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العناصــراملعاييـــراحملــــــاور

المحور االول 

الفكر 
االستراتيجي
والسياسات 

الحاكمة 
للجامعة

1/1

االسرررررررترا   ىالفكرررررررر 
واالبتكاري

.االسترا   يالتخط ط -

.الذاتاالستقالل ة واالعتماد علي -

.اإلبتكاريةالممارسات -

الس اسررات1/2
ة الفن ررة الكاكمرر

لل امعررررررررررررررررررررة 
ومرودها

. نم ة الموارد البشرية-

.الموارد واإلمكانات المادية-

.المعلومات ودعم ا خاذ القرار-

.التعل م والتعلم-

.الدراسات العل ا والبكث العلمي-

.العالقات الدول ة-

.خدمة الم تمع و نم ة الب ئة-

ةالمشاركة الطالب ة في أنشطة ال امع-

.  الدعم الطالبي-

الخري ون-

.حماية الملك ة الفكرية-

والتم زالتنافس ة -
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العناصــراملعاييـــراحملــــــاور

المحور الثاني

تقويم األداء
والتطوير 
.المستمر

2/2

التطرررررررررررروير 
وضرررررررررررمان 

ال ودة

خطرررررط التقرررررويم المسرررررتمر -

.لألداء ال امعي

ر م رراالت التعزيررز و التطرروي-

.  المؤسسي

دعرررررم الق رررررادة إلدارة ن رررررم -

ال ودة 

.بال امعة
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التشخيص-1

Gap Analysisتحليل الفجوة -أ

SOWTالتحليل الرباعى -ب



التطوير )ولتحقيق الغايات واألهداف األستراتيجية 

معرفةالبد من ( والتميز

13 March 2016

أين 
نحن 
األن؟

؟

إلى أين
نريد أن 

ل؟ نص

كيف
لسنص

إليه؟ 

التميز

الجودة 
واألعتماد

منكيفماذالماذاالملخص
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أوال 

تحليل البيئة الداخلية للجامعة



نقاط القوة والضعف

SWOT Analysis



املعايري احلاكمة
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رسررررالة . ورؤيررررة المؤسسررررة معتمررررد ان  و ررررار  فررررى 1

.وضعهما االطراف المعن ة ومعلنا ان

رسرررالة المؤسسرررة واضررركة و عكرررل دورهرررا التعل مرررى . 2

توقعرات والبكثى ومسؤل تها الم تمع ة بما يتفق مرع ال

الم تمع رررة مرررن مؤسسرررات التعلررر م العرررالى   و سرررهم 

.الرسالة فى  كق ق رسالة وزارة التعل م العالى

الخطررررة . االسررررترا    ة للمؤسسررررة معتمرررردة ومكتملررررة 3

.العالىالعناصر و تسق مع استرا    ة وزارة التعل م
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التكل ل الب ئى  مل الب ئة الداخل ة والخارج . ة و رار  4

دوات فى  نف ذه االطراف المعن ة و عددت الوسرالل واأ

المسررتخدمة فررى ءجررراءه  بمررا يضررمن مالءمررة الوسرر لة 

.لموضوع التكل ل والفئة المستهدفة

اأهداف االسرترا    ة معلنرة وواضركة الصر ا. غة 5

 رررق ومبن رررة عرررل التكل رررل الب ئرررة  سرررهم فرررى  كق

فررى رسررالة المؤسسررة  وقابلررة للق رراي والتكق ررق

.المدى الزمنى للخطة
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الخطررط التنف ذيرررة  تضرررمن االنشرررطة الترررى  ك. قرررق 6

