتى 
نهاية الخطة(

س الجامعة لشئون خدمة 
ب رئي

- أ.د./ نائ
المجتمع وتنمية  البيئة 

ت 
صة كليا

خا
ت الجامعة 

- عمداء كليا
ب  و التربية.

الحقوق واآلدا
ت األخرى المعنية.

- اإلدارا

ت 
ت التثقيفية والمؤتمرا

- نسبة المشاركة فى الندوا
صادية و 

ت الدينية والسياسية واالقت
فى المجاال

والمساواة 
ت 

والمسئوليا
ت 

والواجبا
الحقوق 

والعدالة االجتماعية.
- مساهمة الجامعة فى الوفاء بحقوق المواطنين فى 

المجتمع فى التعليم والعمل على قدم المساواة.
ص المتاحة 

- نسبة الشكاوى عن عدد متكافئو الفر
ض الّنظر عن انتماءاتهم أو 

ألبناء المجتمع  بغ
روابطهم الطبقّية أو المعرفّية أو الدينّية. 

- مدى المشاركة التطوعّية فى الخدمة العامة وفى 
األنشطة االجتماعّية االختيارّية.

ب والدفاع عن 
ضرائ

ت العاّمة كدفع ال
- تأدية الواجبا

الوطن وحماية األمالك العاّمة والخاّصة.
ت و إنجاحها.

- نسبة المشاركة فى االنتخابا
ت والمعاهد التابعة فى 

- مشاركة الجامعة والكليا
ت الوطنية.

األعياد واالحتفاال
-  زيادة مستوى التفاعل والعمل الجماعى.

ت 
- عدم التمييز بين أفراد المجتمع عند تقديم الخدما

المجتمعية.
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المشروعات الفرعية
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الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

صــورة 
الــ

تحسين 
للجامعة 

الذهنية 
ت سوق 

ورضا منظما
والمجتمع 

العمل 
ت 

المدنى عن خدما
الجامعة.

مستمر )حتى 
نهاية الخطة(

س الجامعة.
ب رئي

- نوا
ت/ المعاهد. 

- عمداء الكليا
ت/ المعاهد.

- وكالء الكليا
ت الطابع 

ت والمراكز ذا
- مديرو الوحدا

ص
الخا

ت  المعنية األخرى.
- اإلدارا

ت الدورية لتسويق 
على المؤتمرا

- اإلقبال 
ض 

ت و زيادة المترددين عل المعار
الخدما

التسويقية بالجامعة.
ص عمل للخريجين.

- إتاحة فر
- إنشاء جمعية لخدمة المجتمع.

س 
س فى مجال

ضاء هيئة التدري
- نسبة مشاركة أع

ت المجتمعية.
ت والهيئا

ت المؤسسا
إدارا

ت الطابع 
ت والمراكز ذا

- نسبة مساهمة الوحدا
مشاريع البنية التحتية 

دعــم 
ص فى 

الخا
بالمحافظة.

- نسبة المساهمة فى الحد من مشكلة البطالة. 
ض األنشطة مثل األندية 

-  دعم المجتمع ببع
الترفيهية.

ت الخاصة  
- مقدارالدعم المقدم  لذوى االحتياجا

باالضافة الى الدعم المتواصل للمراكز العلمية 
ت.

ث والمستشفيا
كمراكز البحو

ضة والفن, التعليم 
- رعاية األعمال الخيرية, الريا

ت, وإقامة المشاريع المحلية 
ب المؤسسا

وتدري
ت الطابع التنموي.

ذا
- المواد اإلعالمية االيجابية المنشورة من خالل 

وسائل اإلعالم عن الجامعة.
ت 

ت ومنظما
- نسبة استجابة المسئولين بمؤسسا

أنشطة 
فى 

للمشاركة 
المجتمع المحلى 

الجامعة.
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وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س

الغايات العامة
األهداف اإلستراتيجية

المشروعات
المشروعات الفرعية

الفترة الزمنية
الجهة المسئولة

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

ب 
مواك

خريج 
 )3(

صــــر 
الع

لـــروح 
ت ســوق 

ومــتــطــلــبــا
العمل

- االرتقاء بمستوى جودة 
وفقا 

التعليم الجامعى 
المحلية 

للمعايير 
والدولية.

- ربط البرامج التعليمية 
ت سوق العمل 

باحتياجا
والتنمية.   

صحية 
- تحسين الرعاية ال

والنفسية 
واالجتماعية 

ب.
للطال

ص مشاركة 
- زيـــادة فــر

مــقــدمــى الــخــدمــة 
ب فى التطوير 

والطال
المستمر.

- تشجيع ورعاية االبداع 
ب.

والمبدعين من الطال
ب عن 

ضا الطال
- زيادة ر

الخدمة التعليمية.
- التعزيز والتطوير المستمر 
فى األداء الكلى للخدمة 

التعليمية.

التعليم 
ث 

تحدي
 1/3

المرحلة 
فــى 

والتعلم 
الجامعية األولى.

 مــراجــعــة وتــطــويــر 
ت الممنوحة وفقا 

الدرجا
المجتمع 

ت 
الحتياجا
والتنمية.

جارى ومستمر
حــتــى نــهــايــة 
الــــخــــطــــة 

اإلستراتيجية

س 
ب رئي

- أ.د./  نائ
الــجــامــعــة لشئون  

ب
التعليم والطال

ت.
- عمداء الكليا

ت لشئون 
- وكالء الكليا

ب والتعليم.
الطال

س األقــســام 
- مــجــالــ

ت
العلمية بالكليا

ت المعنية 
- مدراء اإلدارا

ت والجامعة.
بالكليا

ت تكنولوجيا  
- وحــدا

ت بالجامعة 
المعلوما

ت التابعة.
والكليا

ت 
- عـــدد ونـــوع الــدرجــا

ت 
الممنوحة وفقــا الحتياجا

المجتمــــــــع والتنمية.
ب 

ت القبول لطال
- زيادة معدال

الجامعة فى سوق العمل.
- وجود نظام دورى لمراجعة 
والبرامج  للتأكد 

المناهج 
من أتفاقها ومعايير الجودة 

األكاديمية المرجعية.
- مــدى االستفادة من نتائج 
ث العلمية ألعضاء هيئة 

األبحا
س فى تطوير المناهج 

التدري
ت الدراسية وربطها 

والمقررا
بالتطبيق العملى 

ت المعرفية 
زيــادة المهارا

 -
ب فى 

والتطبيقية لدى الطال
ت المختلفة.

التخصصا
صان فى 

- معدل الزيادة / النق
ت الممنوحة.

الدرجا
ضا  المستفيدين من 

- مستوى ر
البرامج التعليمية المقدمة.

- مــدى االستفادة من نتائج 
التقييم الذاتى المستمر فى 
التعليم 

ث 
وتحدي

تطزير 
والتعلم.
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وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س

الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
ث 

- تــنــويــع وتــحــديــ
البرامــج التعليمــية 
ث 

الحالـية /استحدا
برامــــج تعليمـــية 

جديدة.

جــــــــــارى 
حتى 

ومستمر 
الخطة 

نهاية 
اإلستراتيجية

س الجامعة لشئون  التعليم 
ب رئي

- أ.د./  نائ
ب

والطال
ت.

- عمداء الكليا
ب والتعليم.

ت لشئون الطال
- وكالء الكليا

ت
س األقسام العلمية بالكليا

- مجال
ت  المعنية بالجامعة.

- مدراء االدار
س الجامعة لشئون  التعليم 

ب رئي
- أ.د./  نائ

ب
والطال

ت.
- عمداء الكليا

ب والتعليم.
ت لشئون الطال

- وكالء الكليا
ت

س األقسام العلمية بالكليا
- مجال

ت  المعنية بالجامعة.
- مدراء االدار

ت الدراسية 
- نسبة البرامج التعليمية/ المقررا

المستحدثة.
- نسبة البرامج المستحدثة للبرامج الموجودة.

ت المعرفيـــــة والتطبيقية 
- زيـــــــادة المهارا

ت 
صا

ص
التخ

فــى 
ب 

الطـــــال
لـــدى 

المختلفة.
- نسبة البرامج التعليمية المشتركة.

ب 
س مدى مشاركة الطال

- تطبيق نظم متابعة وقيا
فى عملية التعليم والتعلم.

ف المعتية بالعملية التعليمية 
- مدى مشاركة األطرا

ث البرامج التعليمية.
فى انشاء وتحدي

- معدل اإلقبال على البرامج التعليمية المختلفة 
سنويا.

ب النجاح فى البرامج التعليمية سنويا.
- نس

صاء 
- مدى االستفادة من نتائج التقييم واستق

ف المعنية.
األطرا

ب العمل عن الخريجين.
- مستوى رضا أصحا

ب عن البرامج التعليمية/ 
ضا الطال

- مستوى ر
ت الدراسية.

المقررا
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ية 

وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س

الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
- تــطــويــر طـــرق/ 
س 

تكنولوجيا التــدري
ب 

والتوسع فــى أسالي
التعلم الذاتى.

جارى ومستمر
حــتــى نــهــايــة 
الــــخــــطــــة 

اإلستراتيجية

س الجامعة لشئون  
ب رئي

- أ.د./  نائ
ب

التعليم والطال
ت.

- عمداء الكليا
ب 

ت لشئون الطال
وكــالء الكليا

 -
والتعليم.

ت
س األقسام العلمية بالكليا

- مجال
ت  المعنية بالجامعة.

- مدراء اإلدارا

س 
طــرق تدري

ت التى تستخدم 
- نسبة الكليا

مستحدثة.
ت التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة 

- نسبة الكليا
س.

فى التدري
ب مستحدثة 

ت التى تستخدم اسالي
- نسبة الكليا

للتعلم الذاتى.
ب 

س وأسالي
ب عن وسائل وطرق التدري

- رضا الطال
التعلم الذاتى  المستخدمة.

س 
ضاء هيئة التدري

- نتائج التقييم الدورى ألداء أع
ت 

التقنيا
استخدام 

على 
المعاونة 

والهيئة 
ب التكنولوجية الحديثة

واألسالي
س ومعاونيهم عن 

ت التدري
ضاء هيئا

ضا أع
- ر

البرامج التدريبية المقدمة لتنمية مهاراتهم على 
س الحديثة.

استخدام تكنولوجيا التدري
ب التعلم الذاتي.

- مستوى رضا الخريجين عن أسالي

-  تطوير نظام التعليم 
المفتوح بالجامعة.

جارى ومستمر
حــتــى نــهــايــة 
الــــخــــطــــة 

اإلستراتيجية

- زيادة معـــــدل االلتحاق بالتعليــــــــم
   المفتوح.

س.
- نتائج تقييم أداء أعضاء هيئة التدري

ت الــمــواد العلمية 
صفا

- مــدى االلــتــزام بموا
المستخدمة.

- نسبة الزيادة فى الموارد المالية الذاتية السنوية من 
خالل التعليم المفتوح.

ب التعليم المفتوح عن البرامج 
ضا طال

- مستوى ر
المقدمة.

ب العمـــل عن   خريجى 
صحا

ضا أ
- مستوى ر

التعليم المفتوح.
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وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س

الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

استكمال مشروع المكتبة 
االلكترونية.

6 شهور
س الجامعة لشئون  

ب رئي
- أ.د./ نائ

ب
التعليم والطال

ت.
- عمداء الكليا

ت لشئون التعليم 
وكــالء الكليا

 -
ب.

والطال
ت 

ب بالكليا
- مـــدراء رعــايــة الشبا

والجامعة.
ت األخرى المعنية بالجامعة.

- اإلدارا

ت المقدمة إلكترونيا 
ونوعية الخدما

عــدد 
 -

للمستفيدين النهائيين.  
- نسبة االنجاز فى تنفيذ بنود المشروع.

ت 
ضاء اللمستفيدين النهائيين من خدما

- مستوى ر
المكتبة. 

ث نــظــم تقويم 
تــحــديــ
ب.

الطال
مستـمر حتــى 
نهايـة الخطــة 

اإلستراتيجية

جديدة وفعالة لتحسين 
ث نظم تقويم 

- استحدا
جودة العملية التعليمية.

ب التقويم.
ب عن أسالي

- مستوى رضا الطال
ب.

ض معدل الشكاوى المقدمة من الطال
- انخفا

 التوسع فى الدعم المادى 
ب. 

للطال
مستـمر حتــى 
نهايـة الـخطـة 

اإلستراتيجية

ب.
- التنويع فى وسائل الدعم المادى للطال

- معدل الزيادة السنوى فى  الدعم المالى الطالبى.
ب عن الدعم المادى المقدم.

- مستوى رضا الطال

 الرعاية الطالبية: الرعاية 
 /

/الثقافية
صحية

ال
االجتماعية/ الرياضية.

مستــمرحتـى 
نهايـة الخطــة 

اإلستراتيجية 

ضمنها 
ت التى يت

- نسبة االنجـــــــاز من المنشا
صحية والثقافية 

ت ال
المشروع لتحسين الخدما

ب.
واالجتماعية والرياضية والترفيهية للطال

صر 
ب عــن  أبعاد وعنا

ضــا الطال
- مستوى ر

واالجتماعية 
والثقافية 

صحية 
ال

ت 
الخدما

والرياضية والترفيهية المقدمة لهم.
عدد الجوائز أو المراكز التنافسية التى يتم 

 -
صول عليها سنويا على المستوى المحلى/ 

الح
االقليمى/ الــدولــى فــى االنشطة الثقافية 

واالجتماعية والرياضية.
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وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س

الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

رعــــايــــة ذوى 
ت 

االحــتــيــاجــا
الخاصة. 

ومــســتــمــر حتى 
الخطة 

نــهــايــة 
اإلستراتيجية

س الجامعة لشئون  
ب رئي

- أ.د./ نائ
ب

التعليم والطال
ت.

- عمداء الكليا
ت لشئون التعليم 

- وكــالء الكليا
ب.

والطال
ت 

ب بالكليا
- مــدراء رعاية الشبا

والجامعة.
ت األخـــرى المعنية 

- اإلدارا
بالجامعة.

س الجامعة لشئون 
ب رئي

- أ.د./ نائ
خدمة المجتمع وتنمية البيئة

س الجامعة لشئون  
ب رئي

- أ.د./ نائ
ب 

التعليم والطال
ت 

- عمداء الكليا
ت متابعة الخريجين.

- مديرى وحدا
األخــرى 

المعنية 
ت 

اإلدارا
 -

بالجامعة.
 

ت الخاصة.
- تنوع وسائل دعم و رعاية ذوى االحتياجا

صة من 
ت الخا

- نسبة المستفيدين من ذوى االحتياجا
ت المتاحة لهم. 

الخدما
ت 

صة عن الخدما
ت الخا

ضا ذوى االحتياجا
- مستوى ر

المقدمة لهم.

المبدعين 
رعاية 

والــمــتــفــوقــيــن/
المتعثرين علميا.

صــل مع 
 الــتــوا

الخريجين.

ومــســتــمــر حتى 
الخطة 

نــهــايــة 
اإلستراتيجية

حتى 
مــســتــمــر 

الخطة 
نــهــايــة 

اإلستراتيجية

تنوع وسائل دعم و رعاية المتعثرين والمتفوقين علميا.
ت المقدمة 

- نسبة المستفيدين من المتعثرين من الخدما
لرعايتهم. 

ص نسبة المتعثرين علميا سنويا.
- تناق

ت المتفوقين علميا والمبدعين سنويا.
- زيادة معدال

- مستوى رضا المبدعين والمتفوقين علميا.
مستوى رضا المتعثرين علميا عن  المقدمة لهم.

ت متكاملة للخريجين.
- توافر قاعدة بيانا

ت التدريبية 
- نسبة الخريجين المستفيدين من الــدورا

المقدمة لهم سنويا.
ت المقدمة لهم.

-  مستوى رضا الخريجين  عن الخدما
ف 

ب العمل عن مستوى المعار
صحا

ضا أ
- مستوى ر

ت الخاصة بالخريجين.
والمهارا

ب 
ف سنويا من خالل مكت

صلين على وظائ
- نسبة الحا

الخريجين بالجامعة.
صلون مع الكلية/ الجامعة 

- نسبة الخريجين الذين يتوا
الكترونيا سنويا.

- مــــدى مشاركة الخريجين فى أنشطة الجامعة/ 
ت.

الكليا
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وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س

الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
- 2/3 التقــويـم 
الــذاتــــــــى 
الــمــأســتــمــر 
ت 

لــمــخــرجــا
الــعــمــلــيــة 

التعليمية.

وتطوير النظم 
- تفعيل 

الحالية  للتقويم الذاتى  
لــألداء الكلى للعملية 

التعليمية.

حتى 
مستمر 

 -
الخطة 

نهاية 
اإلستراتيجية

س الجامعة لشئون 
ب رئي

- أ.د./ نائ
ب

التعليم والطال
ت

س الكليا
- مجال

ت لشئون التعليم 
ووكــالء الكليا

 -
ب.

والطال
س األقسام العلمية.

- مجال
س ومعاونيهم

- أعضاء هيئة التدري
- مركز تطوير األداء التعليم الجامعي.

- مركز ضمان الجودة واالعتماد. 

ضوعية وعادلة للتقويم 
ث طرق مو

- استحدا
الذاتى لألداء الكلى للعملية التعليمية.

- نسبة تطبيق نظم التقويم الذاتى لألداء الكلى 
ت 

صفة دورية فى كليا
للعملية التعليمية ب

الجامعة.
ف المعنية 

جميع األطــرا
ضــا 

- مستوى ر
بالعملية التعليمية.

- الــتــعــزيــز والــتــطــويــر 
فــى األداء 

المستمرة 
الكلى للعملية التعليمية 

والبحثية.

حتى 
مستمر 

 -
الخطة 

نهاية 
اإلستراتيجية

ت التعزيز والتطوير لألداء الكلى 
- مجاال

للعملية التعليمية.
ف المختلفة المعنية 

- نسبة مشاركة األطرا
بالعملية التعليمية فى أنشطة التعزيز 

والتطوير.
ت   

ت واإلجراءا
- مدى االستفادة من القرارا

التى تم اتخاذها لتطوير األداء التعليمى بناء 
على نتائج التقويم الذاتى المستمر.
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ضو 
ع

 )4(
 -

س 
هيئة تدري

ت 
ذو جدارا

عــلــمــيــة 
ومــهــنــيــة       
مــتــمــيــزة 
أقــلــيــمــيــا 

وعالميا.

ت 
-  توفير األعــداد الكافية ذا

صة 
ص

ت المتخ
الــجــدارا

ضاء هيئة 
علميا ومهنيا من أع

س ومعاونيهم ووفقا 
التدري

لمعايير موضوعية.

تحقيق التنمية المستمرة 
 -

ت العلمية 
ت والمهارا

للقدارا
هيئة 

ضاء 
ألع

والسلوكية 
س والهيئة المعاونة.

التدري
- تطوير منظومة الرعاية المادية 
واالجتماعية 

صحية 
وال

س 
هيئة  التدري

ضــاء 
ألعــ

والهيئة المعاونة.

ت 
- المحافظة على األخالقيا

المهنية الجامعية.
- التقييم المستمر ألداء ألعضاء 
والهيئة 

س 
هيئة الــتــدريــ

المعاونة.
ت عالية من 

- تحقيق مستويا
ضــا الوظيفى والــوالء 

الــر
للجامعة.

كفاية 
 1/4

 -
وكـــــفـــــاءة 
ضــاء هيئة 

أعــ
س/

الــتــدريــ
الـــهـــيـــئـــة 

المعاونة.

-  اعــادة هيكلة 
هيئة 

أعــــداد 
س 

الـــتـــدريـــ
ومعاونيهم بما 
مع 

ب 
يتناس

ب 
أعداد الطال

ت 
واالحتياجا

الفعلية للعملية 
التعليميـــــة 
)الــــعــــدد/ 

ص(
التخص

-  تطوير نظام 
ت 

تنمية قــدرا
ت 

ومــــهــــارا
ضــاء هيئة 

أعــ
س/ 

الــتــدريــ
الهيئة المعاونة

وحتى 
مستمر 

 -
نــهــايــة الخطة 

اإلستراتيجية

- مسـتمر وحتــى 
نــهــايــة الخطة 

اإلستراتيجية

س الجامعة.
- مجل

ت 
س الجامعة للدراسا

ب رئي
- أ.د. نائ

ث.
العليا والبحو

ث.
ت العليا والبحو

س الدراسا
- مجل

ت.
س الكليا

- مجال
ت 

ت / المعاهد للدراسا
- وكالء الكليا

ث.
العليا والبحو

س األقسام العلمية.
- مجال

/ الهيئة 
س 

هيئة التدري
ضــاء 

- أعــ
المعاونة.

ضاء هيئة 
ت أع

- مركز تنمية قــدرا
س.

التدري
مركز ضمان الجودة واالعتماد.