االهررررداف االسررررترا    ة ومكرررردد بهررررا مسررررئول ة 

التنف ررررررذ وال رررررردول الزمنررررررى  والقرررررر م المال ررررررة 

ومؤ ررررررات اأداء وأولويرررررات  نف رررررذ اأنشرررررطة 

.و سلسلها المنطقى

وجررررود  قررررارير سررررنوية لمتابعررررة  قررررد  الخطررررط . 7

داء التنف ذيررة وفقررا لل رردول الزمنررى ومؤ رررات اأ

.المكددة
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نقاط القوة 

ا  رررر كنولوجال امعررررة علرررري مواكبررررة  ررررورة  كررررر  

المعلومرررات واال صررراالت واسرررتخدا  ن رررم المعلومرررات 

مل ات بكفاءة لتطوير أدالها من خالل م كنة مختلف الع

لي والنماذج سواء كانت ذات طب عة فن ة أو ءدارية وع

.كافة مستويا ها التن  م ة
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نقاط الضعف

اليوجد. .االنحتىاسترا    ةخطةبال امعة1

لم. مؤسس ة ن  م ةأدواتال امعة ستكدث2

.جود هو كس ناأداء طويرعلى ساعدها

وجود. .ال امعيلألداءاإلر اديةاأدلةفىقصور3
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ال. اأجلطويلةخططال امعةلدي توفر4

مواردهالتع  م(فأكثرسنواتخمل)

مصادرعنالبكثخاللمنوذلكالذا  ة

أوداخل ةكانتسواءمتنوعة مويل

 الكال ةالتمويلمصادرو طويرخارج ة 

وءمكان ا هامواردهااستغاللو ع  م

زيادةمنيمكنهاالذيالنكوعليالمتاحة
.الذاتعلىواالعتمادالذا  ةقدرا ها
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ال امعة. الخصالصبدقة عيال5

ها م تمعبهاينفردالتيواالحت اجات

خططخاللمنجادبشكل سعيوال

باحت اجاتالوفاءءليمدروسة
.الم تمعهذافيالمختلفةالقطاعات
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نسرربة أعضرراء ه ئررة الترردريل واله ئررة المعاونررة ءلررى. 1

الطررررالى علررررى مسررررتوى الكل ررررة واأقسررررا   تفررررق مررررع 

م ررة المعرردالت المرجع ررة  لنرروع وطب عررة البرررام  التعل 

.المقدمة بالمؤسسة

التخصررررص . العلمررررى أعضرررراء ه ئررررة الترررردريل ماللررررم 2

.  للمقرارات الدراس ة التى يشاركون فى  دريسها

أعبرراء . ة العمررل يترر ض أعضرراء ه ئررة الترردريل واله ئرر3

داريرة المعاونة الق ا  بمهامهم التدريس ة والبكث ة واال

.  وغ رها بكفاءة
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لرردى المؤسسررة س اسررات ولل ررات للتعامررل مررع الع ررز4.

.  ونةالفالض فى أعضاء ه ئة التدريل واله ئة المعا

ة يررررتم  كديررررد االحت اجررررات التدريب ررررة  أعضرررراء ه ئرررر5.

التررردريل واله ئرررة المعاونرررة بصرررورة دوريرررة و تخرررذ 

االجرررررراءات الماللمرررررة لتنف رررررذ البررررررام  الترررررى  لبرررررى 

.االحت اجات التدريب ة لكل فئة
للمؤسسة أدوات مناسبة لق اي الرضا الوظ فى و ق  . مه لدى 6

أعضررراء ه ئرررة التررردريل واله ئرررة المعاونرررة واالسرررتفادة مرررن 

ى النتررال  و تخررذ القرررارات واالجررراءات الالزمررة لرفررع مسررتو

.رضاهم
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للمؤسسرررررة ن رررررا  لتق ررررر م لداء أعضررررراء ه ئرررررة . 7

الترررردريل واله ئررررة المعاونررررة يتضررررمن معرررراي ر 

–البكثررى–االداء التعل مررى )موضرروع ة ومعلنررة 

المشاركة فى أعمال ال ودة واأنشرطة –الخدمى 

م و خطررررررهم الق رررررادة بنترررررال  التق ررررر ( الطالب رررررة

و ناقشرررهم ف هرررا عنرررد الضررررورة و كرررر  علرررى 

ترقرى  استخدا  نترال  التق ر م للمكاسربة  وعنرد ال

.وعند وضع خطط التدريب والتطوير
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نقاط القوة 