ت األخرى المعنية بالجامعة.
- اإلدارا

ضو 
ب لكل ع

- نسبة عدد الطال
ضو هيئة 

س/ ع
هيئة تــدريــ

معاونة.
الهياكل 

استكمال 
مــدى 

 -
األكاديمية لألقسام العلمية.

الهياكل 
استكمال 

مــدى 
 -

ت/ المعاهد 
األكاديمية للكليا

بالجامعة.
س 

هيئة التدري
ضاء 

- نسبة أع
العاملين إلى العدد االجمالى.

- مــدى االلــتــزام بالمعايير 
ضوعية والعدالة فى تعيين 

المو
ضاء الهيئة المعاونة )نسبة 

أع
الشكاوى سنويا(. 

ت 
صلين على دورا

- نسبة الحا
هيئة 

ضــاء 
تدريبية مــن أعــ

س ومعاونيهم.
التدري

- نسبة المدربين المعتمدين إلى 
اجمالى عدد المدربين سنويا. 

ضــا المتدربين 
ر

مستوى 
  -

س 
ضــاء هيئة التدري

مــن أعــ
ومعاونيهم.
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مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

- الدعــم المستمـــــر 
ت الــدولــيــة 

لــلــعــالقــا
ت 

والثقافية مع الجامعا
ت 

المناظرة والمؤسسا
والمراكز العلمية

    اخرى محليــا وأقليميا 
ودوليا.

- تشجيـــع المشاركــة 
ت 

الفاعلة فى المؤتمرا
ت العلمية 

والـــنـــدوا
والثقافيـــة  المحليـــة 

واالقليمية

تحفيز 
نظم 

تطوير 
 -

أعــــضــــاء هــيــئــة  
س/ الهيئة 

الــتــدريــ
المعاونة. 

- مستمر وحتـــى 
نــهــايــة الخطة 

اإلستراتيجية

س الجامعة.
مجل

ت 
س الجامعة للدراسا

ب رئي
- أ.د. نائ

ث.
العليا والبحو

ث.
ت العليا والبحو

س الدراسا
- مجل

ت.
س الكليا

- مجال
ت 

ت/ المعاهد للدراسا
- وكالء الكليا

ث.
العليا والبخو

س األقسام العلمية.
- مجال

س/ الهيئة المعاونة.
- أعضاء هيئة التدري

ضاء هيئة 
ت أع

- مركز تنمية قــدرا
س.

التدري
مركز ضمان الجودة واالعتماد.

ت األخرى المعنية بالجامعة.
- اإلدارا

ضاء 
ت تحفيز أع

- التنوع فى سياسا
س ومعاونيهم.

هيئة التدري
من المهام 

- نسبة المستفيدين 
ضاء هيئة 

ب أع
جان

العلمية من 
س.

التدري
ت 

- نسبة المستفيدين من البعـــثا
ضاء 

الداخلية والخارجية من أع
الهيئة المعاونة.

هيئــة 
ضـاء 

ضــا أع
- مستوى ر

س/ الهيئة المعاونة.
التدري

صحية 
- نظام الرعاية ال

أثناء 
واالجتماعية 

الــعــمــل وبــعــد سن 
التقاعد.

- مستمـــر وحتــى 
نــهــايــة الخطة 

اإلستراتيجية

س 
ضاء التدري

ضا أع
- مستوى ر

ت الرعاية 
ومعاونيهم عن خدما

صحية واالجتماعية المقدمة 
ال

لهم.
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الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
ت 

- دلــيــل األخــالقــيــا
هيئة 

ضو 
لع

المهنية 
س/الــهــيــئــة 

الــتــدريــ
المعاونة.

- مستمر وحتى 
نهاية الخطة 

اإلستراتيجية

س الجامعة.
- مجل

ت 
س الجامعة للدراسا

ب رئي
- أ.د. نائ

ث.
العليا والبحو

ث.
ت العليا والبحو

س الدراسا
- مجل

ت.
س الكليا

- مجال
ت 

ت/ المعاهد للدراسا
- وكالء الكليا

ث.
العليا والبحو

س األقسام العلمية.
- مجال

س/ الهيئة المعاونة.
- أعضاء هيئة التدري

س.
ت أعضاء هيئة التدري

- مركز تنمية قدرا
مركز ضمان الجودة واالعتماد.

ت األخرى المعنية بالجامعة.
- اإلدارا

ت المهنية.
- مدى االلتزام بأخالقيا

ت المهنية/ اإلحالة للتحقيق سنويا. 
- عدد المخالفا

 - مــــــدى اإللتزام بحقوق الملكية الفكرية.

- تطوير نظام تقييم أداء 
س/

أعضاء هيئة التدري
الهيئة المعاونة.

- مستمر وحتى 
نهاية الخطة 
اإلستراتيجية

س ومعاونيهم فى 
- مدى مشاركة أعضاء هيئة التدري

األنشطة المختلفة بالجامعة. 
ث المنشورة محليا وعالميا 

- عدد األبحــــــا
س.

ألعضاء هيئة التدري
ت 

س فى المؤتمرا
- نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدري

المحلية والدولية.
ف عليها/ 

عدد الرسائل العلمية التى تم اإلشــرا
االشتراك فى لجان الحكم والمناقشة.

- عدد الجوائز المحلية واإلقليمية والعالمية التى 
س.

حصل عليها عضو هيئة التدري
ضاء الهيئة المعاونة بالمدة الزمنية 

- مدى التزام أع
صول على درجــة الماجستير/ 

المحددة للح
الدكتوراه.

س من 
ب/ أعضاء هيئة التدري

- شكاوى الطـــــــال
أداء وسلوك أعضاء الهيئة المعاونة.
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األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

تفعيل 
 2/4

ت 
الـــعـــالقـــا

الـــدولـــيـــة 
الثقافية.

ت 
- تفعيل اتفاقيا

الــــتــــعــــاون/ 
الحالية 

الشراكة 
ت 

المؤسسا
مع 

العلمية المحلية 
واإلقــلــيــمــيــة 

والدولية.

وحتى 
مستمر 

الخطة 
نهاية 

اإلستراتيجية

س الجامعة.
- مجل

ت العليا 
س الجامعة للدراسا

ب رئي
- أ.د. نائ

ث.
والبحو

ث.
ت العليا والبحو

س الدراسا
- مجل

ت.
س الكليا

- مجال
ت العليا 

ت/ المعاهد للدراسا
- وكالء الكليا

ث.
والبحو

س األقسام العلمية.
- مجال

س/ الهيئة المعاونة.
- أعضاء هيئة التدري

س.
ت أعضاء هيئة التدري

- مركز تنمية قدرا
مركز ضمان الجودة واالعتماد.

ت األخرى المعنية بالجامعة.
- اإلدارا

ت/ الشراكة  الفعالة الى العدد 
- نسبة االتفاقيا

االجمالى.
ت التعاون/ الشراكة 

- مدى االستفادة من اتفاقيا
على مستوى الجامعة.

ت التعاون/ الشراكة الجديدة سنويا.
- عدد اتفاقيا

- التوسع فى المنح 
ت 

والــمــشــروعــا
الدولية والبرامج 

المشتركة.

وحتى 
مستمر 

الخطة 
نهاية 

اإلستراتيجية

عــدد المنـــــــــح 
- معدل الــزيــادة فــى 

ت الدولية سنويا.
والمشروعا

- معدل الزيادة فى عـــــــدد البرامج المشتركة 
ت مناظرة إقليميا ودوليا. 

مع جامعا
- نسبة الحاصلــــــين على المنـــــــح الدراسية 

ت العليا.
ب الدراسا

من طال

عقد 
- تــنــشــيــط 

ت/ 
الــمــؤتــمــرا

ش 
ت/ ور

الندوا
العلمية 

العمل 
المحلية والدولية.

وحتى 
مستمر 

الخطة 
نهاية 

اإلستراتيجية

س المشاركين فى 
هيئة التدري

ضاء 
- نسبة أع

ش العمل المحلية 
ت/ ور

ت/ الندوا
المؤتمرا
والدولية.

ت المالية 
صا

ص
- معد الزيادة السنوى فى المخ

ش العمل الخارجية.
ت/ وور

للمؤتمرا
س عن 

ضــاء هيئة التدري
ضــا أعــ

- مستوى ر
ت/ الــشــراكــة/ المنــــــــح 

االتــفــاقــيــا
البرامـــــــج 

الدولية/ 
ت 

والمشروعا
ش 

ت وور
ت والندوا

المشتركة/ المؤتمـــــــرا
العمل.
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المشروعات
المشروعات الفرعية

الفترة الزمنية
الجهة المسئولة

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

ث علمى 
- )5( بح

مــتــقــدم يخدم 
التنمية 

خطط 
االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية.

علمية 
- بناء قاعدة 

 
ث 

مــتــطــورة للبح
مع 

العلمى تتوافق 
المعايير الدولية.

ث العلمية 
-  ربط البحو

المجتمع 
ضايا 

بق
والتنمية.

ث 
 - التطوير والتحدي

للبنية 
المستمر 

ث 
للبح

التحتية 
العلمى.

-  التوسع فى النشر 
المتميز 

العلمى 
عالميا.

ت 
السياسا

تطوير 
 -

والـــــبـــــرامـــــج 
ت الخاصة 

واإلجراءا
ت العليا.

بالدراسا

ت والمنح 
  - ربط البعثا

الداخلية والخارجية 
ت الفعلية 

باالحتياجا
ت العلمية 

للتخصصا
المختلفة

1/5 تحسين 
جــودة برامج 
ت 

الـــدراســـا
العليا

ت 
- تطوير سياسا

والقيد 
القبول 

بــــبــــرامــــج 
ت 

الـــدراســـا
العليا. 

- مستمر وحتى 
نهاية الخطة 
اإلستراتيجية

- مستمر وحتى 
نهاية الخطة 
اإلستراتيجية

- مستمر وحتى 
نهاية الخطة 
اإلستراتيجية

س الجامعة.
- مجل

س الجامعة 
رئي

ب 
- أ.د. نائ

ث.
ت العليا والبحو

للدراسا
ت العليا 

س الــدراســا
- مجل

ث.
والبحو

ت.
س الكليا

- مجال
ت/ المعاهد 

وكــالء الكليا
 -

ث.
ت العليا والبحو

للدراسا
س األقسام العلمية.

- مجال
ت األخــرى المعنية 

- اإلدارا
بالجامعة.

ت العليا 
- معدل تزايد األقبال على برامج الدراسا

ت ومعاهد الجامعة.
بكليا

ت 
ض نسبة الشكاوى من تعقد اإلجــراءا

- انخفا
والروتين.

- مدى إنجاز عملية القيد والتسجيل اإللكترونى 
ت.

عبر االنترن

- الــتــوســع فى 
المنح الدراسية 
ب 

وجـــــــــذ
ب 

الـــــطـــــال
الــوافــديــن من 

أفريقيا واسيا.

ت العليــــــــا المستحدثة.
- نسبة برامج الدراسا

ب الوافدين.
- معد التزايد المنح المقدمة للطال

ب 
- مدى استخدام وسائل الترويج الحديثة لجذ

ب الوافدين.
الطال

ب التعليم 
- أسالي

والتعلم.
ت 

ت التى تم تحويلها إلى مقررا
- نسبة المقررا

الكترونية.
س الحديثة فى 

- مدى استخدام تكنولوجيا التدري
العملية التعليمية.

ت 
ش لمتطلبا

- مدى كفاية وحداثة المعامل/ الور
العملية التعليمية.

- عدد البرامج التى تم تنفيذها  خالل التعليم عن 
بعد. 

ب 
طال

طريق 
عن 

ت 
- نسبة استخدام االنترن

ت العليا.
الدراسا

ت 
ت األلكترونية فى مكتبا

- نسبة استخدام الدوريا
الجامعة.

ب برامج 
طال

ت 
- مدى استكمال قواعد بيانا

ت العليا.
الدراسا
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المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
ت والمنح 

خطة البعثا
 -

والخارجية 
الداخلية 

ت 
لالحتياجا

طبقا 
الفعلية.

وحتى 
مستمر 

الخطة 
نهاية 

اإلستراتيجية

س الجامعة.
- مجل

ت العليا 
س الجامعة للدراسا

ب رئي
- أ.د. نائ

ث.
والبحو

ث.
ت العليا والبحو

س الدراسا
- مجل

ت.
س الكليا

- مجال
ت العليا 

ت/ المعاهد للدراسا
- وكالء الكليا

ث.
والبحو

س األقسام العلمية.
- مجال

ت األخرى المعنية بالجامعة.
- اإلدارا

وارتباطهـــا 
ت 

والبعثا
المنح 

نسبة 
 -

ت 
صا

ص
ت الفعلية من التخ

باالحتياجا
المختلفة.

- نــظــم الــتــســجــيــل 
ف األكاديمى 

واإلشرا
وقواعد تشكيل لجان 
المناقشة والحكم على 

الرسائل العلمية.

وحتى 
مستمر 

الخطة 
نهاية 

اإلستراتيجية

- نسبة اللوائح التى تم تطويرها وتتعلق 
ض المالى.

ف والتعوي
بالتسجيل واإلشرا

ت 
- نسبة االنجاز فى استكمال قواعد بيانا

ت العليا.
ب برامج الدراسا

طال
- نسبة االنجاز فى تطوير اللوائح التى تتعلق 

ض المالى.
ف والتعوي

بالتسجيل واإلشرا
- نسبة التقارير المقدمة من المشرفين فى كل 
ب 

كلية/ معهد وتتعلق بمستوى تقدم الطال
فى رسائل الماجستير/ الدكتوراه.

- مدى التواصل مع الخريجين.
ت 

ب عن برامج الدراسا
ضا الطال

- مستوى ر
العليا.

س عن 
ضاء هيئة التدري

ضا أع
- مستوى ر

ت العليا.
برامج الدراسا
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اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

- 2/5  تشجيع 
ودعـــــــم 
الــبــحــث 

العلمى

- تشجيع االبتكـار ورعايـة 
المتفوقين والمبدعين.

 الخطة البحثية  السنوية.

مستمر وحتـى 
نهايـة الخــطة 

اإلستراتيجية

مستمر وحتـى 
نهايـة الخــطة 

اإلستراتيجية

س الجامعة.
- مجل

ت 
س الجامعة للدراسا

ب رئي
- أ.د. نائ

ث.
العليا والبحو

ث.
ت العليا والبحو

س الدراسا
- مجل

ت.
س الكليا

- مجال
ت 

ت/ المعاهد للدراسا
- وكالء الكليا

ث.
العليا والبحو

س األقسام العلمية.
- مجال

ت األخرى المعنية بالجامعة.
- اإلدارا

س الجامعة.
- مجل

ت 
س الجامعة للدراسا

ب رئي
- أ.د. نائ

ث.
العليا والبحو

ث.
ت العليا والبحو

س الدراسا
- مجل

ت.
س الكليا

- مجال
ت 

ت/ المعاهد للدراسا
- وكالء الكليا

ث.
العليا والبحو

س األقسام العلمية.
- مجال

- أمين عام الجامعة.
ث 

ب البحو
حسا

س إدارة وحدة 
- مجل

العلمية.
ت األخرى المعنية بالجامعة.

- اإلدارا

ت 
ب الدراسا

ت السنوية من طال
- عدد االختراعا

العليا.
ت عليا.

- نسبة المتفوقين فى كل برنامج دراسا
ت المالية للمبدعين 

- معدل الزيادة فى المكافآ
والمتفوقين.

صة 
ت المالية الخا

صا
ص

- نسبة الزيادة فى المخ
برعاية المبدعين والمتفوقين.

- مدى تنوع الرعاية االجتماعية للمبدعين 
والمتفوقين.

- مستوى رضا المتفوقين والمبدعين.

-  مدى اإلنجاز فى إستكمال واعتماد الخطة 
البحثية للجامعة.

ف المعنية فى إعداد الخطة 
- مدى مشاركة األطرا

البحثية.
- معدل إنجاز الخطة البحثية.

ث 
ث التطبيقية الى اجمالى البحو

- نسبة البحو
السنوية.

ت البحثية المشتركة سنويا.
- نسبة المشروعا
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الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

 - دعم النشر العلمى 
ت 

فــــى دوريــــــا
ت عالمية 

ومؤتمرا
متميزة.

وحتــى 
مستمـر 

نــهــايــة الــخــطــة 
اإلستراتيجية

س الجامعة.
- مجل

س الجامعة 
ب رئــيــ

- أ.د. نــائــ
ث.

ت العليا والبحو
للدراسا

ت العليا 
س الـــدراســـا

مجل
 -

ث.
والبحو

ت.
س الكليا

- مجال
ت/ المعاهد 

وكــالء الكليا
 -

ث.
ت العليا والبحو

للدراسا
س األقسام العلمية.

- مجال
- أمين عام الجامعة.

ب 
حسا

س إدارة وحــدة 
- مجل

ث العلمية.
البحو

ت األخـــرى المعنية 
- اإلدارا

بالجامعة.

ت 
ث والمؤتمرا

- نسبة الزيادة فى الدعم المالى للبحو
العليمة.

ت 
ث المنشورة فى دوريا

- معدل الزيادة فى عدد البحو
عالمية متميزة.

-  إنشاء ودعم مراكــــز 
التميز البحثي.

ت
1-3 سنوا

-  عدد مراكز التمييز البحثى بالجامعة.
-  مدى توفير الدعم المالى الكافى لمراكز التميز 

بالجامعة.

- جوائز التميز . 
وحتــى 

مستمـر 
نــهــايــة الــخــطــة 

اإلستراتيجية

- عدد الجوائز الممنوحة داخليا وخارجيا للباحثين من 
الجامعة.

ضاء هيئة 
جوائز التميز من أع

صلين على 
- نسبة الحا

س بالجامعة.
التدري

ت 
ث العلمية و التطبيقية المتميزة التى حصل

- نسبة األبحا
على جوائز محلية ودولية.

ت 
- معاييــر أخالقيــا

ث العلمى.
البح

سنة واحدة
ف والملكية.

ت لحقوق التألي
- عدم وجود مخالفا

- مدى المصداقية واألمانة العلمية.
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عة 
جام

ية 
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رتات
ا�س

الغايات العامة
األهداف اإلستراتيجية

المشروعات
المشروعات الفرعية

الفترة الزمنية
الجهة المسئولة

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

- )6( تنميـــــة 
وحــــســــن 
اســتــغــالل 
الــــمــــوارد 
الـــمـــاديـــة 

للجامعة

- توفير موارد مالية 
كافيـة لممارسـة 
أنشطــة وأعمـال 
الجامعة الالزمـة 
لتحقيـق رسـالتها 
وأهــــدافــــهــــا 

اإلستراتيجية. 

- زيـــادة الــمــوارد 
الماليـة الذاتيــة 
لــلــجــامــعــة من 
صادر متنوعـــة 

م
تــعــتــمـــــد على 
ت 

مـــنـــتـــجـــا
الجامعة البحثيـة 
واالســتــشــاريــة 
والـــخـــدمـــيـــة    

والسلعية.

ت 
- توفيـــر المنشـا

الـــجـــامـــعـــيـــة 
ت 

والــتــســهــيــال
والمرافق 

المادية 
الـــمـــالئـــمـــة  

والحديثة.

- زيـــــادة كــفــاءة 
استخدام الموارد 
والمادية 

المالية 
المتاحة للجامعة.

1/6 تنميــــــة 
الموارد الماليــة 

للجامعة.

ت 
- تخطيـط احتياجــا

الجامعة المالية وإعداد 
الموازنة الخمسية.

ت
كل 5 سنوا

س الجامعة.
- مجل

س الجامعة لشئون 
ب رئي

- أ.د. نائ
ث.

ت العليا والبحو
الدراسا

س الجامعة لشئون خدمة 
ب رئي

- أ.د. نائ
المجتمع والبيئة.

س الجامعة لشئون 
ب رئي

- أ.د. نائ
ب.

التعليم والطال
ت المعنية.

- عمداء ووكالء الكليا
- األقسام العلمية.

ت الطابع 
ت ذا

س إدارة الوحدا
- مجل

ص.
الخا

س إدارة المطبعة.
- مجل

ت المعنية بالجامعة.
- اإلدارا

واعتماد الخطة البحثية 
- استكمال 

للجامعة.
ث التطبيقية الى اجمالى 

- نسبة البحو
ث 

البحو

ص الموازنــة 
صيــ

- تخ
ت 

وفقــــا للمتطلبــا
الــمــالــيــة ونــظــام 
ت 

األولية لمشـروعا
اإلستراتيجية.

ت
كل 5 سنوا

ت المالية 
صا

ص
ب المخ

- مدى تناس
ت المالية للجامعة.

لحجم االحتياجا
- مدى تحقيق التوازن فى بنود الموازنة 

الخمسية.
ت المالية 

صا
ص

- مــدى كفاية المخ
ت.

للمشروعا
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الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
تحقيــق كفايــة 
ودقـــة وســرعــة 
ت 

الــمــعــلــومــا
التخاذ 

الالزمة 
ت 

الـــــقـــــرارا
ومـــمـــارســـة  
األنــــشــــطــــة 
واألعــمــال من 
خالل التوسع فى 
نظم وتكنولوجيا 

ت.
المعلوما

صادر جديدة 
ث م

- استحدا
للموارد الذاتية للجامعة 
ت عليا 

)بــرامــج دراســـا
مدفوعة 

ت 
ودبــلــومــا

ت تدريبية 
القيمة/ دورا

صـــية وتنافـسية/ 
ص

تخ
ت المطبعـــة 

خدمـــــا
ص/ تدوير 

للقطاع الخا
ت الورقيــة/ 

المخلفـــا
صنيع األلواح الشمسية 

ت
ت الخشبية/ 

والمنتجـــا
ت/ 

صناعـــة البرمجيــا
ت لياقــة بدنيــة 

صااال
ت 

حمامتـا
ت/

حفال
و

سباحة/ فندفة/مطاعم/  
تاجيــر مبانــى للبنــوك 
ومــتــاجــر الــســالســل، 

وغيرها(.
-  تحسين الكفاءة اإلنتاجية 
ت الطابع 

ذا
ت 

للوحدا
ص بالجامعة.

الخا

مستمر وحتى 
الخطة 

نهاية 
اإلستراتيجية

مستمر وحتى 
الخطة 

نهاية 
اإلستراتيجية

س الجامعة.
- مجل

س الجامعة 
رئي

ب 
- أ.د. نائ

ت العليا 
لشئون الــدراســا

ث.
والبحو

س الجامعة 
رئي

ب 
- أ.د. نائ

لشئون خدمة المجتمع والبيئة.
س الجامعة 

رئي
ب 

- أ.د. نائ
ب.

لشئون التعليم والطال
ت 

- عــمــداء ووكـــالء الكليا
المعنية.

- األقسام العلمية.
ت 

ت ذا
س إدارة الوحدا

- مجل
ص.

الطابع الخا
ت األخــرى المعنية 

- اإلدارا
بالجامعة.

- نسبة الموارد المالية الذاتية الى الموازنة السنوية 
للجامعة سنويا.

- زيادة عدد مصادر الموارد الذاتية.
- التنويع فى مصادر الموارد الذاتية.

ت اإلنتاجية 
- معدل االنجاز فى إنشاء وتشغيل المشروعا

والخدمية المساهمة فى زيادة الموارد الذاتية للجامعة.
ت المالية 

ت والمساهما
ت الزيادة فى التبرعا

- معدال
ت المجتمع.

والمادية من قطاعا
ت المالية والمادية 

ت الزيادة فى المنح والهبا
-  معدال

المقدمة محليا ودوليا.

- مدى تطبيق الخطة التسويقية للوحدة.
ت إنتاجية عناصر االنتاج المستخدمة.

- معدال
ت السنوية.

-  معدل الزيادة فى اإليرادا
- نسبة التكلفة الكلية الى اإليراد الكلى السنوى.

س المال.
ت دوران رأ

-  معدال
س المال المستثمر.

-  فترة استرداد رأ
- معد العائد على االستثمار السنوى.

- نسبة تكلفة العمالة إلى التكلفة الكلية.
- نسبة التوسع فى الوحدة.

ت 
ت ومنتجا

خدما
ضا المستفيدين من 

- مستوى ر
ص.

ت الطابع الخا
ت ذا

الوحدا
ت الوحدة 

إلحتياجا
صر البشرى 

- مدى مالئمة العن
ص(.

)عدد/تخص
- نسبة العمالة المؤقتة إلجمالى عدد العاملين بالوحدة.
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اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

- 2/6 كفاية ومالئمة 
ت 

المبانى والتسهيال
للعملية   

الــمــاديــة 
التعليمية. 

-3/6 التوسع فى ميكنة 
ت واألنشطة.

العمليا

- التوسع فــى األبنية 
ت المادية 

والتسهيال
والمرافق 

التعليمية 
ش/ 

)المعامل/ الور
ت 

المزارع/ المدرجا
س/ 

التدري
ت 

وقاعا
ب/ وغيرها(.

المالع

- حسن استخدام  المبانى 
ت المادية 

والتسهيال
والمرافق المتاحة بما 
يساهم رفــع كفائتها 

وترشيد اإلنفاق.

- إنشاء شبكة ربط  بين 
اإلدارة العامة لشئون 
ب 

والــطــال
التعليم 

المناظرة 
ت 

واإلدارا
ت/ المعاهد 

بالكليا

مستمر وحتــى 
نهايــة الخطــة 

اإلستراتيجية

مستمر وحتــى 
نهايــة الخطــة 

اإلستراتيجية

مستمر وحتــى 
نهايــة الخطــة 

اإلستراتيجية

س الجامعة.
- مجل

س الجامعة لشئون 
ب رئي

- أ.د. نائ
ب.

التعليم والطال
ت المعنية.

- عمداء ووكالء الكليا
- أمين عام الجامعة.

ت.
- لجنة المنشا

ت.
- اإلدارة العامة للمنشأ

ت األخـــرى المعنية 
- اإلدارا

بالجامعة.

س الجامعة لشئون 
ب رئي

- أ.د. نائ
ث.

ت العليا والبحو
الدراسا

س الجامعة لشئون 
ب رئي

أ.د. نائ
ب

التعليم والطال
ت.

- لجنة الحاسبا
ت.

- مركز المعلوما
ت األخرى المعنية بالجامعة.

اإلدارا

ت األبنية 
ت االنجاز فى مشروعا

- معدال
ت المادية التعليمية والمرافق.

والتسهيال
ت المادية للعملية 

- مدى مالئمة التسهيال
التعليمية.

ت 
- نسبة االستفادة من المبانى  والتسهيال

المادية فى العملية التعليمية.
ت الصيانة الدورية.

- معدال
صالحية/ 

- مدى سالمة المرافق المتاحة )ال
النظافة(.

الســتــخــدام المبانى 
- التكلفة النسبية 

ت المادية والمرافق.
والتسهيال

ت االنجاز لشبكة الربط بين اإلدارة 
- معدال

وبين 
ب 

والطال
العامة لشئون التعليم 

ت/ 
بالكليا

المناظـــــرة 
ت 

اإلدارا
المعاهد.

ت.
- سرعة تداول المعلوما

- مستوى رضا المستفيدين من شبكة الربط.
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الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

ت اإلدارية والتوثيق 
- نظم المعلوما
     ) M

IS (
- مستمر وحتى 
نهاية الخطة 
اإلستراتيجية

س الجامعة لشئون 
ب رئي

- أ.د. نائ
ث.

ت العليا والبحو
الدراسا

أمين عام الجامعة.
ت.

- لجنة الحاسبا
ت.

- مركز المعلوما
ت األخــرى المعنية 

- اإلدارا
بالجامعة.

- معـــدل اإلنجاز لجميع مراحـــــــــل  
ت اإلدارية.

مشروع نظم المعلوما
ت 

- معدل اإلنجاز فى قواعــــد البيــانا
المستهدفة فى المشروع.

ت الكترونيا.
- نسبة حفظ المعلوما

ف العام 
ت االنجاز فى تطوير األرشي

- معدال
ت/ المعاهـــــــد التابعة.

للجامعة والكليا

ت 
ت واإلجراءا

- زيادة ميكنة العمليا
ت 

القطاعا
بأنشطة 

صة 
الخا

المختلفة بالجامعة.

- مستمر وحتى 
نهاية الخطة 
اإلستراتيجية

ت التى تم ميكنتها 
ت واإلجراءا

- نسبة العمليا
ت العامة بالجامعة 

بشكل كامل فى اإلدارا
ت/ المعاهد التابعة.

والكليا

- تطوير الموقع األلكترونى للجامعة 
ت التابعة.

والكليا
- مستمر وحتى 
نهاية الخطة 
اإلستراتيجية

- نسبة التطوير فى موقع الجامعة االلكترونى 
ت األجنبية.

باللغة العربية واللغا
ت المنشورة 

ث المعلــــوما
- استمرارية تحدي

على الموقع.
- معدل الزيادة فى عـــــدد الزائرين للموقع 

شهريا.

ت العاملين فى 
- تنمية مــهــارا

ت استخدام تكنولوجيا 
مجاال

ت.
المعلوما

- مستمر وحتى 
نهاية الخطة 
اإلستراتيجية

ت التدريبية التى تم 
- عدد ونوعية الــدورا

تنفيذها سنويا.
ت 

- مستوى رضــــــــا المستفيدين من خدما
ت.

تكنولوجيا المعلوما
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الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
الفعال 

التسويق 
 4/6

ت 
ث وخـــدمـــا

لــبــحــو
ت الجامعة.

ومنتجا

ت 
السياسا

صميم 
ت

 -
التسويقية 

والبرامج 
ت 

الــفــعــالــة لخدما
ت الجامعة. 

ومنتجا

وحتى 
مستمر 

الخطة 
نهاية 

اإلستراتيجية

س الجامعة 
ب رئي

- أ.د./نائ
المجتمع 

خدمة 
لشئون 

وتنمية  البيئة
س إدارة مركز تسويق 

- مجل
ت الجامعة.

ث وخدما
بحو

ت لشئون خدمة 
- وكالء الكليا

المجتمع وتنمية  البيئة 
ت الطابع 

ت ذا
- مديرو الوحدا

ص
الخا

ت قطاع خدمة المجتمع 
- إدارا

وتنمية البيئة
- إدارة األعالم

ت المعنية األخرى.
- اإلدارا

ت 
ث وخدما

- مدى توافر دليــــــل شامل لبحو
ت الجامعة وتحديد مميزاتها التنافسية.

ومنتجا
ت 

من الدراســـــــا
مــدى االنتهــــاء 

 -
األســواق 

ف 
صي

بتو
صة 

الخا
التسويقية 

المستهدفة الحالية والجديدة.
- مدى توافر خطة تسويقية للمركز.

ت 
- مدى االنجاز فى الحملة الترويجية لخدما

ت الجامعـــة وفقًا للخطة 
ث وخدما

وبحو
التسويقية للمركز.

- تطوير مركز تسويق 
ت 

ث وخــدمــا
بــحــو

الجامعة.

وحتى 
مستمر 

الخطة 
نهاية 

اإلستراتيجية

ت تطوير لوائح 
ت االنجاز فى مجاال

- معدال
وأنشطة المركز.

ت المركز السنوية.
ت الزيادة فى إيرادا

- معدال
ت الزيادة فى األرباح السنوية للمركز.

- معدال
- مستوى رضا العمالء.
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الغايات العامة
األهداف اإلستراتيجية

المشروعات
المشروعات الفرعية

الفترة الزمنية
الجهة المسئولة

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

هيكل 
 )7(

تنظيمى مالئم 
وجهاز ادارى 

فء.
ك

- بناء هيكل تنظيمى مالئم 
التوسع 

ت 
الحتياجا

ت وأنشطة 
فى مشروعا

استراتيجية الجامعة.
وفقا 

- تخطيط العمالة 
التوسع 

ت 
الحتياجا

المستقبلية.
ضوعى 

المو
االختيار 

 -
ت االداريــة وفقا 

للقيادا
لمعيار الكفاءة.

- تطوير اللوائح وتبسيط 
ت بما يسمح 

اإلجــراءا
بتدفق العمل بسهولة 
ودقــة وتحقيق السرعة 

فى أداء الخدمة.
المستمرة 

التنمية 
 -

ت 
ت القيادا

لــجــدارا
والعاملين فى الجهاز 

االدارى.
ب 

- تطوير منظمة التدري
والتقييم 

االدارى 
الموضوعى لمردوده.

تطوير 
 1/7

الـــهـــيـــكـــل 
الــتــنــظــيــمــى 

للجامعة

 دمج / الغاء أنشطة 
حالية.

ت 
إدارا

ث 
إستحدا
جديدة.

س 2014- 
مار

س 2016
مار

س 2014- 
مار

س 2016
مار

للتنظيم 
- اإلدارة العـامـة 

واإلدارة.
ت والمعاهد.

س الكليا
- مجال

- أمين عام الجامعة .
س الجامعة .

- مجل
- الجهاز المركزى للتنظيم 

واإلدارة.

للتنظيم 
العامة 

اإلدارة 
 -

واإلدارة.
ت والمعاهد.

س الكليا
- مجال

- أمين عام الجامعة
العاملين 

شــئــون 
لجنة 

 -
بالجامعة.

س الجامعة
- مجل

- الجهاز المركزى للتنظيم 
واإلدارة 

- نسبة األنشطة المستحدثة.
-  نسبة األنشطة التى تم إلغائها 

- معدل اإلنجاز فى خطة التطوير المستهدفـة فـى 
األنشطة وفى المواعيد المحددة.
 - مستوى رضا المديرين عن التغيير.

ت الجديدة التى تم 
ت/الــوحــدا

- نسبة اإلدارا
استحداثها.

 -  مستوى رضا المديرين عن التغيير. 
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الغايات 
العامة

األهداف اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء
ضا الوظيفى 

- زيــادة الر
للعاملين وتنمية والئهم 

للجامعة. 
- تطوير نظم تقييم أداء 
ت اإلداريــــة 

الــقــيــادا
والعاملين.  

- إعــادة توزيع التبعية 
ض 

لبع
التنظيمة 

ت.
ت/ الوحدا

اإلدار

س 2014- 
مــار

س 2016
مار

- اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة.
ت والمعاهد.

س الكليا
- مجال

- أمين عام الجامعة
س الجامعة

- مجل
- الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.

ت التى تم 
ت/الــوحــدا

- نسبة اإلدارا
إعادة توزيع تبعيتها التنظيمية

- معــدل اإلنجاز فى عمليــــــــة 
ف 

التغيير والتطــــــــوير المستهد
ت فى 

فى التبعية التنظيمية لــإلدارا
المواعيــــــــد المحددة.

- مستوى رضا المديرين عن التغيير.

 - تــطــويــر لــوائــح 
ت 

واخـــتـــصـــاصـــا
ت 

الــمــراكــز/ الوحا
ص.

ت الطابع الخا
ذا

س2014-
مــــار

س2017
مار

ت والمعاهد.
س الكليا

- مجال
- أمين عام الجامعة

س الجامعة لشئون 
ب رئي

- أ.د/ نائ
خدمة المجتمع وتنمية البيئة

س الجامعة
- مجل

- الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.

- نسبة اللوائح التى تم تطويرها. 
ت 

ت ذا
-  نسبة  المراكــز/ الوحــــدا

ص التى تم تطويرها.
الطابع الخا

خطــة التطوير 
معدل اإلنجاز فى 

 -
ف فـــــى اللوائـــح 

المســــــتهد
ت  وفــى المواعيد 

صا
صا

واإلخت
المحددة.

ت 
ضــا مديرى الوحدا

- مستوى ر
ص عن 

ت الطابــــــــــع الخا
ذا

ت التطوير. 
مجاال

تنمية 
 2/7

الجهاز االدارى 
للجامعة.

ت 
 - إعداد وتأهيل القيادا

اإلدارية 
س2014-

مــــار
س2015

مار
- اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة.

- الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة
ت.

- أمناء الكليا
- أمين عام الجامعة
س الجامعة.

- مجل

- نسبة المستفيدين من برامج اإلعداد 
ت اإلداريـــة 

والتأهيل من القيادا
ت 

إلـــى إجــمــالــى عـــدد الــقــيــادا
اإلداريــــــــة بالجامعة.

ت.
قلة عدد شكاوى القيادا

 -
ت اإلدارية عن 

ضا القيادا
مستوى ر

 -
برامج اإلعداد والتأهيل. 



90

20
20

 - 
20

14
ية 

وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س

الغايات 
العامة

األهداف 
اإلستراتيجية

المشروعات
المشروعات الفرعية

الفترة الزمنية
الجهة المسئولة

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

-  إعادة هيكلة وتسكين  
العمالة.

س2014
مار

س2016
مار

- اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة.
- أمين عام الجامعة

س الجامعة
- مجل

- الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.

ت التى تم إعادة 
ت/ الوحدا

- نسبة اإلدارا
هيكلتها.

ف فى التبعية 
- معدل اإلنجاز فى التطوير المستهد

ت وفى المواعيد المحددة.
التنظيمية لإلدارا

ب 
- تقييم وتطوير تدري

الــعــامــلــيــن وفــقــا 
ت الفعلية 

لالحتياجا
الحالية والمستقبلية.

مــســتــمــر وحــتــى 
نــهــايــة الــخــطــة 

اإلستراتيجية

- اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة.
- أمين عام الجامعة

- الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.

ت 
- نسبة المستفيدين من البرامج والــدورا

التدريبية إلى إجمالى عدد العاملين.
- مدى التنوع فى البرامج التدريبية. 

- مستوى رضا العاملين. 
ص عدد شكاوى ضد العاملين.

- تناق

ت المهنة
- معايير أخالقيا

مــســتــمــر وحــتــى 
نــهــايــة الــخــطــة 

اإلستراتيجية

ت والمعاهد.
س الكليا

- مجال
- أمين عام الجامعة
س الجامعة.

- مجل

صميم المعايير  وفى 
- معدل اإلنجاز فى ت

المواعيد المحددة.
- مدى التنوع فى المعايير . 

-  مستوى رضا العاملين.
ص عدد الشكاوى ضد العاملين.

- تناق
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الغايات العامة
األهداف 

اإلستراتيجية
المشروعات

المشروعات الفرعية
الفترة الزمنية

الجهة المسئولة
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

 -  تطوير نظم تحفيز  
العاملين.

مــســتــمــر وحــتــى 
نــهــايــة الخطة 

اإلستراتيجية

ت العامة
- اإلدارة العامة للحسابا

ت الخاصة
- اإلدارة العامة للحسابا

ت والمعاهد.
س الكليا

- مجال
- أمين عام الجامعة

س الجامعة
- مجل

الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.

ت انجاز التطوير فى نظم تحفيز العاملين 
- معدال

وفقا للجدول الزمنى المحدد.
صحية للعاملين 

جــودة الرعاية ال
- مستوى 

وأسرهم.
ت الماليـة للرعايـة 

صا
ص

- زيــادة نسبة المخ
الصحية واإلجتماعيـة للعاملين.

- مستوى رضا العاملين عن نظم التحفيز الجديدة. 
ص عدد شكاوى العاملين من نظم التحفيز.

- تناق

- نظم تقييم أداء  
العاملين.

مــســتــمــر وحــتــى 
نــهــايــة الخطة 

اإلستراتيجية

- اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة.
أمين عام الجامعة

ت انجاز نظم التقييم وفقا للجدول الزمنى 
- معدال

المحدد.
- مدى التنوع فى النظم المطبقة. 

- مستوى التعاون داخل وخارج اإلدارة/الوحدة.
- تحسن مستوى آداء العاملين. 

ت اإلدارية.
- معدل التجديد السنوى للقيادا

- التطوير الوظيفى.
- مستوى رضا العاملين عن نظم التقييم.
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ا�س

المـالحـــــق

الملحق رقم )1(: مفاهيم أساسية ومصطلحات.

الملحق رقم )2(: قرار تشكيل اللجنة .

الملحق رقم )3(: نماذج االستراتيجية.

الملحق رقم )4(: محاضر اجتماعات اللجنة.

اعداد  أثناء  العمل  وورش  االجتماعات  من  صور   :)5( رقم  الملحق 
االستراتيجية.
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ا�س الملحق رقم )1(

مفاهيم اأ�سا�سية وم�سطلحات
• أماكن 	 فى  وتقع  العربية،  مصر  جمهورية  فى  العالى  التعليم  مؤسسات  احدى  هى  المنوفية:  جامعة 

 ، فى عام 1976  الجامعة  تأسست  أشمون(.  منوف/  الكوم/  المنوفية )شبين  متعددة من محافظة 
وكانت تضم 22 كلية ومعهد عالى، وبعد إنفصال فرع الجامعة بمدينة السادات وأصبح جامعة مستقلة 
فصار عدد كليات الجامعة 13كلية )الطب، والتمريض، والهندسة، والهندسة االلكترونية، والزراعة، 
والعلوم، واالقتصاد المنزلى، والتربية النوعية، واالداب، والتربية، والتجارة، والحقوق والحاسبات 
والمعلومات( باالضافة الى معهد الكبد القومي. وتمح الجامعة الدرجة الجامعية فى المرحلة األولى 
)البكالوريوس/ الليسانس(، ودرجات عليا )دبلوم/ ماجستير/ دكتوراه( فى التخصصات المختلفة 

للعلوم الطبيعية واالنسانية.

• مجلس الجامعة: هو المجلس الرسمى الذى يتمتع بالسلطة الشرعية المستمدة من الهيكل التنظيمى للجامعة 	
ويتولى مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة والمسائل التنفيذية ومن بينها اعتماد السياسات والبرامج 
التعليمية والمقررات والموازنات، ومنح الدرجات العلمية، والتعيين والترقيات، واتخاذ القرارات التنفيذية 

الالزمة.