يتوافر. ه ئةأعضاءمنم موعةبال امعة1

منعلم ةدرجاتعلىالكاصل نالتدريل

.اأكاديم ةالتخضصصاتبمختلفالخارج

حصول. بال امعةالتدريله ئةأعضاءبعض2

.لميالعالبكثفيالتش  ع ةالدولةجوالزعلى
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نقاط الضعف

عد  .  وافر اأعداد الكاف ة والمؤهلة مرن أعضراء1

ه ئررررة الترررردريل  وأعضرررراء اله ئررررة المعاونررررة  
.والعامل ن

وجررود قصررور فررى م ررال  رردريب أعضرراء ه ئررة . 2
.نالتدريل  وأعضاء اله ئة المعاونة  والعامل 

ال وجرررد س اسرررة لل امعرررة فرررى  م رررال  كف رررز وء رررارة . 3
دافع رررة أعضررراء ه ئرررة التررردريل  وأعضررراء اله ئرررة 

.المعاونة  والعامل ن للعمل
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المررروارد المال رررة للمؤسسرررة كاف ررره لطب عرررة نشررراطها . 1

و تناسرررب مرررع أعرررداد الطرررالى  ويرررتم  وزيعهرررا وفقرررا 

 ررق الحت اجررات الفعل ررة بمررا يمكررن المؤسسررة مررن  كق

.وأهدافهارسالتها 

رد مصادر التمويرل و وجرد جهرود لتنم رة المروا2 تنوع .

.الذا  ة للمؤسسة

مبانى المؤسسة ماللمة من ح ث التصم م والمسر. احة 3

ى لطب عررة نشرراطها وأعررداد الطررالى ويترروافر بالمبرران–

(.ادرةوفقا للمواصفات الق اس ة الص)المناخ الصكى 
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المرررروارد . المال ررررة كاف ررررة لتغط ررررة موازنررررة الخطررررة 4

.االسترا    ة

اجررراءات اأمررن والسررالمة المتبعررة فررى المؤسسررة . 5

.مناسبة

قاعررات المكاضرررات والفصررول الدراسرر ة والمعامررل . 6

بة مرع و  ه زا ها ماللمة للعمل ة التعل م رة ومتناسر

الرور  واالجهرزة / أعداد الطالى ويتروافر بالمعامرل

الالزمةوالمعدات 
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يرررررتم صررررر انة القاعرررررات والمعامرررررل والبن رررررة التكت رررررة . 7

.والمرافق بصورة دورية

اجرررراءات اأمرررن والسرررالمة المتبعرررة فرررى المؤسسرررة . 8

.مناسبة

وسرررررالل اال صرررررال والمررررروارد والرررررن م التكنولوج رررررة . 9

المسرررررتخدمة حديثرررررة وماللمرررررة للنشررررراط اأكررررراديمى 

ع للمؤسسة وللعمل رات االداريرة بهرا  وللمؤسسرة موقر

.ءلكترونى يتم  كديثة دوريا  
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مساحة المكتبة ماللمة ويتروافر بهرا اأعرداد المناسر. بة 01

مررن الكتررب  والمراجررع  والت ه ررزات والخرردمات التررى 

رقم رة  لبى احت اجات الطالى  والبراحث ن  والمكتبرة ال

الفئاتمتاحة لكل 

التسه الت التعل م ة الداعمرة للبررام  التعل م ر. ة كاف رة 11

.وماللمة لألغراض المعدة لها



3/13/2016

يوجدال نقاط القوة   

نقاط الضعف

ضررعف البن ررة التكت ررة لممارسررة ااداء ال ررامع. ي 1

.بال امعة

ال يوجرررد  كديرررد أولويرررات اإلنفرررا  االسرررتثمار. ي 2
.السنوى لل امعة

عررد  وضررول أسررلوى  خصرر ص المرروارد علرري . 3
.ءدارات ال امعة/  كل ات
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نقاط القوة 

وسرررالل اال صرررال الالسرررلك ة وخاصرررةجرررودة 

.نىاالنترنت واالنترانت والبريد اإللكترو
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نقاط الضعف

وجررررود قصررررور فررررى ن ررررم المعلومررررات اإلداريررررة . 1
ارات والمكاسب ة والفن ة لدعم عمل ة ا خاذ القرر

وكررذلك فررون قواعررد الب انررات غ ررر كاف ررة وغ ررر

.مكد ة

ضررعف . عررة الوسررالل الكاف ررة والموضرروع ة لمتاب2
.القرارات و ق  م ما  م ا خاذه من قرارات
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نقاط القوة

 هررتم ال امعررة وكل ا هررا بق رراي المخرجررات

التعل م رررة المسرررتهدفة ح رررث  يوجرررد مركرررز

امعرة الق اي والتقرويم لرن م االمتكانرات بال 
.ووحدا ه بالكل ات
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نقاط الضعف

ال  وجررررد  وج هررررات مكررررددة وصررررريكة لررررربط . 1
البرررام  التعل م ررة فررى كل ررات ال امعررة بفررر 

.ل ةالتوظف فى سو  العمل وا  اها ه المستقب

ال يوجرررررد  كديرررررد لنوع رررررة البررررررام  التعل م رررررة . 2
المشررررتركة مررررع ال امعررررات اأخرررررى اإلقل م ررررة 

.والعالم ة
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نقاط الضعف

ال يوجرررررد  كديرررررد أنرررررواع أنمررررراط التعلررررر م المطبقرررررة. 3 /

والمسررتهدفة مع عررد   وضرر ض لألهررداف الخاصررة بكررل

ة مرع نمط ءال أنه يوجد مركز التعلم االلكتروني بال امع

.عد  وضول دوره فى  طوير العمل ة التعل م ة

عرررد  . ق رررا  ال امعرررة بونشررراء حضرررانات الطرررالى 4

كرار لتنم ة قردرا هم ومهرارا هم فرى اإلبرداع واالبت
.والتطوير
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برام  الدراسرات العل را متنوعرة و سرهم فرى  كق.  رق 1

يرتم رسالة المؤسسة و قابل متغ رات سو  العمرل و

.التروي  لها مكل ا وءقل م ا  

برام  ومقررات الدراسات العل را موصرفة ومعتمرد. ة 2

  و توافرررق مرررع مخرجرررات الرررتعلم المسرررتهدفة لكرررل 

.برنام  مع المعاي ر اأكاديم ة 

العمل على  ان  صطف نوا   التعلم لكل برنام . مع 3

ل مقررا ه ويوضض  وص ف المقررات طر  التدري

.والتقويم 



3/13/2016

ءجررراءات التسرر  ل واال ررراف فررى الدراسررات العل رر. ا 4

.دوريامكددة ومعلنة ويتم مراجعتها 

5 ررروف ر المررروارد واالمكان رررات والتسررره الت الالزمرررة.

ات للعمل رررة التعل م رررة والبكث رررة فرررى بررررام  الدراسررر

.العل ا

6 كل ررررل  طررررور اعررررداد الطررررالى الملكقرررر ن ببرررررام  .

الوافدينالدراسات العل ا ونسبة الطالى 

و كف ررررز البرررراحث ن الجررررراء بكرررروث لكررررل 7 وع ررررة .

كروث مشكالت الب ئة المك طة وعمل ن م لتمويل الب

المتم زة
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خطررة البكررث العلمررى مو قررة و ررر بط بخطررة ال امعرر. ة 1

ط  وبالتوجهات القوم ة وءحت اجرات الم تمرع المكر 

و تناسرررررب مرررررع ءمكانرررررات المؤسسرررررة المتاحرررررة أو 

.االمكانات التى يمكن الكصول عل ها

للمؤسسة لل ات فاعلة لنشر الوعى ومراقبة  . طب رق 2

.أخالق ات البكث العلمى

زة 3 وجررد ايل ررات مفعلررة لرردعم البكررث العلمررى و كف رر.