• فأكثر(، 	 سنوات   5( طويلة  زمنية  لفترة  بالمستقبل  التنبؤ  على  تعتمد  شاملة  خطة  هى  االستراتيجية: 
وتتضمن تحديد دقيق لرؤية ورسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية التى يجب أن تسعى 
إلى تحقيقها فى هذه الفترة، وكذلك المشروعات والبرامج واالنشطة الالزمة لتحقيق ذلك. أى ان 
أن  يجب  والتى  للمؤسسة،  الإلستراتيجى  التخطيط  عملية  مخرجات  عن  عبارة  هى  اإلستراتيجية 

تكون مكتوبة ومعتمدة وموثقة ومعلنة.

• بها من 	 القيام  المطلوب  المؤسسة : تتضمن مختلف األنشطة والمهام  التنفيذية إلستراتيجية  الخطة 
أجل تحقيق غايات المؤسسة وأهدافها اإلستراتيجية، مع تحديد دقيق للمسئوليات والجدول الزمنى 

ومؤشرات المتابعة والتقييم، ومستويات اإلنجاز.

• السياسات : هى مرشد إلتخاذ القرارات فى مجاالت األنشطة المختلفة بالمؤسسة مثل أنشطة التعليم 	
الدراسات العليا، البحث العلمي، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يجب أن تكون السياسات مكتوبة 

ومعتمدة .

• والمالية 	 والمادية  البشرية  الموارد  خالل  من  بكفاءة  األداء  على  المؤسسة  قدرة  المؤسسية:  القدرة 
تنظيمى  هيكل  وجود  مع  المعلنة،  اإلستراتيجية  وأهدافها  وغاياتها  رسالتها  لتحقيق  وذلك  المتاحة 
مالئم ينطوى على عالقات واضحة للسلطة، وتحديد دقيق للمسؤوليات واالختصاصات، ووجود 



94

20
20

 - 
20

14
ية 

وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
وتتصف ا�س اإلستراتيجى  بفكر  موجهة  وإدارية  أكاديمية  قيادة  ظل  وفى  بالكفاءة،  يتسم  إدارى  جهاز 

بالمصداقية والشفافية، إضافة الى قدرة المؤسسة على التفاعل مع المجتمع والمساهمة فــى تحسين 
البيئة المحيطة، وعلى انشاء نظام داخلى إلدارة الجــــودة، و اجراء التقويم المستمر ألدائها الكلى. 

• التعليمية: هى تحقيق المؤسسة لألهداف المخططة للتعليم والتعلم، والذى يمثل نشاطها 	 الفاعلية 
األساسي، وقدرتها على مقابلة توقعات المستفديين النهائيين ومن ثم كسب ثقة المجتمع. ويتتطلب 
وتحقيق  التعليمية،  لبرامجها  معتمدة  أكاديمية  معايير  وتبنى  الطالب،  قبول  سياسات  مالئمة  ذلك 
نتائج التعلم المستهدفة من البرامج التعليمية والمقررات الدراسية، وتوفير المصادر المناسبة للتعلم 
جودة  وتحسين  العلمى،  البحث  ودعم  التدريس،  هيئة  أعضاء  ومهارات  قدرات  وتنمية  الذاتى، 
برامج الدراسات العليا، والحرص على توفير خريجيين بمواصفات تتفق مع متطلبات سوق العمل 

واحتياجات التنمية.

• التقويم الذاتى: العملية الخاصة بتقويم األداء الكلى للمؤسسة عن طريق إدارة المؤسسة نفسها وليس 	
من خالل جهات خارجية، وذلك للكشف عن مجاالت الضعف والقوة فى قدرتها المؤسسية وفى 

تحقيق الفاعلية التعليمية لتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية بكفاءة وفعالية.

• نظام إدارة الجودة بالمؤسسة: هو نظام داخلى  فى المؤسسة له أهدافه وآلياته وإجراءاته إلدارة أنشطة 	
الجودة المتعلقة بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، وضمان إستمراريتها.

• مركز ضمان الجودة واالعتماد فى المؤسسة: هو وحدة تنظيمية تابعة لرئيس الجامعة ومسئولة عن 	
ادارة الجودة وضمان إستمراريتها داخل المؤسسة ويتوافر لديه الصالحيات الالزمة وكافة الوثائق 

واألدلة الخاصة بالممارسات التطبيقية إلدارة وضمان الجودة فى المؤسسة.

• أسلوب 	 بإستخدام  للمؤسسة  والخارجية  الداخلية  البيئة  تحليل  عملية  للمؤسسة:  البيئى  التحليل 
والتهديدات  المتاحة  والفرص  المؤسسة،  بداخل  والضعف  القوة  مجاالت  لتحديد   )SWOT(

القائمة والمتوقعة فى البيئة الخارجية المحيطة بها.

• أو 	 محليا  المناظرة  المؤسسات  من  بغيرها  بالمقارنة  المؤسسة  وضع  يعكس  التنافسي:  الوضع 
إقليميا أو دوليا من حيث مجاالت وعناصر التفوق والتميز مما يساعد على تحديد مكانتها بين هذه 

المؤسسات.

• البرنامج التعليمي: يتم تنفيذه فى مؤسسات التعليم العالى ويهدف الى الحصول على درجة علمية 	
والمقررات  المناهج  ويتضمن   ، دكتوراة(  ماجستير/  ليسانس/  بكالوريوس/  ذلك  )مثال  معينة 
واألنشطة التى تكسب الطالب المعرفة والمهارات والقيم الالزمة لتحقيق أهداف تعليمية مخططة، 

وفى تخصص دراسى محدد. وإعادة تقدم مؤسسة التعليم العالى برنامج تعليمى واحد أكثر.

• المعرفية والذهنية والمهنية 	 تنمية قدراته ومهاراته  الطالب على االستمرار فى  الذاتى : قدرة  التعلم 
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ا�س ذاتيًا، وذلك بخالف الطرق النمطية فى التعلم.

• أنماط التعلم: هى الطرق المختلفة التى تتم من خاللها عملية التعلم  ومنها التعلم وجها لوجه، التعلم 	
عن بعد، التعلم االلكتروني.

• التى 	 والمهارات  والفهم  المعرفة  وهى  التعلم  من  المستهدفة  النتائج  المستهدفة:  التعلم  مخرجات 
المعايير  وتعكس  برسالتها،  والمرتبطة  المختلفة  برامجها  خالل  من  المؤسسة  تحقيقها  إلى  تسعى 

األكاديمية، وقابلة للقياس، وكذا ترتبط بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطالب.

• انجاز 	 لقياس مدى  المؤسسة  بينها االمتحانات تقرها  التى من  الطرق  الطالب: مجموعة من  تقويم 
وتحقيق نتائج التعلم المستهدفة )قدرات ومهارات الطالب المعرفية والذهنية والمهنية( من برنامج 

تعليمى أو مقرر دراسى معين.

• ضمان جودة التعليم: يقصد به تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية المتوافقة مع 	
التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذى يتوافق مع المعايير  رسالة المؤسسة 
والبحث  التعلم  فرص  جودة  مستوى  وان  العالمي،  أو  القومى  المستوى  على  سواء  لها  المناظرة 
المستفيدين  أنواع  كافة  توقعات  تفوق  أو  مالئمة  تعتبر  البيئة  وتنمية  المجتمعية  والمشاركة  العلمى 

النهائيين من الخدمات التى تقدمها المؤسسة التعليمية.

• اإلعتماد: يقصد به االعتراف الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد للمؤسسة 	
التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقًا للمعايير 
المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من األنظمة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر 

للجودة.

• المعايير المعتمدة: المعايير األكاديمية القياسية والتى تتبناها المؤسسة وتعتمد من الهيئة بشرط أن يكون 	
مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية القياسية.

• األطراف المجتمعية: كافة االفراد والمؤسسات والجهات التى لها اهتمام مشروع أو مصلحة ما أو 	
تتحمل مخاطر ناتجة عن الموضوع المشار اليه تبعا للسياق . ويقصد بهم بالنسبة للمؤسسة التعليمية 
بالمؤسسة،  والعاملين  ومعاونيهم،  التدريس  هيئة  وأعضاء  األمور،  وأولياء  الطالب  عامة  بصفة 
وممثلى النقابة المهنية المرتبطة ببرامج المؤسسة، وأفراد و مؤسسات المجتمع المدنى التى تتعامل 
مع المؤسسة سواء كمستهلكين لخدماتها، أو يقومون بتوفير أماكن للتدريب، أو يشكلون المجتمع 

المحلى للمؤسسة جغرافيًا. و يتغير نطاق االطراف المجتمعية بتغير السياق المذكورة فيه.

• تتيح 	 التى  والمشتركة  والخاصة  العامة  والشركات  الحكومية  المؤسسات   : العمل  سوق  منظمات 
فرص التوظف لخريجى المؤسسة.
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قرار ت�سكيل اللجنة

الملحق رقم )2(

قرار تشكيل اللجنة
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الملحق رقم )3(
نماذج اال�ستراتيجية

نموذج رقم )1(: تشخيص البيئة الداخلية للجامعة.

نموذج رقم )2(: تشخيص البيئة الخارجية للجامعة.

نموذج رقم )3(: تصميم وكتابة مشروع.

نموذج رقم )4(: بطاقة وصف موجزة للمشروع.

نموذج رقم )5(: الخطة التنفيذية الستراتيجية الجامعة.

موذج رقم )6/ أ(: محاور استقصاء رضا طالب المرحلة الجامعية األولى.

نموذج رقم )6/ ب(: محاور استقصاء رضا طالب الدراسات العليا.

هيئة  ألعضاء  الوظيفى  الرضا  استقصاء  محاور  جـ(:   /6( رقم  نموذج 
التدريس.

نموذج رقم )6/ د(: استقصاء الرضا الوظيفى للعاملين.
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     جامعة المنوفيةا�س

لجنة االإ�ستراتيجية

نموذج رقم )1(
ت�سخي�س البيئة الداخلية للجامعة

المتغيرات 
والعوامـــل

مجاالت 
التغيير

التأثيــــــــــــر

دور الجامعة قيـــــودفــــــــرص
محدودةمتوسطةكبيرةمحدودةمتوسطةكبيرة
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ا�س      جامعة المنوفية

لجنة االإ�ستراتيجية

نموذج رقم )2(
ت�سخي�س البيئة الخارجية للجامعة

المتغيرات والعوامل
)المحلية/ القومية(

مجاالت 
التغيير

التأثيــــــــــــر
دور الجامعة قيـــــودفــــــــرص

محدودةمتوسطةكبيرةمحدودةمتوسطةكبيرة
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     جامعة المنوفيةا�س

لجنة االإ�ستراتيجية

نموذج رقم )3(
ت�سميــــــم وكتابـــة الم�ســـروع

اال�ستراتيجية الفرعية الخا�سة بالقدرة الموؤ�س�سية:

مشروع رقم ) .................................................. (  

اأوال: ملخ�ص لت�سخي�ص الو�سع القائم:

)1( جوانــب القـــوة :

.................................................................................................................................................  -

.................................................................................................................................................  -

.................................................................................................................................................  -

)ب( جوانب ال�سعــــــف:

.................................................................................................................................................  -

.................................................................................................................................................  -

.................................................................................................................................................  -

.................................................................................................................................................  -

ثانيا: اأهداف الم�سروع :

يهدف االمشروع الخاص بتطوير الهيكل التنظيمى للجامعة الى تحقيق ما يلى:
.................................................................................................................................................  -
.................................................................................................................................................  -
.................................................................................................................................................  -

ثالثا: الم�سروعات الفرعية:
.................................................................................................................................................  -
.................................................................................................................................................  -
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ا�س .................................................................................................................................................  -

.................................................................................................................................................  -

.................................................................................................................................................  -

.................................................................................................................................................  -

رابعا: االأن�سطة الرئي�سية لكل م�سروع فرعي:

 )1( الم�سروع الفرعى االأول:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

)2( الم�سروع الفرعى الثانى: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 )3( الم�سروع الفرعى الثالث: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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)4(  الم�سروع الفرعى الرابع:ا�س

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

خام�سا: الفترة الزمنية التقديرية للم�سروع:

)من ................الى..............................................أى = ...........أسبوع (.

�ساد�سا: الم�سئولية )الجهات الم�سئولة عن ت�سميم وتنفيذ عنا�سر وان�سطة الم�سروع(: 

.................................................................................................................................................. -1

.................................................................................................................................................. -2

.................................................................................................................................................. -3

�سابعا: موؤ�سرات المتابعة والتقييم:

مؤشرات المتابعة والتقييمنو ع النشـــــاط

....................................

....................................

....................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ثامنا: الموازنة التقديرية للم�سروع:

) يتم اعدادها بعد تقدير تكلفة عنا�سر واأن�سطة الم�سروع(:
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

تا�سعا: نموذج بطاقة م�سروع )تو�سيف مخت�سر للم�سروع(:

يتم ا�ستيفاء بيانات الم�سروع الموجزة فى النموذج رقم )4( .
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ا�س      جامعة المنوفية

لجنة االإ�ستراتيجية

نموذج رقم )4(
بطاقة و�سف موجزة للم�سروع

بطاقــة م�ســـروع :

إسم المشروع: ................................................... ورقمه : ................................. الجهة : .........................

المسئول عن المشروع: ....................................    الجهات / األشخاص المرتبطة : .....................................

وصف موجز للمشروع: .........................................................................................................................    

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

مدة تنفيذ  المشروع بالشهر: ............... تاريخ بدء المشروع : ................ تاريخ اإلنتهاء من المشروع : .................

متطلبات المشروع
أخـــــــــــرىبشـــــــــــريةماليــــــــــة

البرنامج الزمنى للتنفيذ  :

123456789101112الشهور المهام

توقيع المسئول عن المشروع                           روجع :                                                            يعتمد ،

                                                                   مكتب اإلستراتيجية                                            رئيس الجامعة
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    جامعة المنوفيةا�س

لجنة االإ�ستراتيجية

نموذج رقم )5(
الخطة التنفيذية لتطبيق م�سروعات ا�ستراتيجية الجامعة 2020/2014

الغايات 
األهداف المشروعاتالعامة

الفترة األنشطة والمهاماالستراتيجية
الموازنة المسئوليةالزمنية

التقديرية
مؤشرات المتابعة

وتقييم األداء

      رئيس اللجنة العليا لألستراتيجية        رئيس الجامعة

............................          ......................................  
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ا�س     جامعة المنوفية

لجنة االإ�ستراتيجية

نموذج رقم )6/ اأ(
محاور ا�ستق�ساء ر�ساء طالب المرحلة الجامعية االأولى

• سياسات القبول.	
• التحويالت.	
• االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات.	
• طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.	
• البيئة التعليمية.	
• التدريب الميداني.	
• المختبرات والمعامل وقاعات التدريس	
• توجهات وفاعلية التعلم الذاتى	
• األرشاد األكاديمي	
• األعمال الفصلية	
• الدروس الخصوصية	
• الكتاب الجامعى	
• الكثافة العددية	
• االمتحانات	
• األنشطة الطالبية	
• المنح الدراسية	
• تشجيع التميز	
• الشفافية عند تقييم المقررات	
• اتاحة المعلومات	
• سياسات عدم التمييز والعدالة	
• التسهيالت المتاحة بالمكتبة	
• فاعلية المشاركة فى اللجان والمجالس األكاديمية	
• مصداقية اإلدارة	
• الشكاوى والمقترحات	
• الدعم المادي	
• الخدمات الصحية	
• الخدمات المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة	
• المرافق العامة والخاصة )المصاعد/ دورات المياه/ الكافتيريا/ أماكن االنتظار/ وغيرها(  	
• وسائل االنتقال	
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لجنة االإ�ستراتيجية

نموذج رقم )6 ب(
محاور ا�ستق�ساء ر�ساء طالب مرحلة الدرا�سات العليا

• سياسات واجراءات القبول.	
• االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات.	
• طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.	
• البيئة التعليمية.	
• المختبرات والمعامل وقاعات التدريس.	
• توجهات وفاعلية التعلم الذاتي.	
• المحتوى الدراسى مقارنة بمستوى المرحلة الجامعية األولى	
• األعمال الفصلية	
• االمتحانات وطرق التقويم األخرى	
• المنح الدراسية.	
• تشجيع التميز.	
• تكنولوجيا المعلومات المتاحة.	
• اإلمكانيات البحثية	
• االشراف العلمي.	
• سياسات عدم التمييز والعدالة	
• التسهيالت المتاحة بالمكتبة	
• فاعلية المشاركة فى اللجان والمجالس األكاديمية	
• مصداقية اإلدارة	
• الشكاوى والمقترحات	
• الخدمات المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة	
• المرافق العامة والخاصة )المصاعد/ دورات المياه/ الكافتيريا/ أماكن االنتظار/ وغيرها(.	
• اخرى )يمكن االضافة(. 	
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ا�س     جامعة المنوفية

لجنة االإ�ستراتيجية

نموذج رقم )6/ جـ (
محاور ا�ستق�ساء الر�ساء الوظيفى الأع�ساء هيئة التدري�س

• مصداقية االدارة العليا. 	
• نمط القيادة األكاديمية.	
• العالقات مع القيادات االكاديمية.	
• العالقات مع الزمالء.	
• العالقة مع أعضاء الهيئة المعاونة.	
• العالقة مع العاملينفى ادارات خدمات الدعم.	
• المشاركة فى اتخاذ القرارات. 	
• فاعلية مجالس االقسام.	
• األعباء التدريسية.	
• توزيع االشراف على الرسائل العلمية.	
• الدعم المالى البحث العلمي.	
• اتاحة المعلومات.	
• تكنولوجيا التدريس المتاحة.	
• مناخ االبتكار والتطوير.	
• الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.	
• قواعد الترقية.	
• معايير تقويم األداء.	
• مستوى الجودة فى العملية التعليمية.	
• المتطلبات الوظيفية. 	
• المكتبة.	
• ظروف العمل. 	
• المرتب والحوافز المالية.	
• الرعاية الصحية/ االجتماعية.	
• اخرى )يمكن اضافتها(.	
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    جامعة المنوفيةا�س

نموذج رقم )6/ د(لجنة االإ�ستراتيجية
محاور ا�ستق�ساء الر�سا الوظيفى للعاملين  

• مالئمة الوظيفة الحالية لمؤهالتك.	
• مالئمة الوظيفة الحالية لمهاراتك.	
• مالئمة الوظيفة الحالية لرغباتك.	
• مالتمة الوظيفة الحالية لطموحاتك.	
• العالقة مع الرئيس المباشر فى العمل.	
• العالقة مع المرؤوسين فى العمل.	
• العالقة مع الزمالء فى العمل.	
• وضوح الدور المطلوب القيام به.	
• عبء العمل الذى تنطوى عليه الوظيفة الحالية.	
• االلتزامات والمسؤوليات التى تنطوى عليها الوظيفة الحالية.    	
• الفرص المتاحة لتفويض السلطة لك فى مجال العمل.	
• الفرص المتاحة للمشاركة فى حل المشكالت واتخاذ القرارات الخاصة بمجال العمل.	
• الفرص المتاحة لالبتكار والتطوير.	
• مستوى التغيير والتطوير فى اإلدارة/ القطاع الذى تتبعه/ الوظيفة.	
• مكان العمل من حيث التهوية واإلضاءة.	
• مكان العمل من حيث توافر األثاث.	
• مكان العمل من حيث توافر التسهيالت المادية األخرى )األدوات الكتابية، التصوير مثال(.	
• الفرص المتاحة للتدريب.	
• الفرص األخرى المتاحة لتنمية القدرات والمهارات.	
• المرتب الحالي.	
• الحوافز النقدية.	
• الحوافز األخرى غير النقدية المتاحة ) العالج، األدوية، المصيف(	
• الحوافز المعنوية من الرؤساء والقيادات فى العمل.	
• مكافأة نهاية الخدمة.	
• سياسة التعيين المتبعة حاليا.	
• السياسة المتبعة حاليا الترقية لوظائف أعلى.	
• المعايير الذى يستند إليها النظام الحالى للترقية.	
• المستوى المعرفى للموظفين الجدد.  	
• المستوى المهارى للموظفين الجدد.	
• المستوى المهنى للموظفين الجدد.	
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ا�س الملحق رقم )4(

محا�سر اجتماعات اللجنة

         جامعـــــة المنوفية
مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
لجنــة اإعــادة �سيــاغة ا�ســتراتيجيـة الجـامعــة

االإجتمــاع االأول 8 / 10 / 2013
أنه فى يوم الثالثاء المـوافق 2013/10/8 وفى تمام السـاعة العاشرة صباحًا إجتمـع السـادة أعضــاء لجنة 

إعادة صياغة استراتيجة الجامعة والمشكل بقرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقم 882 فى 2013/9/17 
إجتماعها األول  برئاسة السيد أ.د/ صبحـى محمد غنيـم – رئيـس الجامعـة وحضـور كـل مــن الســادة :

- نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.)1( أ.د/ سعيد شلبى منتصر
- أستاذ متفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة )األسبق(.)2( أ.د/ محمد محمد إبراهيم  

- أستاذ متفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة )السابق( للدراسات العليا والبحوث.)3( أ.د/ ثابت عبدالرحمن إدريس
- عميـد كليـة التجــارة.)4( أ.د/ أحمد أحمد عبدالله اللحلح
- أستاذ متفرغ وعميـد كليـة التجــارة )السابق(.)5( أ.د/ جمال الدين محمد المرسي
- أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بشبين الكوم.)6( أ.د/ عبدالمقصود إبراهيم تعلب
- وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث.)7( أ.د/ محمد مدحت غريب البسيوني

- مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة.)8( أ./ عـالء فــرج رضــوان
- أميــن عـــام الجـامعـــة. )9( م./ توفيق محمد ساير داير

وإعتـذر عن عـدم الحضور د./ حــاتم عبدالفتاح الشـعراوى – المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة.