.و نم ة قدرات الباحث ن
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الموارد السنوية كاف ة أنشطة البكث العلمى  و.  عمرل 4

المؤسسرررة علرررى  نم رررة مصرررادر التمويرررل   و سرررعى 

للمشاركة فى مشروعات بكث ة ممولة من مؤسسرات

.مكل ة وءقل م ة ودول ة

أعضاء . اله ئة المعاونة والطالى يشاركون فى 5

. ة المؤ مرات العلم ة والبكث/ المشروعات/ اأنشطة

للمؤسسة قواعد ب انات للبكوث العلم ة. 6.

للمؤسسة مؤ مر علمى دورى. 7.
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نقاط القوة 

وجود قواعرد لش رراف العلمرى و راملة قواعرد . 1
لررى اخت رار أعضراء ه ئرة التردريل كمشررف ن ع

.سفة الرسالل العلم ة للماجست ر ودكتور الفل

وجود أسال ب لتش  ع البكث والنشر العلمي. 2.

مرن 3 ع  م االستفادة من البعثات والمنض  وذلرك.

خرررالل  كديرررد التخصصرررات طبقرررا لالحت اجرررات
.ةالفعل ة  و وف ر المنض الداخل ة والخارج 
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نقاط الضعف

ال يوجد برام   عل م ة حديثة معتمدة ع. لرى 1

جرررات مر بطرررة باحت ا/التخصصرررات الب ن رررة

.خاصة لسو  العمل

قصررررور . لم فررررى  كنولوج ررررا التعلرررر م والررررتع2
.المستخدمة فى كل ات ال امعة
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نقاط الضعف

ال . يوجرررد بررررام   عل م رررة مشرررتركة مرررع جامعرررات 3

.  أخري أقل م ة أو دول ة

قصور . م ز فى التوجه نكو ءنشاء ودعم مراكز الت4

.البكثي

قصررور . فررى التوجرره نكررو ءنشرراء ودعررم المعامررل 5
.  البكث ة
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3/13/2016

ال يوجدنقاط القوة 

نقاط الضعف

اإلقل م ةال امعةلعالقاتمكددةس اسةوجودعد 

ال امعة وجهات راعىأني بوالتىوالدول ة
:يلىمابخصو 

معالدول ةاال فاق اتنكوال امعة1 وجهات.
.والعالم ةاإلقل م ةال امعات



3/13/2016

نقاط الضعف

س اسات. اتالمؤسسمعالشراكةلتفع ل2
.والعالم ةاإلقل م ةالعلم ة

المؤ مراتفيللمشاركةال امعة3 وجهات.

.والدول ةاإلقل م ة

ءقامة. .الدول ةالعلم ةالمؤ مرات4
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1 وجررد لل ررة  لتكديررد أولويررات واحت اجررات.
.الم تمع

2 نررررروع الخررررردمات الم تمع رررررة الترررررى  وفرهرررررا .
المؤسسرررررررة و لب رررررررة احت اجرررررررات الم تمرررررررع 

.وأولويا ه

يوجرررد  مث رررل فاعرررل لألطرررراف الم تمع رررة فرررى. 3
م الل ول ان المؤسسة



3/13/2016

ف رذ االطراف الم تمع رة فرى  طروير و ن4 شار  .
برام  التدريب

5 شررار  االطررراف الم تمع ررة فررى دعررم مرروارد .
المؤسسة

للمؤسسرررررة انشرررررطة موجهررررره لتنم رررررة الب ئرررررة . 6
المك طة بها

7 ق رررر م المؤسسررررة مسررررتوى رضررررا االطررررراف .
هررا فررى الم تمع ررة  و كلررل النتررال  و سررتف د من

صنع القرار
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انشطةهولمركز خدمة مجتمع يوجد نقاط القوة 

نقاط الضعف

ئرة وجود س اسرة واضركة لخدمرة الم تمرع و نم رة الب عد  

:المك طة والتى ي ب أن  تضمن

قلة  فاعل ال امعة مع الم تمع المك ط. 1 .
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نقاط الضعف

. 2 سويق البكوث التطب ق ة.

االسررال ب الكديثررة والكاف ررة للمكاف ررة ع. لررى 3
.  أمن وسالمة المنشآت واأفراد

.4 طوير كفاءة الوحدات ذات الطابع الخا .
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يوجد النقاط القوة 

نقاط الضعف

ال  وجرررد س اسرررة مكرررددة فرررى م رررال المشررراركة . 1
.الطالب ة فى أنشطة ال امعة المختلفة

ركة 2 وجد جهود فردية فى  ش  ع الطرالى علرى المشرا.

فرررري اأنشررررطة الطالب ررررة والمشرررراركة فرررري اال كررررادات 
.الطالب ة

يوجرد قصررور فررى مشراركة الطررالى فرري الم ررالل. 3
.والل ان التعل م ة
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نقاط القوة 

دراسيايوجد برنامج لرعاية المتعثرين 

نقاط الضعف

ال  وجررد س اسررة واضرركة ومعلنررة للرردعم الطالبرر. ى 1

.بال امعة

الرعاية الصك ة للطالى بها قصور. 2.
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نقاط الضعف

يوجررد دعررم بصررورة مكرردودة للطررالى غ ررر . 3

.القادرين ماديا

ال  وجررد أ رركال وأسررال ب للرعايررة النفسرر.  ة 4

.واإلجتماع ة للطالى المتم زين
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نقاط الضعف

ال  هررتم ال امعررة  برعايررة الطررالى ذوى . 5
.االحت اجات الخاصة

يوجرررررد دعرررررم مرررررادى مكررررردود للطرررررالى . 6
.المتفوق ن



3/13/2016
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يوجدال نقاط القوة 

نقاط الضعف

ال  عمل ال امعة علي متابعة خري  هرا ح ر. ث 1

تم ال  وجد قاعدة ب انات عنهم   وكذلك  لرم ير

ءنشرراء وحرردة أو رابطررة لمتابعررة الخررري  ن 

.و عريفهم بأهم التطورات في ال امعة
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نقاط الضعف

ال . ة  قو  ال امعرة بردعوة خري  هرا للمشرارك2

ا هم في أنشطة ال امعة المختلفة  ونقل خبر

لل امعرررة اأ  واالسرررتفادة مرررن   ررراربهم فررري 

 طرررروير العمررررل اإلداري ومسررررتوي التعلرررر م 
.  بال امعة
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يوجدال نقاط القوة 

نقاط الضعف

ال  لتررز  ال امعررة بس اسررة واضرركة  تعلررق بك. مايررة 1

الملك ررررة الفكريررررة ح ررررث  ي ررررب أن  تضررررمن هررررذه 

ك رة الس اسة برام  مكددة لنشر  قافرة حقرو  المل

الفكريرررة سرررواء بررر ن أعضررراء ه ئرررة التررردريل أو 

.الطالى
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نقاط الضعف

ال .  وجرررد أسرررال ب متبعرررة مرررن جانرررب كل رررات 2

.ال امعة لتوف ر حماية الملك ة الفكرية

ال  وجد طر  موضوع ة للمتابعة و الرقا. برة 3

علرررى الممارسرررات المختلفرررة للتعررردي علرررى 

.حقو  الملك ة الفكرية
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يوجدال القوة نقاط 

نقاط الضعف

ال يوجد  كديد للخدمات المتم زة التى  قر. دمها 1

ال امعررة للم تمررع المكرر ط بهررا   سررواء كرران 
.ذلك على المستوى المكلي أو القومي