إستهل السيد أ.د/ رئيـس اللجنة الجلسة بذكر )بسم الله الرحمن الرحيم(، ورحب سيادته بالسادة الحضور 
أعضاء اللجنة الموقرة مؤكدا سيادته على أهمية العمل الُملقى على عاتق تلك اللجنة والمتعلق بإعادة صياغة 
اإلستراتيجية العامة لجامعة المنوفية، وقد أكد الحضور على أن ذلك يتطلب مراجعة استراتيجية الجامعة الحالية 
وما يتضمنه ذلك من مراجعة لرؤية ورسالة الجامعة وتحديد إطار للرؤية المستقبلية، وقد ناقش الحضور العديد 
من النقاط التى يجب أن تقوم بها الجامعة سواًء فى مجال التوسع المكانى أو فى الخدمات أو فى تطوير قدراتها 

البشرية أو فى عالقتها بالمجتمع المحيط ومنها ما يلي:

á«aƒæŸG á©eÉL
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التوسعات المستقبلية فى مجال العملية التعليمية يجب أال تكون نمطية، ويجب استحداث تخصصات ا�س  -

جديدة )مثال كلية الطاقة(.

اإلبتكار فى خدمات الجامعة التعليمية.  -

أن تمتد الجامعة خارج مدينة شبين الكوم بحث تغطى منشأتها إمتداد محافظة المنوفية.  -

تطوير مستشفيات الجامعة سواء بإنشاءات جديدة أو برفع مستوى الخدمة الطبية التى تقدمها حاليًا.  -

ضرورة تأهيل الكليات لإلعتماد وضمان استمرارية الجودة.  -

إستكمال ميكنة كافة األعمال واألنشطة بالجامعة ووحداتها.  -

تنمية الموارد الذاتية للجامعة )جامعة أهلية – تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة(.  -

تطوير الخطط البحثية من خالل تطوير خطط األنشطة العلمية بكافة الكليات وتوثيقها ونشرها على شبكة   -
المعلومات )اإلنترنت(.

تطوير الخدمات التى يتم تقديمها ألعضاء هيئة التدريس.  -

الهيكل  بتطوير  وذلك  العماله  وتسكين  الهيكلة  وأعادة  التدريب  حيث  من  اإلدارى  بالجهاز  اإلهتمام   -
التنظيمى الحالى بحيث يتم إعداد الجهاز اإلدارى للمشروعات الجديدة وفق الرؤية الجديدة للجامعة.

زيادة تفاعل الجامعة مع المجتمع برفع مستوى جودة الخدمات التى تقدمها الجامعة ووضع أسس لقياس   -
وتقييم دور الجامعة.

توطيد العالقة مع المحافظة لما له من نتائج إيجابية فى زيادة تفاعل الجامعة مع المجتمع المحيط.   -

ثم ناقش أعضاء اللجنة أهم اآلليات المطلوبه حيث تم اإلتفاق على ما يلي:
• عقد إجتماع دورى للجنة العليا يوم الثالثاء من كل إسبوع. 	

• وضع صياغة للعناصر الرئيسية الستراتيجية الجامعة.	

• عقد ورشة عمل للتوعية وكسب الدعم يدعوا إليها ويحدد موعدها السيد أ.د/ رئيس الجامعة.	

• تشخيص الوضع القائم للجامعة.	

• إعداد تقرير بالوضع الحالى للجامعة.	

• عقد ورش عمل على مستوى القطاعات )هندسى – طبى – خدمى – علوم إنسانية(.	
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ا�س وقد إتفق السادة أعضاء اللجنة على الجدول الزمنى التالى لإلنتهاء من عمل اللجنة:

المشــاركيــنالتوقيـــتاألنشــطـة واألعمــال

- أعضـاء اللجنـة العليـا.2013/10/8- إجتـمــاع تمهيـــدي.

- أعضـاء اللجنـة العليـا.2013/10/22- صياغة العناصر الرئيسية لالستراتيجية

- السادة العمداء والوكالء بالجامعة.2013/10/29- ورشة عمل لتوعية وكسب الدعم.

مستوى  على  القائم  الوضع  تشخيص   -
خالل شهر نوفمبرالقطاعات المختلفة بالجامعة.

- السادة نواب رئيس الجامعة/أ.د. محمد 
ضمان  مركز  مدير  ابــراهــيــم،  محمد 

الجودة/ أمين عام الجامعة

- كتابة وعرض التقرير األول لتشخيص الوضع 
اإلسبوع األول من شهر ديسـمبرالقائم.

ثابت  أ.د.  الجامعة/  رئيس  نواب  السادة   -
ادريس، مدير مركز ضمان الجودة/ أمين 

عام الجامعة
والغايات  والقيم  والرسالة  الرؤية  صياغة   -

- جميع أعضاء اللجنة العليا لالستراتيجية10- 31 يناير 2014 العامة والسياسات والمشروعات.

- جميع أعضاء اللجنة العليا لالستراتيجية1-15 فراير 2014- اعداد الخطة التنفيذية لألستراتيجية

- أ.د. ثابت ادريس، أ.د. أحمد اللحلح.16-22 فبراير 2014- كتابة وطباعة االستراتيجية

- ممثلون عن اللجنة العليا لألستراتيجيةاألسبوع األخير من فبراير 2014- عرض االستراتيجية على مجلس الجامعة

التجارة لمعاونة  – مدير مكتب عميد كلية  اللجنة ضم السيد أ./ خيرت عبدالحميد مخلوف    وقد قررت 
اللجنة فى عملها.

وبذلك إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.
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         جامعـــــة المنوفية
مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
لجنـــة اإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعـــة

االإجتماع الثانى 2013/10/22
الجامعة  مجلس  وبقاعة  صباحًا  العاشرة  الساعة  تمام  وفى   2013/10/22 الموافق  الثالثاء  يوم  فى  إنه 
عقد اإلجتماع الثانى للجنة إعادة صياغة إستراتيجية الجامعة )2014 -  2020( وذلك برئاسة السيد األستاذ 

الدكتور/ صبحى محمد غنيم  رئيس اللجنة ورئيس الجامعة وبحضور كل من السادة:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث- أ . د /  ســـعيد شلبى منتصـــــــر
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق- أ . د / محمد محمد إبراهيــــــــم

العليا - أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس للدراسات  الجامعة  رئيس  ونائب  التجارة  بكلية  المتفرغ  األستاذ 
والبحوث السابق

األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق- أ . د / جمال الدين محمد المرســى
عميد كلية التجارة- أ . د / أحمد أحمد عبد الله اللحلح

وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث- أ . د / محمد مدحت البسيونى
مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة- أ / عالء فــــــــــرج رضـــوان

أمين عام الجامعـــــــــة- م / توفيق محمد ساير داير
مدير مكتب عميد كلية التجارة- أ / خيرت عبد الحميد مخلوف

واإعتذر عن عدم الح�سور:
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة- أ . د / عبد المقصود إبراهيم تعلب

المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة- د / حاتم عبد الفتاح الشعراوى

بالسادة  مرحبًا  الرحيم«  الرحمن  الله  بسم   « بــ  الجلسة  اللجنة  رئيس  الدكتور/  األستاذ  السيد  إستهل  وقد 
الحضور من أعضاء اللجنة مؤكدًا على أهمية وضرورة اإلنتهاء من إنجاز هذا العمل وفق البرنامج الزمنى السابق 

وضعه فى الجلسة السابقة.

ثم قام السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس  بإستعراض الخطوات الالزمة إلجراء عملية تحديث 
بين محاور اإلستراتيجية وبين معايير ضمان  المزاوجة  بأنه سيتم  الجامعة موضحًا  وإعـادة صياغة إستراتيجية 
الجودة لبرنامج الجامعات والخاص بالهيئة القومية لضمان الجودة  واإلعتماد  وقد تضمنت تلك  الخطوات ما 

يلى:
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ا�س • نبذة عن جامعة المنوفية	

• تقديم.	

• مراحل وخطوات التحديث إلستراتيجية الجامعة.	

• الجدول الزمنى إلنجاز العمل.	

• خارطة الطريق لعملية تحديث إستراتيجية الجامعة.	

• أنواع وطرق جمع البيانات )بيانات وثائقية -  بيانات ميدانية( .	

• عناصر إستراتيجية الجامعة )الرؤية -  الرسالة -  القيم الجوهرية -  الغايات العامة -  السياسات(.	

• األهداف اإلستراتيجية الخاصة بكل غاية عامة.	

• السياسات العامة.	

• اإلستراتيجيات الفرعية والمشروعات التابعة:	

-  القدرة المؤسسيــة.  

-  الفاعلية التعليمية.  

المؤسسية  بالقدرة  الخاصة  الفرعية  اإلستراتيجية  لتحقيق  الالزمة  المشروعات  بإستعراض  سيادته  قام  ثم 
للجامعة والمشروعات المطلوبة لتحقيق اإلستراتيجية الفرعية الخاصة بالفاعلية التعليمية للجامعة . وقام سيادته 
بتوضيح عناصر المشروعات المطلوبة لتحقيق كل غايـــــــة من الغايات العامة للجامعة والتى تخدم األهداف 

المطلوبة من كل غاية.

ثم قامت اللجنة بتحديد التكليفات المطلوبة لكل عضو من أعضاء اللجنة  عن المشروعات المقترحة وذلك 
على النحو التالى:

توزيع الم�سروعات على ال�سادة اأع�ساء اللجنة
المكلف بالمشروع إسم المشروع 

التنظيمى - أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس· تطوير الهيكل 
- أ . د / جمال الدين محمد المرسى

-  م / توفيق محمد ســـــاير داير
-  أ  / عــــــــاطف يونس

- أ / خيرت عبد الحميد مخلوف

- أ . د / محمد محمد إبراهيــــــــم· الجهــــــــــــاز اإلدارى
- أ . د / أحمد أحمد عبد الله اللحلح
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· تطوير مستشفيات الجامعة
العليا · تحسين جودة برامج الدراسات 

الثقافية · تفعيل العالقات الدولية/ 

- أ . د / ســــــعيد شلبى منتصر

· تشجيع ودعم البحث العلمى
التعليمية · التقويم الذاتى المستمر لمخرجات العملية 

· التوسع فى ميكنة العمليات واألنشطة

- أ . د / محمد مدحت غريب البسيونى

للعملية  المادية  والتسهيالت  المبانى  ومالئمة  كفاية   ·
التعليمية

- أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس
-  م / توفيق محمد ســـــاير داير 

- أ / عــالء فرج رضـــــــــــــــوان
- أ / خيرت عبد الحميد مخلوف

البيئة · تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية 
الذاتية · تنمية الموارد 

- أ . د / عاطف أبو العــــــــــــــزم

ومنتجات  وخدمات  للبحــــوث  الفعال  التسويق   ·
الجامعة

- أ . د / محمد محمد إبراهيـــــــم
- أ . د / عاطف أبو العــــــــــــزم
- أ . د / جمال الدين محمد المرسى

التدريس ومعاونيهم - أ . د / محمد محمد إبراهيـــــــــــم· كفاية وكفاءة أعضاء هيئة 

- أ . د / أحمد أحمد عبد الله اللحلح

ضمان  وإستمرارية  واإلعتماد  التأهيـل  فى  التوسـع   ·
الجودة

- أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس
- أ . د / جمال الدين محمد المرسى

- أ . د / أحمد أحمد عبد الله اللحلح· التعليم والتعلم فى المرحلة الجامعية األولـــى

ثم ناقشت اللجنة أهمية ورش العمل للتوعية وكسب الدعم حيث رأت اللجنة أنه من األهمية تحديد مستويات 
الفئات المستهدفة وذلك على النحو التالى:

مستوى المتخصصين ومجموعات العمل المشاركين فى اإلستراتيجية.  -

مستوى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطالب.  -

مستوى المجتمع المدنى المحيط بالجامعة.  -

وتم اإلتفاق على وضع خطـة للتوعية وتنمية مهارات إعداد اإلستراتيجيـة حيث تم تكليف السيد األستاذ 
األستاذ/  والسيد  اللحلح   الله  عبد  أحمد  الدكتور/أحمد  األستاذ  السيد  ومعه  منتصر  شلبى  الدكتور/سـعيد 
توفيق محمد ساير داير  بإعداد الخطة بما تتضمنه من وضع جدولها الزمنى وتنظيمها وتحديد الفئات المستهدفة 

ومستوياتها.
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ا�س وأخيرًا قام السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس بإستعراض بعض النماذج لرؤية ورسالة بعض 

الجامعات العالمية وقال سيادته أنه سيتولى إعداد ملخص لإلستراتيجية وبيان للمشروعات المطلوبة بعناصرها 
التفصيلية حتى يتسنى إرسالها إلى السادة رؤساء المشروعات.

العزيز  السيد/ عبد  يتم ضم  إدريس  الرحمن  ثابت عبد  الدكتور/  األستاذ  السيد  ما عرضه  وبنــــــاء على 
حامد الشيتى  مسئول النسخ بكلية التجارة لإلشراف على أعمال الطباعة والنسخ لما له من خبرة فى هذا العمل 

كما يتم ضم الدكتور/ وائل محمود فخرى  من إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة. 

وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
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         جامعـــــة المنوفيةا�س

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
لجنة اإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة

االإجتمـاع الثالث 2013/10/29
إنه فى يوم الثالثاء الموافق 2013/10/29 وفى تمام الساعة العاشرة صباحًا وبقاعة مجلس الجامعـــــة 
عقـــــد اإلجتماع رقـــم )3( للجنة المشكلة إلعــــــادة صياغــــة إستراتيجية جامعة المنوفية )2014 -  
العالى فقد تولى رئاسة  التعليم  بالقاهرة فى إجتماع وزير  أ . د / رئيس الجامعة  السيد  لتواجد  2020( ونظرًا 

الجلسة أ . د / سعيد شلبى منتصر  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبحضور كاًل من:
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابقأ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس

عميد كلية التجارةأ . د / أحمد أحمد عبد الله اللحلح
وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوثأ . د / محمد مدحت البسيونى

أمين عام الجامعـــــــــةم / توفيق محمد ساير داير
مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارةأ / عالء فـــــــــرج رضــوان
مدير مكتب عميد كلية التجارةأ / خيرت عبد الحميد مخلوف

واإعتذر عن عدم الح�سور كاًل من:

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق أ . د / محمد محمد إبراهيـــــــــم
األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق أ . د / جمال الدين محمد المرسى
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة أ . د / عبد المقصود إبراهيم تعلب

وقد ح�سر االإجتماع كاًل من :

مدير عام شئون العاملين السيد/ عاطف محمد يونس
مدير عام التنظيم واإلدارة السيدة / ســـــــلوى الشنوانى

إدارة  المتابعة بمكتب رئيس الجامعة السيد / وائـــــل فخــــــــــرى

• وقد إستهل اإلجتماع السيد األستاذ الدكتور/سعيد شلبى  بــ » بسم الله الرحمن الرحيم« ورحب بالسادة 	
من  تنتهى  حتى  إجتماعاتها  وحضور  لقاءاتها  عقد  دورية  فى  اللجنة  إنتظام  أهمية  على  مؤكدًا  الحضور 

أعمالها وفق الجدول الزمنى الموضوع.

• ثم تمت المصادقة على محضرى إجتماع اللجنة السابقين.	

• تم قبول إعتذار السيد الدكتور/ حاتم عبد الفتاح الشعراوى  المدرس بقسم المحاسبة عن عضوية اللجنة.	

á«aƒæŸG á©eÉL



119

20
20

 - 
20

14
ية 

وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س • مسودة 	 فى  إنجازه  تم  ما  بعض  بإستعراض  إدريس   الرحمن  عبد  ثابت  الدكتور/  األستاذ  السيد  قام 

اإلستراتيجية حيث تم تحديث بعض البيانات الواردة فى » التقديم« والخاصة بإحصائيات أعداد الطالب 
السابقة  الجهود  إلى  اإلشارة  تم  أنه  إلى  سيادته  نوه  كما  ومعاونيهم.  التدريس  هيئة  وأعداد  الخريجين 
والخاصة بإستراتيجية الجامعة والتى تم إقرارها فى فترة رئاسة أ . د / محمد محمد إبراهيم  للجامعة وما 

تم أيضًا من تعديالت عليها خالل فترة رئاسة أ . د / عباس الحفناوى للجامعة.

• العامة 	 الغايات  لتحقيق  إنجازها  المطلوب  اإلستراتيجية  األهداف  بعرض  إدريس  /ثابت  د   . أ  قام  كما 
سيادته  قام  والتى  بالجامعة،  المستويات  جميع  على  القرارات  إلتخاذ  المرشدة  والسياسات  للجامعة 
واألهداف  الغايات  من  بنسخ  اللجنة  أعضاء  السادة  موافاة  سيتم  أنه  إلى  سيادته  وأشار  بتصميمها. 
اإلستراتيجية والسياسات التى تم إستحداثها بالنظر وإبداء الرأى. كما قام سيادته بعرض النماذج الخاصة 
بتشخيص البيئة الداخلية والخارجية للجامعة والنموذج الخاص ببطاقة وصف المشروعات، وأشار إلى 

أن هذه النماذج مأخوذة من النسخة األصلية لإلستراتيجية.

• اللحلح 	 الله  عبد  أحمد  الدكتور/  األستاذ  والسيد  شلبى  سعيد  الدكتور/  األستاذ  السيد  قام  ناحية  من 
بإستعراض خطة التوعيـــــة بإستراتيجية الجامعــــــة وفى ضوء ما تم عرضه تم اإلتفاق على ما يلى:

- تشكيل فرق عمل بالكليات لنقل الفكر والتعريف باإلستراتيجية وذلك تحت مسئولية مدير وحدة الجودة 
بالجامعة.  الجـــــــودة  الكلية(، ومدير مركز  . عميد  د   . )أ  الوحـــــدة  إدارة  وإشراف رئيس مجلس 
وسيتم تنمية مهارات هذه الفرق على إعداد إستراتيجية الكلية والمشاركة فى وضع إستراتيجية الجامعة 

ومشاريعها.

-  مخاطبة السادة / عمداء الكليات لترشيح فرق العمل بكلياتهم على أن يضم الفريق ممثلين ألعضاء هيئة 
التدريس، ومعاونيهم ، والعاملين ، وإتحاد الطالب بالكلية.

-  يتم تشكيل كل فريق فى حدود من 5- 6 عضو بخالف رئيس المشروع على أن يتم اإلنتهاء من تشكيل فرق 
العمل خالل أٍسبوع وترفع تشكيالت الفرق للسيد أ . د . نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا إلعتمادها 

على أن يتم عقد ورشة عمل لتوعية فرق العمل وتحديد إختصاصاتها.

- أن يتم على التوازى كل من حملة التوعية باإلستراتيجية وتنمية مهارات فرق العمل فى اإلستراتيجية التى 
سوف تقوم بتشخيص الوضع القائم وإقتراح المشروعات.

- يتم إعــــداد الجدول الزمنى النهائى لخطة التوعية بالكليات وفق المواعيد التى تناسب كل كلية.

-  تشكيل فريق إدارى برئاسة السيد/أمين عام الجامعة للتوعية على مستوى الجهاز اإلدارى.

• ثم ناقشت اللجنة المقترحات التالية وأوصت بالموافقة عليها:	

- إقتراح وضع بعض ما يتم إنجازه على موقع الجامعة على أن يتم ذلك فى مرحلة الحقة. 
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-  اإلقتراح بتعديل مسمى اللجنة ليصبح )اللجنة العليا لتحديث وإعادة صياغة إستراتيجية الجامعة ومتابعة 
التنفيذ(.

وتحديد  المكتب  تشكيل  يتم  أن  على  اإلستراتيجية  تنفيذ  لمتابعة  فنى  مكتب  هناك  يكون  بأن  اإلقتراح    -
إختصاصاته الحقًا.

وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

ونظرًا لظروف إجازة رأس السنة الهجرية التى توافق الثالثاء 2013/11/5 فقد تم اإلتفاق على أن يكون 
اإلجتماع القادم الثالثاء 2013/11/12.                                       
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ا�س          جامعـــــة المنوفية

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيذ

االإجتماع الرابع 2013/11/12

إنه فى يوم الثالثاء الموافق 2013/11/12 وفى تمام الساعة العاشرة صباحًا وبقاعة مجلس الجامعة عقـــــد 
اإلجتماع رقـــم )4( للجنة العليا المشكلة لتحديث وإعــــــادة صياغــــة إستراتيجية جامعة المنوفية ومتابعة 

التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة وبحضور كاًل من:
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة األسبق أ . د / محمد محمد إبراهيـــــــم

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس
عميد كلية التجارة أ . د / أحمد أحمد عبد الله اللحلح

وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث أ . د / محمد مدحت غريب البسيونى
أمين عام الجامعـــــــــة م / توفيق محمد ساير داير

مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة أ / عالء فــــــــرج رضوان
مدير مكتب عميد كلية التجارة أ / خيرت عبد الحميد مخلوف

كما ح�سر االإجتماع ال�سادة:

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأ . د / عاطف السيد أبو العزم
المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعةد / رفعـــــــــت البـــدرى

أمين عام الجامعة المساعدالسيدة/ عفاف محفـــــــوظ
مدير عام مكتب رئيس الجامعةالسيد / أكرم عبد الدايم

إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعةد / وائـــــــل فخـــرى

واإعتذر عن عدم الح�سور كاًل من:

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث )لظروف صحية(- أ . د / سعيد شلبى منتصر
األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق- أ . د / جمال الدين محمد المرسى
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة- أ . د / عبد المقصود إبراهيم تعلب
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•ا�س وقد إستهل اإلجتماع السيد األستاذ الدكتور/رئيس اإلجتماع  بـ »بسم الله الرحمن الرحيم« مرحبًا بالسادة 	

الحضور ومنوهًا بالجهد الذى تم حتى اآلن فى إعداد اإلستراتيجية.

• ثم تمت المصادقة على محضر اإلجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 2013/10/29.	

• ثم تحدث السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس  حيث أكد على ما يلى:	

أن الجدول الزمنى ألنشطة ومهام تحديث وإعادة صياغة إستراتيجية الجامعة يسير وفق توقيتاته الموضوعة.  -

إستراتيجية  وثيقة  إعداد  ثم  ومن  الجامعة  ورسالة  رؤية  بوضع  تتعلق  بإعتبارها  التشخيص  مرحلة  أهمية   -
الجامعة فى صورتها النهائية.

القوة  مجاالت  وتحديد  القائم  الوضع  لتشخيص  المدخل  بإعتبارها  الفرعية  المشروعات  إنجاز  سرعة   -
والضعف.

أن وثيقة اإلستراتيجية لن توضع بها المشروعات بتفاصيلها ولكن ستتضمن المشروعات بعناصرها فقط.  -

أن القيادة األكاديمية للجامعة معنية وموجهة بأهمية التطوير اإلستراتيجى.  -

• ثم تحدث السيد أ . د /محمد محمد إبراهيم عن أن رؤية ورسالة الجامعة يجب أن توضع بعد اإلنتهاء من 	
مرحلة تشخيص الوضع الراهن بشكل دقيق ألهمية هذه المرحلة فى إدراك الوضع الحالى على حقيقته 

فى ضوء ما تم من تغيرات داخلية وخارجية على أن يتم ذلك من خالل:

إعداد ورقة المفاهيم األساسية للرؤية والرسالة والقيم والغايات ويتولى إعداد هذه الورقة السيد  أ . د /   -
محمد محمد إبراهيم.

عقد مختبر لمناقشة وإقتراح رؤية ورسالة الجامعة يدعى إليه السادة النواب والعمداء والوكالء والقيادات   -
اإلدارية مع اإلستعانة بذوى اإلهتمام بالتعليم العالى فى المحافظة.

• ثم أوضح السيد أ . د / محمد محمد إبراهيم أن ما يتم اآلن هو تصميم ووضع التصور العام إلستراتيجية 	
هى  الحالية  المرحلة  أن  أى  والمتابعة.  المراقبة  مرحلة  ثم  التنفيذ  وهى  التالية  للمرحلة  إنطالقًا  الجامعة 

مرحلة اإلستقرار على الهيكل والعناصر األساسية لإلستراتيجية.

• وعلق على ذلك السيد أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس أن أهمية اإلستراتيجية تنبع ليس من مجرد وضعها 	
ولكن فى وضعها موضع التنفيذ ال أن تظل حبيسة فى األدراج.

 وأضاف السيد أ . د / صبحى غنيم تعليقًا على ذلك بأنه سيتم وضع آلية واضحة لتنفيذ اإلستراتيجية وأن من 
شاركوا فى وضعها سيكونوا  على علم بالتطبيق وسوف يتم إتخاذ خطوات عملية نحو ذلك.

وأضاف السيد أ . د / محمد محمد إبراهيــم على ذلك إقتراح تمثيل من خدموا الجامعة من القيــــــــادات 
األكاديمية فى مجلس الجامعــــــة بهدف نقل الخبرات والتجـــــــارب وتقــــــــدم بالشكر للسيد أ . د / 
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ا�س رئيس الجامعة على مبادرته بتطوير وتحديث إستراتيجية الجامعة.

• وتحدث السيد أ . د / أحمد أحمد عبد الله اللحلح  عن خطة التوعية باإلستراتيجية فأوضح إنه تم عقد 	
ورشة عمل بقاعة المناقشات بكلية التجارة يوم السبت الموافق 2003/11/9 حضرها أكثر من )40( 
فرد على رأسهم عمداء كليات الحقــــوق والعلوم والحاسبات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز 
اإلدارى بهذه الكليات وقال سيادته أن الورشة كانت إيجابية بقدر كبير لدى السادة الحضور والرغبة فى 
د / أحمد   . أ  السيد  الجامعة من  رئيس  د / صبحى غنيم   . أ  السيد  فقد طلب  ولتوثيق ذلك  المشاركة. 
اللحلح محضرًا مكتوبًا بفاعليات الورشة مع إستكمال باقى الجدول الزمنى لخطة التوعية وأبدى سيادته 

إستعداده للمشاركة.

• وفى إطار خطة التوعيـة ثم اإلتفاق على إنشاء صفحة لإلستراتيجية على موقع الجامعة تكون معنية فى 	
إنشاء  تعليمات  شلبى   سعيد   / د   . أ  السيد  يتولى  أن  على  عمله  يتم  وما  األخبار  بأهم  الحالية  المرحلة 
الصفحة ويتولى السيد أ . د / ثابت إدريس إمدادها بالمادة المطلوب وضعها ويتولى الدكتور/ رفعت 

البدرى إعدادها للنشر ويقوم أ/ أكرم عبد الدايم بالمتابعة والتنسيق.

• وقد تم اإلتفاق على عقد ثالث ورش عمل تتعلق بتشخيص الوضع القائم للجامعة الداخلى والخارجى 	
يكون هدفها:

- تحديد مجاالت القوة والضعف فى الجامعة.

-  الفرص والتحديات على المستوى المحلى والخارجى.

وذلك فى المواعيد التالية:
وتخصص للسادة العمداء والوكالء ورؤساء األفسام وممثلين ألعضاء هيئة التدريسالثالثاء 2013/11/19
وتخصص للقيادات اإلدارية بالجامعةالثالثاء 2013/11/26

ويتولى إدارة هـاتين الورشتين السيد أ . د  محمد محمد إبراهيم ، والسيد أ . د/ ثابت عبد الرحمن إدريس

• أن 	 المحيط والمحافظة على  المدنى  المجتمع  اإلتفاق على عقدها مع ممثلى  تم  فقد  الثالثة  الورشة  أما 
يتولى اإلعداد لها وإدارتها وتحديد ميعادها ) ال يتجاوز 2013/11/26( السيد أ . د / عاطف أبو العزم، 

والسيد أ . د / أحمد أحمد اللحلح.

• تم اإلتفاق أيضًا على أن يتم فى الجلسات القادمة عرض لبعض المشروعات التى شارفت على اإلنتهاء 	
أو تم اإلنتهاء منها.

وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 
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         جامعـــــة المنوفيةا�س

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعــــة التنفيــــذ

االإجتماع الخام�س 2013/12/3
إنه فى يوم الثالثاء الموافق 2013/12/3 وفى تمام الساعة العاشرة صباحًا وبقاعة مجلس الجامعة عقـــــد 
اإلجتماع رقـــم )5( للجنة العليا المشكلة لتحديث وإعــــــادة صياغــــة إستراتيجية جامعة المنوفية ومتابعة 

التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد  غنيم رئيس الجامعة وبحضور كًل من:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  أ . د / سعيد شلبى منتصر

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ . د / عاطف السيد أبو العزم
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس

عميد كلية التجارة أ . د / أحمد أحمد اللحلح
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة أ . د / عبد المقصود إبراهيم تعلب

أمين عام الجامعـــــــــة م / توفيق محمد ساير داير
مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة أ / عالء فـــــــــرج رضـــوان

مدير عام مكتب رئيس الجامعة السيد / أكرم عبد الدايم
مدير مكتب عميد كلية التجارة أ / خيرت عبد الحميد مخلوف
إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة د.  / وائـــــل فخــــــــــرى

واإعتذر عن عدم الح�سور كًل من:

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق- أ . د / محمد محمد إبراهيـــــــــم
األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق- أ . د / جمال الدين محمد المرسى

وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث- أ . د / محمد مدحت البسيونى

• وقد إستهل اإلجتماع السيد األستاذ الدكتور/رئيس الجامعة  بـ »بسم الله الرحمن الرحيم« مرحبًا بالسادة 	
الحضور ومنوهًا بالجهد الذى يبذله أعضاء اللجنة فى إعداد اإلستراتيجية.

• ثم تمت المصادقة على محضر اإلجتماع الرابع  المنعقد بتاريخ 2013/11/12.	

• ثم تحدث السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس  حيث أكد على ما يلى:	

ضرورة مراعاة الجدول الزمنى لخارطة الطريق الخاصة بأنشطة ومهام تحديث وإعادة صياغة إستراتيجية   -
الجامعة حيث يجب أن تنتهى مرحلة التوعية والتشخيص للوضع الحالى فى موعد أقصاه اإلثنين القادم 

.2013/11/9
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ا�س أوضح سيادته أنه فى إطار مرحلة التشخيص فقد تم عقد ورشتى عمل األولى يوم الثالثاء 2013/11/19   -

للقيادات األكاديمية من عمداء ووكالء إضافة إلى حضور بعض أعضاء هيئة التدريس والثانية يوم الثالثاء 
فى  تم  حيث  الكليات  وأمناء  العموم  مديرى  من  بالجامعة  اإلدارية  للقيادات   2013/11/26 الموافق 
والمتعلقة  الورشتين  فى  الحاضرين  نظر  وجهة  من  والضعف  القوة  نقاط  من  العديد  تحديد  الورشتين 
بقطاعات الجامعة التعليميـة والبحثية والمجتمعية إضافة إلى ما يتعلق بالجهاز اإلدارى وما يرتبط به من 

نظم التدريب والحوافز والهياكل اإلدارية.

• الجامعة 	 رئيس  نائب  منتصر   شلبى  سعيد   / د   . أ  السيد  من  كل  بها  قام  والتى  التوعية  لورش  وبالنسبة 
للدراسات العليا والبحوث و السيد أ . د / أحمد أحمد عبد الله اللحلح  عميد كلية التجارة فقد أوضح 
السيد أ . د / أحمد أحمد عبد اللحلح  ما تم فى ورش التوعية بإستراتيجية الجامعة حيث أشار  سيادته أنه 

تم عقد أربع ورش عمل وذلك على النحو التالى:

الورشة األولى عقدت بمجمع الكليات وحضرها ممثلين لكليات التجارة واآلداب والعلوم والحاسبات.  -

الورشة الثانية وعقدت بالمجمع الطبى وحضرها ممثلين عن كليات الطب والتمريض ومعهد الكبد.  -

الورشة الثالثة وعقدت بكلية التربية وحضرها ممثلين عن كليات التربية والزراعة واإلقتصاد المنزلى.  -

الورشة الرابعــة وعقدت بالجامعة وحضرها وكالء الكليات لشئون البيئة ووكالء وزارتى الصحة والزراعة   -
وممثل عن رجال األعمال بالمنوفية.

• وأشار سيادته  إلى أنه بصفة عامة تحققت العديد من المكاسب كان أهمها التفاعل اإليجابى من المشاركين 	  
وتقديرهم لما تقوم به الجامعة والرغبة فى المشاركة فى وضع اإلستراتيجية وبرامج تنفيذها كما أن هذه 

الورش موثقة ومدعمة بالصور.

• وأضاف السيد أ . د / سعيد شلبى  أنه إلى حد كبير تحقق الهدف المنشود من وراء عقد ورش التوعية 	
حيث تم التعريف بالمحاور المختلفة بإستراتيجية الجامعة كما وأن المشاركة تميزت باإليجابية.

• قام السيد أ . د / عاطف السيد أبو العزم بعرض ما تم فى ورشة التوعية للسادة وكالء ومعاهد الجامعة 	
خدمة  قطاع  فى  والضعف  القوة  نقاط  من  العديد  تحديد  تم  حيث  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون 

المجتمع وتنمية البيئة من وجهة نظر  السادة الحضور.

• وقد تم اإلتفاق على التكليفات التالية:	

سرعة اإلنتهاء من إعداد موقع لإلستراتيجية على البوابة اإللكترونية حيث يتم من خالله التعريف بما يتم   -
وتلقى المقترحات ، كما يتم من خالله تقديم دعوة مفتوحة للمشاركة فى فعاليات تحديث وإعادة صياغة 

إسترتيجية الجامعة.

ضرورة التوثيق لكل مراحل وأنشطة  إعداد اإلستراتيجية للحاجة إليها فى مرحلة تقدم الجامعة لإلعتماد.  -
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عقد ورش عمل لتشخيص الوضع القائم فى قطاعى التعليم والدراسات العليا والبحوث وذلك فى موعد ا�س  -

أقصاه اإلثنين الموافق 2013/2/9 وتوافى اللجنة بما تنتهى إليه هذه الورش.

عقد ورشة عمل مع السادة مديرى وحدات الجودة بكليات ومعاهد الجامعة للتوعية بعمليات تحديث   -
وصياغة إسترتيجية الجامعة وتلقى مقترحاتهم الخاصة بتحسين الجودة فى كلياتهم ومعاهدهم على أن 
يتم عقد هذه الورشة فى موعد أقصاه األثنين الموافق 2013/12/9 وذلك تحت إشـراف السيد أ . د / 

عبد المقصود إبراهيم  تعلب مدير مركز الجودة.

وفى نهاية اإلجتماع نوه السيد أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس  أنه سيتم فى الجلسة القادمة مناقشة تصورات 
ومقترحات رؤية ورسالة الجامعة.

المتميز  جهدهم  على  للحضور  الشكر  بتقديم  الجامعة  رئيس  غنيم   محمد  صبحى   / د   . أ  السيد  وتفضل 
والتذكرة باإلجتماع القادم يوم الثالثاء 2013/12/10.

وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 
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ا�س          جامعـــــة المنوفية

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيذ

االإجتماع ال�ساد�س 2013/12/10
إنه فى يوم الثالثاء الموافق 2013/12/10 وفى تمام الساعة العاشرة صباحًا وبقاعة مجلس الجامعة عقـــــد 
اإلجتماع رقـــم )6( للجنة العليا المشكلة لتحديث وإعــــــادة صياغــــة إستراتيجية جامعة المنوفية ومتابعة 

التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة وبحضور كل من:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  أ . د / سعيد شلبى منتصــــــــر
نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ . د / عاطف أبو الـــعــــــــزم

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس
عميد كلية التجارة أ . د / أحمد أحمد اللحلح

األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة أ . د / عبد المقصود إبراهيم تعلب
مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة أ / عالء فـــــــرج رضـــوان

أمين عام الجامعـــــــــة م / توفيق محمد ساير داير
مدير عام مكتب رئيس الجامعة أ / أكرم حامد عبد الدايم

مدير مكتب عميد كلية التجارة أ / خيرت عبد الحميد مخلوف
إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة د/ وائـــــل محمود فخـــــرى

واإعتذر عن عدم الح�سور كًل من:

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة األسبق- أ . د / محمد محمد إبراهيـــــــم
نائب رئيس الجامعة للتعليم والطالب-  أ.د/ معـــــوض الخــــــــــولي

األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق- أ . د / جمال الدين محمد المرسى

• وقد إستهل اإلجتماع السيد األستاذ الدكتور/رئيس الجامعة  حيث رحب سيادته بالسادة الحضور.	

• ثم تمت المصادقة على محضر إجتماع اللجنة الخامس والمنعقد يوم الثالثاء  2013/12/3.	

• وتحدث السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس  مشيرا  إلى أن هذا اإلجتماع مخصص لعرض 	
تشخيص الوضع الحالى فى قطاع الدراسات العليا وفى وحدات الجودة بالجامعة وتم إرجاء قطاع التعليم 

للجلسة القادمة.

• قام السيد األستاذ الدكتور/ سعيد شلبى منتصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالعرض 	
القوة والضعف فى قطاع  العليا لمناقشة نقاط  إنه تم تخصيص اجتماع مجلس الدراسات  واإلشارة إلى 
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عن ا�س الدراسات  مجلس  أعضاء  عبر  وقد  الطب،  بكلية  الجودة  وحدة  أعضاء  وبحضور  العليا  الدراسات 

شعورهم بأهمية هذه الجلسة خالفًا للجلسات السابقة حيث إتضح لهم حرص الجامعة على وجود رؤية 
مستقبلية لها فى المرحلة القادمة.

وأضاف سيادته أن هذا االجتماع أسفر عن رصد عدد من نقاط القوة والضعف بقطاع الدراسات العليا فى 
مجاالتها المختلفة )الدراسات العليا -  البحث العلمى -  العالقات الثقافية -  المكتبات ( ومرفق تقرير بأهم 

نقاط القوة والضعف فى قطاع الدراسات العليا.

• وقام السيد األستاذ الدكتور/ عبد المقصود إبراهيم تعلب  بعرض نتائج ورشة العمل التى عقدت بحضور 	
السادة مديرو وحدات الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وأشار  سيادته أن تم تحديد عدد من نقاط القوة 
وتوافر  ودوريته  األداء  تقويم  فى  الجودة  وحدات  بدور  والمتعلقة  بالجامعة  الجودة  نظام  فى  والضعف 
الكوادر البشرية والتسهيالت الالزمة والمشاركة فى قضايا الجودة والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية. 

)مرفق تقرير بأهم نقاط القوة والضعف(

• وقد توجه السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بالشكر للسيد أ . د/ سعيد شلبى ، والسيد أ . د/ عبد 	
المقصود تعلب على جهودهما مؤكدًا على ضرورة التركيز على نقاط القوة والضعف فى وحدات الجودة 

بالكليات ألهميتها فى توصيف الوضع الحالى.

• كما توجه السيد أ . د/ ثابت عبد الرحمن إدريس بالشكر لسيادتهما على جهدهما فى تشخيص الوضع 	
القوة  نقاط  تحديد  أهمية  على  سيادته  وأكد  بالجامعة  الجودة  ونظام  العليا  الدراسات  قطاع  فى  الحالى 
والضعف فى برامج التدريب على نظم الجودة من حيث أنواعها ومواعيدها ورضاء العاملين والمتدربين 

عنها. وأيضًا ضرورة توضيح الفرص والتهديدات التى تواجه نظام الجودة بالجامعة.

• ثم قام السيد أ . د/ ثابت عبد الرحمن إدريس بعرض توضيح لمصطلحات السياسات والرؤية والرسالة 	
متناواًل أمثلة للرؤية والرسالة فى العديد من الجامعات األجنبية.

• تم االتفاق على تحديد االجتماع القادم لقطاع التعليم لتحديد نقاط القوة والضعف والذى سيقوم به السيد 	
أ . د/ معوض الخولى  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وبعد ذلك حوار لمناقشة رؤية ورسالة الجامعة 

مبدئيًا تمهيدًا للصياغة الدقيقة لها.

وفى نهاية االجتماع توجه السـيد أ . د / رئيس الجامعـة بالشكر للحضور على ما يقومون به من جهد.