3/13/2016

نقاط الضعف

ال . عى  وجررد س اسررات  نافسرر ة لل امعررة  سرر2

مرررن خاللهرررا ءلرررى الوفررراء بالمتطلبرررات التررري 

عالم رة  مكنها من المنافسة في التصن فات ال

.  لل امعات

ال يوجد  كديد ما قرد  نفررد بره ال امعرة عر. ن 3

غ رهررا مررن ال امعررات االخرررى فرري م رراالت 
.مكددة للتم ز
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ق ررادة المؤسسررة  رردعم الوحرردة و ترر ض لمرردير. ها 1

عرررررررررض الموضرررررررروعات ذات االختصررررررررا  

.ومناقشتها فى م لل المؤسسة

الاللكة االدارية لوحدة ضمان . ن  تضرمال ودة2

هرررر كال  ن  م ررررا ذا  بع ررررة وعالقررررات واضرررركة 

و كرردد عالقررة الوحرردة بمركررز ضررمان ال ررودة 

اند بال امعررة بمررا يسررهم فررى  فع ررل دورهررا ويسرر
.أنشطتها
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يتوافر بالوحدة  قرير سنوى عن نشاطها و. دل ل 3

ت ن ا  ال ودة الرداخلى للمؤسسرة وقواعرد ب انرا

.أنشطة الوحدة

يشررار  فررى أعمررال الوحرردة ممثلررو مختلررف فئررات. 4
أعضررراء ه ئرررة التررردريل ومعررراون هم والطرررالى 

واالداريرر ن ويراعررى  برراين الخبرررات والمهررارات
.لتغط ة المها  المتعددة
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5 قرررويم أنشرررطة المؤسسررررة يرررتم بصرررفة دوريررررة.
باسررتخدا  مؤ رررات( سررنوية/ نصررف سررنوية )

لداء موضوع ة وأدوات ماللمرة وباسرتخدا  كرل 

.المراجعات الداخل ة والخارج ة

يتم مناقشة نتال  التق  م الشامل مع الم. ستف دين 6

ع واالسرررتفادة منهرررا فرررى  وج ررره التخطررر ط وصرررن
.القرار وا خاذ االجراءات التصك ك ة
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نقاط القوة

فاعل ررة أداء مركررز ضررمان ال ررودة بال امعررة 

مررن خررالل نشررر  قافررة ال ررودة    قررديم الرردعم

داء الفنرري الكررافي لكل ررات ال امعررة و متابعررة أ

. وحدات ال ودة بها
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نقاط الضعف

عررد  وجررود كل ررات أو برررام   عل م ررة حصررلت علرري. 1
.ماداالعتماد أو  قدمت بالفعل للكصول على لالعت

الم ال يوجد لل امعة س اسات و برام  واضكة المع2.

و معلنررررة لتطرررروير اأداء الكلررررى لل امعررررة وضررررمان 

جود رررره و بمررررا يررررؤدي الررررى التم ررررز  وكسررررب  قررررة 

م الم تمع  وجذى الطالى والكفاءات البشرية  ودع

لري أهداف التنم رة المسرتدامة علرى المسرتوي ن المك
.والقومي
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وجود . ترع  تمالبك رة التري امعة دمنهور فى مكاف ة ج1

بموقعهررررررا اإلسررررررترا   ي الهررررررا   برررررر ن مكاف ررررررات 

ة اإلسرركندرية ومطرررول وال  ررزة والمنوف ررة والغرب رر

.وكفر الش خ

وجود عالقات ءقل م ة ودول ة يمكن استغاللها إلنشراء بر. رام  2

مشررتركة خاصررة علررى مسررتوى الدراسررات العل ررا مررع جامعررات 

ات عريقة متم زة أو بناء عالقرات مؤسسر ة مرع  لرك  ال امعر

بمررا يرردعم جررودة هررذه البرررام  ويرفررع الطلررب علررى خري  هررا 
.مكل ا  وءقل م ا  بل ودول ا  
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ءمكان ررة  فع ررل اإل فاق ررات الثقاف ررة المت. عررددة مررع 4