وقد انتهى االجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا. 
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ا�س          جامعـــــة المنوفية

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيذ

االإجتماع ال�سابع 2013/12/17
إنه فى يوم الثالثاء الموافق 2013/12/17 وفى تمام الساعة العاشرة صباحًا وبقاعة مجلس الجامعة عقـــــد 
اإلجتماع رقـــم )7( للجنة العليا المشكلة لتحديث وإعــــــادة صياغــــة إستراتيجية جامعة المنوفية ومتابعة 

التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة وبحضور كاًل من:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  أ . د / سعيد شلبى منتصر

نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ . د / عاطف أبو العزم
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ . د / معوض الخولى

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق أ . د / محمد محمد إبراهيــــم
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس

عميد كلية التجارة أ . د / أحمد أحمد اللحلح
مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة أ / عالء فــــــرج رضـــــوان

أمين عام الجامعـــــــــة م / توفيق محمد ساير داير
مدير عام مكتب رئيس الجامعة أ / أكرم حامد عبد الدايم

مدير مكتب عميد كلية التجارة أ / خيرت مخلوف
إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة د/ وائـــــل محمود فخـــرى

واإعتذر عن عدم الح�سور كاًل من:

األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق أ . د / جمال الدين المرسى
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة أ . د / عبد المقصود تعلب

وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث أ . د / محمد غريب البسيونى
المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعة أ . د / رفعت البـــــــــدرى

• وقد إستهل اإلجتماع السيد األستاذ الدكتور/صبحى محمد غنيم رئيس الجامعــــــــة  مرحبًا بالسادة 	
الحضور من أعضاء اللجنة.

• ثم تمت المصادقة على محضر إجتماع اللجنة السادس والمنعقد يوم الثالثاء  2013/12/10.	

• وتحدث السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس  مشيرا  إلى أن هذا اإلجتماع مخصص لعرض 	
وتشخيص الوضع الحالى فى قطاع شئون التعليم والطالب ثم يلى ذلك ورشة »عصف ذهنى«  لتحديد 
وصياغة رؤية الجامعة، كما طالب سيادته من السادة النواب ومدير مركز الجودة بضرورة تقديم الفرص 

والتحديات فى البيئة الخارجية إلستكمال عملية تشخيص الوضع القائم.
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•ا�س ثم تحدث السيد األستاذ الدكتور/ معوض محمد الخولى  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 	

مشيرًا إلى أنه تم تحديد العديد من نقاط القوة والضعف فى قطاع شئون التعليم وذلك فى ضوء البيانات 
التى توفرت لسيادته من واقع الزيارات والمقابالت واإلستقصاءات ، وأضاف سيادته أن أهم مجاالت 

القوة والضعف تمثلت فى اآلتى:
شئون التعليم والقبول والتحويل  -

اإلرشاد الطالبى  -
الدعم الطالبى  -

األنشطة الطالبية  -
قياس رضاء الطالب  -

التعليم والتعلم  -
نظام تقويم الطالب  -

الكتاب الجامعى  -
مصادر التعليم والتعلم  -

الرعاية الطالبية  -
الخدمات الطالبية  -

خدمات الخريجين  -

• ثم بدأت بعد ذلك ورشة عصف ذهنى لتحديد وصياغة رؤية الجامعة وسبق ذلك إستعراض بعض الرؤى 	
فى بعض الجامعات العالمية، وقد إستمرت الورشة ما يقرب من الساعتين ثم اإلنتهاء بعدها من اإلتفاق 

على صياغة نهائية لرؤيــــة الجامعــــة وذلك على النحو التالى: 

) جامعة المنوفية هى إحدى مؤسسات التعليم العالى فى مصر وتأمل أن تكون من بين 
الجامعات الرائدة عربيًا وإفريقيًا فى تنمية المعرفة ورفاهية المجتمع(

• وإختتم السيد أ . د/ ثابت عبد الرحمن إدريس اإلجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور على المشاركة 	
الجامعة  قطاعات  فى  والتحديات  الفرص  تحديد  أهمية  على  سيادته  أكد  ثم  الورشة  هذه  فى  الفعالة 
أن  ، وأشار سيادته  القادمة  الجلسة  يتم اإلنتهاء منها فى  التشخيص على أن  المختلفة إلستكمال مرحلة 

الجلسة القادمة ستخصص لمناقشة وصياغة رسالة الجامعة.

• وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهرًا. 	
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ا�س    جامعـــــة المنوفية

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيـذ

االإجتماع الثامن 2013/12/24
إنه فى يوم الثالثاء الموافق 2013/12/24 وفى تمام الساعة العاشرة صباحًا وبقاعة مجلس الجامعة عقـــــد 
اإلجتماع رقـــم )8( للجنة العليا المشكلة لتحديث وإعــــــادة صياغــــة إستراتيجية جامعة المنوفية ومتابعة 

التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة وبحضور كاًل من:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث - أ . د / سعيد شلبى منتصر

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب- أ . د / معوض محمد الخولى
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق- أ . د / محمد محمد إبراهيــم

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق- أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس
عميد كلية التجارة- أ . د / أحمد أحمد  اللحلح

مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة- أ / عالء فــرج رـوان
أمين عام الجامعـــــــــة- م / توفيق محمد ساير داير

مدير عام مكتب رئيس الجامعة- أ / أكرم حامد عبد الدايم
مدير مكتب عميد كلية التجارة- أ / خيرت مخلوف

إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة- د/ وائـل محمود فخـرى

واإعتذر عن عدم الح�سور كاًل من:

نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- أ . د / عاطف السيد أبو العزم
األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق- أ . د / جمال الدين المرسى
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة- أ . د / عبد المقصود تعلب

وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث- أ . د / محمد مدحت البسيونى
المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعة- أ . د / رفعت البـــــــــدرى

• وقد إستهل السيد األستاذ الدكتور/صبحى محمد غنيم رئيس الجامعـة  اإلجتماع بـ » بسم الله الرحمن 	
الرحيم » ورحب سيادته بالسادة الحضور من أعضاء اللجنة.

• ثم تمت المصادقة على محضر إجتماع اللجنة السابعة والمنعقد يوم الثالثاء  2013/12/17.	

• وتحدث السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس  مشيرا  إلى أن هذا اإلجتماع مخصص لعرض 	
الفرص والتحديات التى تواجه الجامعة والقطاعات المختلفة للدراسات العليا والتعليم والطالب وإدارة 

نظم الجودة، ثم يلى ذلك ورشة »عصف ذهنى«  لتحديد وصياغة رسالة الجامعة.
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•ا�س وتحدث السيد األستاذ الدكتور/ سعيد شلبى منتصر حيث تناول سيادته أهم الفرص والتحديات فى قطاع 	

الدراسات العليا سواء فى الدراسات العليا أو البحث العلمى أو العالقات الثقافية أو المكتبات.

• وتحدث السيد األستاذ الدكتور/ معوض محمد الخولى  حيث أشار سيادته أيضًا إلى الفرص والتحديات 	
فى قطاع التعليم والطالب.

• الفرص 	 رصد  فى  النواب  السادة  بجهد  إدريس  الرحمن  عبد  ثابت  الدكتور/  األستاذ  السيد  أشاد  وقد 
والتحديات فى قطاعى الدراسات العليا والتعليم والطالب ونظرًا لعدم حضور السيد األستاذ الدكتور/ 
عبد المقصود تعلب فقد تم تكليف األستاذ/ أكرم عبد الدايم لإلتصال بسيادته إلعداد الفرص والتحديات 

فى نظم الجودة وتقديمها فى الجلسة القادمة.

• بالنسبة 	 والتحديات  الفرص  بإعداد  الجامعة  عام  أمين  داير  ساير  توفيق  األستاذ/  السيد  تكليف  تم  كما 
للجهاز اإلدارى بالجامعة.

• بإنفراد 	 التى تتميز بها الجامعة   القوة والضعف  العديد من نقاط  وقد أشار السادة الحضور إلى أن هناك 
ترتيب  على  الجامعة  وحصول  اإللكترونية  الهندسة  وكلية  الكبد  معهد  مثل  مؤسسات  بوجود  الجامعة 
كما  إليها،  اإلشارة  يجب  التى  القوة  نقاط  من  وغيرها  واإلفريقية  العربية  الجامعات  مستوى  متقدم على 
تنفيذ  معوقات  إزالة  مثل  اإلعتبار  فى  تؤخذ  أن  التى يجب  الضعف  نقاط  بعض  إلى  أيضًا  اإلشارة  تمت 

اإلستراتيجية، وربط إستراتيجيات الكليات بإستراتيجية الجامعة.

• نتائج التشخيص األولية 	 إبراهيم حيث عرض سيادته  ثم تحدث  السيد األستاذ الدكتور/ محمد محمد 
لورش العمل التى عقدت مع السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة مديرو العموم بالجامعة حيث عرض 

سيادته ألهم المقترحات التى تناولتها ورش العمل.

ونظرًا لما حدث من تعدى بعض عناصر الشغب من خارج الجامعة  على مبنى الجامعة وقاعة مجلس الجامعة 
اللجنة من إستكمال جلستها وتم رفعها على أن يتم عقد ورشة العصف  العاملين بالجامعة فلم تتمكن  وعلى 

الذهنى لصياغة رسالة الجامعة فى الجلسة القادمة.

وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا. 
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ا�س         جامعـــــة المنوفية

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيـذ

االإجتماع التا�سع 2013/12/31
الثانية عشرة والنصف ظهرًا وبقاعة مجلس  إنه فى يوم الثالثاء الموافق 2013/12/31 وفى تمام الساعة 
إســـــتراتيجية  صياغــــة  وإعـادة  لتحديث  المشكلة  العليا  للجنة   )9( رقـــم  اإلجتماع  عقـد  الجامعــــة 
جامعــــــة المنوفيـــــــة ومتابعـــــة التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد 

غنيم رئيس الجامعة وبحضور كاًل من:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  أ . د / سعيد شلبى منتصر

نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ . د / عاطف السيد أبو العزم
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ . د / معوض محمد الخولى
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق أ . د / محمد محمد إبراهيــم

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس
عميد كلية التجارة أ . د / أحمد أحمد اللحلح
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة أ . د / عبد المقصود تعلب

المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعة أ . د / رفعت البـــــــدرى
أمين عام الجامعـة م / توفيق محمد ساير داير

مدير عام مكتب رئيس الجامعة أ / أكرم حامد عبد الدايم
مدير مكتب عميد كلية التجارة أ / خيرت مخلوف

إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة د/ وائـل محمود فخــرى

واإعتذر عن عدم الح�سور كاًل من:

األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق- أ . د / جمال الدين المرسى
وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث- أ . د / محمد مدحت البسيونى

مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة- أ / عالء فـرج رضـوان

• وقد إستهل السيد األستاذ الدكتور/صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة  اإلجتماع بـ » بسم الله الرحمن 	
الرحيم » ورحب سيادته بالسادة الحضور من أعضاء اللجنة.

• ثم تمت المصادقة على محضر إجتماع اللجنة الثامنة والتى عقدت يـوم الثالثاء  2013/12/24.	

• وتحدث السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس  معتذرا  عن التأخير لظروف إنعقاد مجلس 	
الخاصة  والتحديات  الفرص  من  اإلنتهاء  سرعة  اللجنة  أعضاء  السادة  من  سيادته  طلب  ثم  طارىء  كلية 
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بكل من مركز ضمان الجودة، والجهاز اإلدارى. وأضاف سيادته أنه بمراجعة مجاالت القوة والضعف ا�س

فى قطاعات التعليم والدراسات العليا والجهاز اإلدارى والقيادات األكاديمية تالحظ له وجود كثير من 
البعض اآلخر حيث أن مكانها سيكون فى مشروعات الخطة  أو إستبعاد  التفصيالت فقام بدمج بعضها 

التنفيذية لإلستراتيجية.

• تصور 	 بوضع  قام  والتى  األكاديمية  القيادات  مجال  فى  والضعف  القوة  نقاط  بإستعراض  سيادته  قام  ثم 
مبدئى لها، ثم دار نقاش مفتوح ومثمر إنتهى إلى وجود بعض نقاط القوة والضعف التى يمكن أن تضاف 
بالجهاز  العاملين  أداء  لتقييم  المنتخبة، ووجود نظام  القيادات األكاديمية غير  مثل وجود معايير إلختيار 
نظم  وجود  عـــــدم  مثل  إضافتها  الضرورة  من  أيضًا  ضعف  نقاط  وجود  إلى  اإلشارة  تم  كما  اإلدارى 

حديثة لتقييم أداء العاملين.

• وأخيرًا أعلن السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس أنه سيتم إرسال عناصر التحليل الرباعى 	
للسادة أعضاء اللجنة إلبداء ما يرونه من تعديل أو حذف أو إضافة وفق رؤيتهم.

وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثانيـة ظهرًا. 
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ا�س         جامعـــــة المنوفية

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�سـر اإجتمـاع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعـة التنفيذ

االإجتماع العا�سر 2014/1/21
إنه فى يوم الثالثاء الموافق 2014/1/21 وفى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وبقاعة مجلس الجامعة 
عقـد اإلجتماع رقم )10( للجنة العليا المشكلة لتحديث وإعـادة صياغة إسـتراتيجية جامعـة المنوفيـة ومتابعة 
التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة وبحضور كل من 

السادة:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  أ . د / سعيد شلبى منتصر

نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ . د / عاطف السيد أبو العزم
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ . د / معوض محمد الخولى

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق أ . د / محمد محمد إبراهيــــم
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس

األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق أ . د / جمال الدين المرسى
عميد كلية التجارة أ . د / أحمد أحمد اللحلح
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة أ . د / عبد المقصود تعلب

المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعة أ . د / رفعت البـــــــــدرى
أمين عام الجامعـــــــــة م / توفيق محمد ساير داير

مدير عام كلية اآلداب أ / خيرت مخلوف
إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة د/ وائـل محمود فخــــــرى

واإعتذر عن عدم الح�سور كاًل من:

وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث- أ . د / محمد مدحت غريب البسيونى
مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة- أ / عالء فـــــــرج رضــــوان

مدير عام مكتب رئيس الجامعة- أ / أكرم حامد عبد الدايم

• وقد إستهل اإلجتماع السـيد األستاذ الدكتور/صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة   بـ » بسم الله الرحمن 	
الرحيم » متمنيًا للجنة وأعضاءها التوفيق فى إتمام جهدها باإلنتهاء من اإلستراتيجية العامة للجامعة، ونوه 
سيادته إلى أن المجلس األعلى للجامعات فى جلسته األخيرة قد بدأ التفكير فى قيام الجامعات المصرية 
بإعداد إستراتيجياتها الخاصة بها وأن المجلس األعلى سيقوم بتشكيل لجنة لمتابعة ذلك، كما أشار سيادته 
إلى أن الجامعة سترشح السيد أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس ممثاًل للجامعة فى هذه اللجنة، وأضاف 
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سيادته أنه بعد إقرار الدستور الجديد وما تضمنه من تخصيص نسبة 4% من الناتج القومى لصالح التعليم ا�س

العالى والبحث العلمى فقد إقترح سيادته أن تستبق الجامعة وتقوم بوضع تصور لكيفية اإلستفادة من هذه 
النسبة.

• وتحدث السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس  فأوضح سيادته أن اللجنة سيتركز عملها فى 	
هذا اإلجتماع على صياغة رسالة الجامعة مشيرًا إلى أنه بإنتهاء اللجنة اليوم من صياغة رسالة الجامعة بأن 
اإلستراتيجية تكون قد شارفت على اإلنتهاء وتكون قد أصبحت فى صورة شبه نهائية وال يبقى إال إستكمال 
التأكيد على أهمية تطابق األهداف  أنه فى إطار  التنفيذية لإلستراتيجية مضيفًا  الخطة  العناصر فى  بعض 
اإلستراتيجية مع عناصر التحليل الرباعى فإنه سيتم تزويد السادة األعضاء بنسخة من اإلستراتيجية إلبداء 
إلى  إضافة  الرباعى.  التحليل  ضوء  فى  للجامعة  اإلستراتيجية  لألهداف  إضافة  أو  إستبعاد  من  يرونه  ما 
إستكمال جدول الخطة التنفيذية )إقتراح الفترات الزمنية للمشروعات، تحديد الجهات المسئولة، وضع 

مؤشرات المتابعة والتقييم(.

• وتحدث السيد األستاذ الدكتور/ محمد محمد إبراهيم متقدمًا بالشكر للسيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد 	
د /   . أ  السيد  أنه ومعه  إعداد اإلستراتيجية مضيفًا  الكبيرة والملموسة فى  إدريس على جهوده  الرحمن 
جمال الدين محمد المرسى والسيد أ . د / أحمد أحمد اللحلح سوف يقوموا بمراجعة تطابق األهداف 

الموضوعة مع عناصر التحليل الرباعى وذلك حتى تخرج اإلستراتيجية بما تليق بجامعة المنوفية.

• ألحد 	 مقترحة  تنفيذية  خطة  بوضع  تعلب  المقصود  عبد  الدكتور/  األستاذ  السيد  قيام  على  اإلتفاق  تم 
القطاعات بالجامعة وتعرض فى الجلسة القادمة.

• ثم بدأت ورشة عصف ذهنى لصياغة رسالة الجامعة وقد إستمرت الورشة لما يزيد عن الساعتين تم خاللها 	
إستراتيجية  فى  السابق وضعها  الجامعة  برسالة  إسترشادًا  الجامعة  لرسالة  الصياغات  من  العديد  مناقشة 

الجامعة التى وضعت فى 1997، وقد إنتهت الورشة إلى الصياغة التالية لرسالة الجامعة:

»اإلسهام فى البناء الثقافى والمعرفى والخلقى لإلنسان وتعميق اإلنتماء الوطنى من خالل 
تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية وفقًا للمعايير المرجعية لتحقيق التنمية المستدامة 

للبيئة الريفية والصناعية وكسب ثقة المجتمع بما يحقق للجامعة ميزة تنافسية محليًا وإقليميًا« 
• وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثالثـة عصرًا. 	
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ا�س         جامعـــــة المنوفية

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اجتماع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيـذ

االجتماع الحادى ع�سر 2014/01/28
مجلس  وبقاعة  صباحا  والنصف  العاشرة  الساعة  تمام  وفى   2014/01/28 الموافق  الثالثاء  يوم  فى  إنه 
جامعـة  إستراتيجية  صياغة  وإعـادة  لتحديث  المشكلة  العليا  للجنة   )11( رقـــم  االجتماع  عقـد  الجامعــــة 
المنوفية ومتابعــة التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة 

وبحضور كل من:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  أ . د / سعيد شلبى منتصـــــر

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ . د / معوض محمد الخولــــــي
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة األسبق أ . د / محمد محمد إبراهيـــــم
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس

األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق أ . د / جمال الدين محمد المرسى
عميد كلية التجارة أ . د / أحمد أحمد عبد الله اللحلح
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة أ . د / عبد المقصود إبراهيم تعلب

المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعة أ . د / رفعــــت البــــــــدرى
أمين عام الجامعـــــــــة م / توفيق محمد ساير دايـــــر
مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة أ / عالء فــرج رضــــــــوان

مدير عام مكتب أ.د/رئيس الجامعةأ / أكرم حامد عبد الدايــــم
مدير عام كلية اآلداب أ / خيرت عبد الحميد مخلـــوف

إدارة المتابعة بمكتب أ.د/رئيس الجامعة د/ وائـل محمود فخـرى

واعتذر عن عدم الح�سور كاًل من:

نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ . د / عاطف السيد أبو العزم
وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث أ . د / محمد مدحت غريب البسيوني

• وقد أستهل السيد األستاذ الدكتور/صبحى محمد غنيم رئيس الجامعـة  اإلجتماع بـ » بسم الله الرحمن 	
الرحيم » ورحب سيادته بالسادة الحضور من أعضاء اللجنة مشيرا إلى أنه فى ضوء قرب انتهاء اللجنة من 
إعداد االستراتيجية فقد أكد سيادته على أهمية استمرارية انعقاد اللجنة بصفة دورية ) شهريا على سبيل 

المثال ( وذلك لمتابعة التنفيذ والتقييم..

• ثم تمت المصادقة على محضـر اجتماع اللجنة العاشرة والتى عقـدت يـوم الثالثاء  2014/01/21	
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•ا�س وتحدث السيد األستاذ الدكتور/ ثابت عبد الرحمن إدريس  فأوضح سيادته أن الخطة التنفيذية المقترحة 	

الستراتيجية الجامعة تم وضعها فى ضوء الغايات العامة واألهداف االستراتيجية وأن تفاصيل المشروعات 
سوف يكون فى مرحلة الحقة عند التنفيذ فى قطاعات الجامعة المختلفة.

• دار نقاش حول مالحظات أعضاء اللجنة على المسودة التى سبق إرسالها لهم عقب االجتماع الماضى 	
وقد تمثلت أهم المالحظات فيما يلي:

• االقرار بأن االستراتيجية فى مسودتها الحالية تتميز بصياغة جيدة وتغطى كافة محاور االستراتيجية.	

• تطابق األهداف االستراتيجية مع عناصر التحليل الرباعى بشكل كبير.	

• المراجعة اللغوية لالستراتيجية.	

• ضبط اإلخراج والشكل الفني.	

• التأكيد على وضع خطة تنفيذية لكل قطاع حتى يمكن عند جلسة المراجعة النهائية دمج بعض المشروعات 	
التى تخدم أكثر من قطاع.

• عند وضع مؤشرات 	  )ICTP-MIS الرقمية-  المكتبة   ( مثل  القائمة  المشروعات  بعض  مراعاة وجود 
الخطة التنفيذية .

• وضع بند فى الخطة التنفيذية للمعوقات المحتملة بما يضمن تناسق الشكل الشمولى للخطة.	

• مراعاة أن يتسق ترتيب المشروعات مع ترتيب األهداف االستراتيجية فى الخطة التنفيذية لالستراتيجية.	

• مراجعة مشروعات الخطة التنفيذية سواء بالحذف أو الدمج أو التعديل لتلك التى ال تتماشى مع األهداف 	
االستراتيجية أو تحويل مشروعات إلى أنشطة.

• التكليفات 	 على  االتفاق  تم  وقد  باالستراتيجية  ورد  ما  لتنفيذ  والجهود  الطاقات  كافة  استنفار  ضرورة   ·
التالية والمطلوب الوفاء بها لحين الجلسة القادمة للجنة:

• قيام السادة النواب أعضاء اللجنة باستكمال الخطة التنفيذية  لمشروعات كل قطاع  مع التركيز على  الفترات 	
الزمنية / مسئولية التنفيذ/  مؤشرات تقييم األداء . وتكون مهمة اللجنة فى الجلسة القادمة مراجعة ما تم 
انجازه فى هذا الصدد ،  على أن ال يتجاوز ذلك الجلسة القادمة والتى تليها . وفى هذا االطار تم مناقشة 
مشروعين يمثالن القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية من حيث          ) الفترات الزمنية / مسئولية التنفيذ/  

مؤشرات تقييم األداء( ، وذلك ألغراض التوضيح. 

• وضع تصور إلنشاء إدارة عامة للتسويق ، ويتولى أ.د/ محمد محمد إبراهيم تحديد موقع هذه اإلدارة فى الهيكل 	
التنظيمى للجامعة ، و أهدافها وأنشطتها ووحداتها التابعة ويعاونه فى ذلك  أ./ توفيق محمد ساير داير .

• 	 ، النهائية  صورتها  فى  لالستراتيجية  اللغوية   المراجعة  البدرى  رفعت  ود./  اللحلح  أحمد  أ.د/  يتولى 
ومالحق الصور .
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ا�س • وأخيرا اختتم أ.د/ صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة االجتماع موجها الشكر والتقدير لجميع أعضاء 	

اللجنة ، ومؤكدا على أهمية  عنصر الوقت ومن ثم أهمية االنتهاء من استكمال الخطة التنفيذية  لالستراتيجية 
والمراجعة اللغوية للوثيقة الخاصة بها فى أقرب وقت ، ويأمل سيادته أن يتم االنتهاء من ذلك حتى يمكن   

عرض االستراتيجية على جلسة مجلس الجامعة القادم فى شهر فبراير.

وقد انتهى االجتماع حيث كانت الساعة الثانيـة ظهرًا. 
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        جامعـــــة المنوفيةا�س

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيذ

االإجتماع الثانى ع�سر الثالثاء 2014/2/4
إنه فى يوم الثالثاء الموافق2014/2/4 وفى تمام الساعة العاشـــــــرة والنصف صباحًا وبقاعــــــة مجلس 
إســـــتراتيجية  لتحديث وإعـادة صياغــــة  المشكلة  العليا  للجنة  الجامعــــة عقـد اإلجتماع رقـــم )12( 
جامعــــــة المنوفيـــــــة ومتابعـــــة التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد 

غنيم رئيس الجامعة وبحضور كل من السادة:

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  أ . د / سعيد شلبى منتصر
نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ . د / عاطف السيد أبو العزم
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ . د / معوض محمد الخولى
األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ورئيس الجامعة السابق أ . د / محمد محمد إبراهيــم

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس
األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق أ . د / جمال الدين المرسى
عميد كلية التجارة أ . د / أحمد أحمد اللحلح
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة أ . د / عبد المقصود تعلب

وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث أ . د / محمد مدحت البسيونى
المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعة أ . د / رفعت البـــــــــدرى

أمين عام الجامعــة م / توفيق محمد ساير داير
مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة أ / عالء فــرج رضوان

مدير عام مكتب رئيس الجامعة أ / أكرم حامد عبد الدايم
مدير عام كلية اآلداب أ / خيرت مخلوف

إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة د/ وائـــــل محمود فخــرى

• وقد إستهل السيد األستاذ الدكتور/صبحى محمد غنيم رئيس الجامعة اإلجتماع بـ » بسم الله الرحمن 	
الرحيم » وتوجه سيادته بالشكر للسادة أعضاء اللجنة على جهودهم طوال الفترة الماضية، ثم تقدم سيادته 
أ . د/ ثابت عبد الرحمن إدريس بمناسبة ترشيحه ممثاًل للجامعة  بالتهنئة للسيد  اللجنة  والسادة أعضاء 

باللجنة المشكلة بالمجلس األعلى للجامعات إلعداد اإلستراتيجية بالجامعات المصرية.

• ثم تمت المصادقة على محضر إجتماع اللجنة السابق والمنعقدة يوم الثالثاء 2014/1/28.	

• اللجنة على تواصلهم 	 بالشكر للسادة أعضاء  الرحمن إدريس متقدمًا  ثابت عبد  . د/  أ  السيد  ثم تحدث 
مثل كلمة  العناصر  إستكمال بعض  تم  أنه  إلى  أشار سيادته  ثم  اللجنة  إنجاح عمل  وجهودهم فى سبيل 

á«aƒæŸG á©eÉL



141

20
20

 - 
20

14
ية 

وف
املن

عة 
جام

ية 
يج

رتات
ا�س السيد أ . د/ رئيس الجامعة وورقة الشكر والتقدير فى صدر اإلستراتيجية. وأضاف سيادته أن خطة عمل 

التنفيذية للقطاعات المختلفة فى ضوء ما تم اإلتفاق عليه فى الجلسة  اللجنة ستكون بإستكمال الخطة 
تم  أنه  سيادته  نوه  كما   . االجتماع  بهذا  وعرضها  التنفيذية  خطته  بإستكمال  قطاع  كل  يقوم  بأن  الماضية 

إضافة ملحق لوثيقة اإلستراتيجية يتضمن المحاضر الرسمية الجتماعات اللجنة العليا  .

• قام السادة نواب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وشئون التعليم والطالب وشئون خدمة المجتمع 	
وتنمية البيئة بعرض وشرح الخطة  التنفيذية للقطاعات المذكورة ودار نقاش أثناء الشرح مع باقى السادة 

أعضاء اللجنـة وأسفر ذلك عن بعض المالحظات كان من أهمها:

أنه يمكن تعديل صياغة بعض األهداف اإلستراتيجية ومسميات المشروعات التى سبق صياغتها .  -

إمكانية إضافة بعض المشروعات التى تحقق أهدافًا إستراتيجية ال تتحقق من خالل  المشروعات الحالية   -
المقترحة.

أكثر من هدف وال  تغطى  أن  يمكن  فرعية  منها مشروعات  يندرج  الرئيسية  المشروعات  بعض  هناك  أن   -
حاجة ألن يكون لكل هدف مشروع مستقل.

اإلتفاق فى الرأى على أن هناك غايات عامة ثابتة ،  وأهداف يمكن اإلضافة عليها أوحذف بعضها،  أو   -
التى  التنفيذ هى  أن مسئولية  يتبقى  إضافتها ولكن  أو  تعديلها  يمكن  أيضًا  هناك مشروعات  وأن  دمجها، 

ستحدد مسئولية كل قطاع.

اإلتفاق على إضافة ملحوظة متعلقة بالمشروعات بأن » المشروعات الواردة باإلستراتيجية ليست على   -
سبيل الحصر ولكن عند تنفيذ اإلستراتيجية يمكن إضافة مشروعات أخرى«.

اإلتفاق فى الرأى على أن وضع نظام األولويات للمشروعات يتم عند البدء فى تنفيذ اإلستراتيجية  وفى   -
ضوء الموارد المتاحة وموازنة الجامعة فى حينه.

أن المشروعات التى تتخطى الفترة الزمنية لتنفيذها يتم التنويه عنها كما وأن الفترات الزمنية يجب أن تكون   -
محددة وال تترك مفتوحة )مستمرة مثاًل(.

المشروعات التى تخدم أكثر من قطاع توضع فى قطاعها ويتم اإلشارة إليها أنها مشروعات مشتركة.  -

توضع اإلدارات الرئيسية دائمًا فى المكان  المخصص لمسئولية التنفيذ.  -

• لكل 	 التنفيذية  الخطة  من  باإلنتهاء  المختلفة  القطاعات  تقوم  بأن  اإلتفاق  تم  المالحظات  بتلك  ولألخذ 
للسادة أعضاء  القطاعات األخرى وترسل  بها وبالتنسيق مع  القيام  التى تم  التعديالت  قطاع مع توضيح 
اللجنة إلبداء مالحظاتهم ، ثم تعاد مرة أخرى للتعديل فى ضوء المالحظات التى تم إبـداؤها،  وبعد ذلك 

ترسل الخطط فى صورتها النهائية للسيد أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس وذلك قبل اإلجتماع القادم.
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•ا�س وقد تقدم السيد أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس بالشكر للسادة أعضاء اللجنة على جهودهم أثناء الجلسة 	

والتى يتجلى أثرها فى بلورة اإلستراتيجية فى صورة تليق بجامعة المنوفية.

• العمل 	 إلى أن هذا  العمل مشيرًا  الدين محمد المرسى فأبدى سعادته بهذا  أ . د/ جمال  السيد  وتحدث 
الخطة  تتضمنه  أن  يمكن  ما  كل  ويتضمن  األعضاء  من  عادية  غير  مساهمة  ويعكس  إبتكاريًا  عماًل  يعد 

اإلستراتيجية وأنه يعد عماًل غير مسبوق.

• وإختتم السيد أ . د / صبحى محمد غنيم  رئيس الجامعة اإلجتماع متقدمًا بالشكر للسادة أعضاء اللجنة 	
وضع  بعدها  يتم  ختامية  جلسة  القادمة  الجلسة  تكون  أن  فى  آماًل  تمت  التى  بالتكليفات  باإللتزام  مناديًا 

الرتوش النهائية ثم العرض على مجلس الجامعة فى جلسة شهر فبراير.

وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثانيـة والنصف ظهرًا. 
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ا�س         جامعـــــة المنوفية

مكتب اأ . د/رئي�ص الجامعة

مح�ســر اإجتمــاع 
اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيذ

االإجتماع الثالث ع�سر الثالثاء 2014/2/11
العاشـــــــرة والنصف صباحًا وبقاعــــــة  الساعة  تمام  الموافق2014/2/11 وفى  الثالثاء  يوم  إنه فى 
مجلس الجامعــــة عقـد اإلجتماع الثالث عشر للجنة العليا المشكلة لتحديث وإعـادة صياغــــة إســـــتراتيجية 
جامعــــــة المنوفيـــــــة ومتابعـــــة التنفيذ  )2014 -  2020( وذلك برئاسة  السيد أ . د / صبحى محمد 

غنيم رئيس الجامعة وبحضور كل من السادة:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث - أ . د / سعيد شلبى منتصر

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب- أ . د / معوض محمد الخولى
نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- أ . د / عاطف السيد أبو العزم

األستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق- أ . د / ثابت عبد الرحمن إدريس
األستاذ المتفرغ وعميد كلية التجارة السابق- أ . د / جمال الدين المرسى
عميد كلية التجارة- أ . د / أحمد أحمد اللحلح
األستاذ المتفرغ بكلية الهندسة- أ . د / عبد المقصود تعلب

وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث- أ . د / محمد مدحت البسيونى
المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعة- د / رفعت البـــــــــدرى

مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة- أ / عالء فــــــرج رضـوان
أمين عام الجامعـــــــــة- م / توفيق محمد ساير داير

مدير عام مكتب رئيس الجامعة- أ / أكرم حامد عبد الدايم
مدير عام كلية اآلداب- أ / خيرت مخلوف

إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة- د/ وائــل محمود فخـــرى

واعتذر عن عدم الح�سور:

األسـتاذ المتفرغ بكليـة التجارة ورئيس الجامعة األسبق أ . د / محمد محمد إبراهيــــم

الرحمن  الله  بسم   « بـ  الجامعة   رئيس  غنيم  محمد  الدكتور/صبحى  األستاذ  السيد  اإلجتماع  إستهل  وقد 
الرحيم » ثم رحب سيادته بالسادة الحضور من أعضاء اللجنة متمنيًا التوفيق للجنة فى جلستها الختامية وأشار 
سيادته أنه يتم إعــــداد مذكرة تفصيلية بكل ما قامت به اللجنة خالل الفترة الماضية وتعرض اإلستراتيجية على 

مجلس الجامعة القادم لإلحاطة ثم ترفع للمجلس األعلى للجامعات.

• ثم تمت المصادقة على محضر إجتماع اللجنة السابق رقم )12(.	
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•ا�س وتحدث السيد أ . د/ ثابت عبد الرحمن إدريس فتقدم بشكره وتقديره للسادة النواب على ما قاموا به من 	

جهد لمراجعة الخطة التنفيذية لقطاعاتهم  وأضاف سيادته أنه تم تالفى بعض المالحظات مثل مراجعة 
الضبط اللغوى واإلخراج الفنى وأيضًا تم مراجعة مؤشرات تقييم األداء  كما تم األخذ فى اإلعتبار تصنيف 
المشروعات تلك التى تحقق القدرة المؤسسية للجامعة واألخرى التى تحقق الفاعلية التعليمية، ثم قال 

سيادته أن جلسة اليوم مخصصة لمراجعة الخطة التنفيذية وخاصة مؤشرات تقييم األداء.

• والسيد 	 الجودة  توكيد  مركز  د/مدير   . أ  والسيد  المختلفة  للقطاعات  الجامعة  رئيس  نواب  السادة  قام 
المهندس/ أمين عام الجامعة على رأس الجهاز اإلدارى بإستعراض ومراجعة مؤشرات تقييم األداء لكل 
قطاع مع مداخالت ونقاش من أعضاء اللجنة لضبط هذه المؤشرات سواء باإلضافة أو التعديل والحذف 

أحيانًا.

• وبعد اإلنتهاء من عرض ومناقشة مؤشرات تقييم األداء ثم إعالن اإلنتهاء من إعداد مشروع اإلستراتيجية 	
وال  يتبقى سوى مراجعة اإلستراتيجية فى صورتها النهائية إلعدادها للعرض على مجلس الجامعة القادم 

لشهر فبراير.

• ثم طلب السيد أ . د/ رئيس الجامعة من السادة أعضاء اللجنة كل بصفته الشخصية تقديم كلمة ختامية 	
للسادة أعضاء  بالشكر  إدريس  الرحمن  ثابت عبد  . د /  أ  السيد  تقدم  اللجنة حيث  نهاية أعمال  بمناسبة 
اللجنة وعلى رأسهم السيد أ . د / رئيس الجامعة على ما بذلوه من جهد متمنيًا أن تلتزم الجامعة بتنفيذ هذه 

اإلستراتيجية وأن يتم العمل بها مهما تغيرت قيادات الجامعة.

• فأكدوا على شكرهم العميق للسيد أ . د / رئيس الجامعة على مبادرته 	 اللجنة  أعضاء  السادة  وتحدث   ·
الهامة بأن تكون للجامعة إستراتيجيتها الخاصة خالل الفترة القادمة وأكد الجميع على أهمية هذا العمل 
سواء على مستوى الجامعة أو على أهميته بالنسبة للكليات عند وضعها إلستراتيجياتها الخاصة بها كما 
تم التأكيد على أهمية اإلستعانة بالعناصر الشابة فى تنفيذ التكليفات والمشروعات الواردة باإلستراتيجية، 
كما تمت اإلشارة إلى دور الجهاز اإلدارى فى تنفيذ اإلستراتيجية وأخيرًا التأكيد على أهمية اإلستمرارية 

ومتابعة التنفيذ.

• وقد إختتم السيد أ . د / رئيس الجامعة كلمته بتوجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة وبالشكر الخاص للسادة 	
أعضاء اللجنة من كلية التجارة ثم أشار سيادته إلى أنه بعد إعتماد اإلستراتيجية فى مجلس الجامعة ستبدأ 
المهمة الصعبة وهى وضع هذه اإلستراتيجية موضع التنفيذ ثم ضمان إستمراريتها ثم التواصل مع كليات 
الجامعة لوضع إستراتيجياتها ثم إختتم سيادته بدعائه لله تعالى بأن يوفق الجامعة فى أداء رسالتها ، ثم دعا 

سيادته إلى إلتقاط صور تذكارية جماعية لكافة أعضاء اللجنة.

وقد إنتهى اإلجتماع حيث كانت الساعة الثانيـــــة والنصف ظهرًا. 
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�سور من االجتماعات وور�س العمل اأثناء  اعداد اال�ستراتيجية

اجتماع اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة اإ�ستراتيجية الجامعة 2013/11/12

ور�سة عمل الدرا�سات العليا والبحوث بالمجمع الطبى وح�سرها ممثلين عن كلية الطب
معهد الكبد، وكلية التمري�ص. بتاريخ 2013/11/17
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البيئة  �سئون  و  المجتمع  خدمة  وكالء   ( البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  �سئون  عمل  ور�سة 
بكليات الجامعة، ا�سافة الى ممثلى وزارتى ال�سحة والزراعة وبع�ص رجال االأعمال بمحافظة 

المنوفية بتاريخ 2013/11/17
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والخارجية  الداخلية  للبيئة  القائم  الو�سع  ت�سخي�ص   « االأكاديمية  القيادات  العمـــل  ور�ســــة 
للجامعة« بم�ساركة اأثنان من روؤ�ساء الجامعة ال�سابقين، ورئي�ص الجامعة، ونواب رئي�ص الجامعة، 

وعمداء ووكالء وروؤ�ساء االأق�سام العلمية بكليات ومعاهد الجامعة -  الثالثاء 2013/11/19
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ور�ســة عمل القيادات االإدارية بالجامعــــة  ت�سخي�ص الو�ســـــــع القائــم
مجاالت القوة وال�سعف  الفر�ص والتحديات الأع�ســـاء الجهـــاز االإدارى الثالثاء 2013/11/2

ور�سة عمل الدرا�سات العليا والبحوث وح�سرها ممثلين عن كلية التربية، وكلية الزراعة
وكلية االقت�ساد المنزلى 2013/11/20
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اجتماع اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة ا�ستراتيجية الجامعة ومتابعة التنفيذ 2013/12/17

تابع ور�ســة عمل القيادات االإدارية بالجامعــــة  ت�سخي�ص الو�ســـــــع القائــم
مجاالت القوة وال�سعف  الفر�ص والتحديات الأع�ســـاء الجهـــاز االإدارى الثالثاء 2013/11/2
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التنفيــــذ  ومتابعــــة  الجامعة  ا�ستراتيجية  �سياغة  واإعادة  لتحديث  العليا  اللجنة  اجتماع 
2013/12/10

التنفيذ  ومتابعة  الجامعة  ا�ستراتيجية  �سياغة  واإعادة  لتحديث  العليا  اللجنة  اجتماع  تابع 
2013/12/17
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اجتماع اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة ا�ستراتيجية الجامعة
متابعــــة التنفيــــذ 2013/12/24
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ور�سة عمل مديرى م�سروعات ICTP ومديرى وحدات الجودة بالجامعة 2014/1/4

التنفيــــذ  ومتابعــــة  الجامعة  ا�ستراتيجية  �سياغة  واإعادة  لتحديث  العليا  اللجنة  اجتماع 
2013/12/31
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اجتماع اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة ا�ستراتيجية الجامعة
ومتابعــــة التنفيــــذ 2014/01/21
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التنفيــــذ  ومتابعــــة  الجامعة  ا�ستراتيجية  �سياغة  واإعادة  لتحديث  العليا  اللجنة  اجتماع 
2014/01/28
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       اجتماع اللجنة العليا لتحديث واإعادة �سياغة ا�ستراتيجية الجامعة ومتابعــــة التنفيــــذ 
2014/02/04
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التنفيــــذ  ومتابعــــة  الجامعة  ا�ستراتيجية  �سياغة  واإعادة  لتحديث  العليا  اللجنة  الأع�ساء  جماعية  �سورة 
بتاريخ 2014/02/11