ال امعرررررات العالم رررررة لرفرررررع الكفررررراءة العلم رررررة 

والبكث رررررة للسرررررادة أعضررررراء ه ئرررررة التررررردريل 

.ومعاون هم

وجرررود . مثرررل )فرررر   مويرررل متاحرررة مكل رررا  ودول رررا  5

يمكرررن ( المشرررروعات البكث رررة ومشرررروعات التطررروير

 ة  نم تهررا و عبئتهررا مررن خررالل ءي رراد عالقررات مؤسسرر

.مع القطاعات المستف دة والمن مات الدول ة
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ن ب ئررة مك طررة يترروافر  ف هررا أمرراك6 رروافر .
.لتدريب الطالى و وظ ف الخري  ن

وجرررود م موعرررة نشرررطة عال رررة اإلنتمررراء 7.

للمنطقرررررررررة مرررررررررن أصررررررررركاى اأعمرررررررررال 

والشخصررر ات العامرررة ذات الثقرررل والررروزن 
.الس اسى واإلقتصادى
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وجود  أي د جماه ري وم تمعي لل امعرة مرن قبر. ل 8

ة مؤسسات الم تمع المردني والمؤسسرات الرسرم 
.بمكاف ة البك رة

فرى 9 وافر  كنولوج را اال صرال والمعلومرات السرتخدامها.

عررداد العمل ررات التعل م ررة والبكث ررة وذلررك للتعامررل مررع اأ

م الكب ررررة للطرررالى واسرررتخدا  طرررر  حديثرررة فرررى التعلررر 

والرررتعلم والتعلررر م المسرررتمر واكسررراى الطرررالى مهرررارات 
. تفق مع معاي ر ال ودة ومتطلبات سو  العمل
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مكدوديرررة فرررر  التوظرررف أمرررا  الخرررري  ن فرررى . 1
القطاع الخا  المك ط وجفاف هرذه الفرر  فرى

اأجهررزة الككوم ررة ممررا يضررع الم تمررع الطالبررى 

 ة نفسرر ة سررلب ة وغ ررر صررك/ فررى حالررة  ذهن ررة 

.بالنسبة للعمل ات التعل م ة

وجررود منافسررة عالم ررة غ ررر مبا رررة خاصررة فررى. 2
م ررررال الررررتعلم عررررن بعررررد مررررن جامعررررات متقدمررررة 

.واكتسابها خبرات مم زة فى هذا الم ال
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وجررررود . انطبرررراع عررررا  سررررلبى عررررن جررررودة 3

مخرجررات ال امعررة خاصررة مررن الخررري  ن 

( وهذا اإلنطباع ل ل بدون أساي حق قى)

وعررد  ءهتمررا  ال امعررة بالتصرردى للمشرركلة 

بشرركل جررذرى و ررامل اأمررر الررذى يررنعكل 

سرررلبا  عرررن مكانرررة ال امعرررة وسرررمعتها فرررى 
.الم تمع المك ط
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ظهررور منافسررة مررن مؤسسررات  عل م ررة  خاصررة مكل ررة. 4
 سررررمض للطررررالى الكاصررررل ن علررررى درجررررات  ررررؤهلهم 

ل رات لشلتكا  بال امعرة لتغ  رر ا  راههم واإللتكرا  بك

ال امعررات الخاصررة والتررى  عررد مررن وجهررة ن ررر أول رراء 
–صر دلة –طرب بشررى )اأمور والطرالى كل رات قمرة 

ة ممرا قرد يكرد فرى المسرتقبل مرن أعرداد ونوع ر( أسنان

وكذلك فون هرذه المؤسسرات  عمرل علرى جرذى . الطالى

معرة أعضاء ه ئرة التردريل المم رزين والعرامل ن بال ا
.  لاللتكا  بها
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  رررررررارات س اسررررررر ة وءقتصرررررررادية جديررررررردة 5 نرررررررامى .

كالخصخصررررة وماقررررد يصرررراحب ذلررررك مررررن ءضررررطرار 

عرات الككومات لتقل ص موازنات التعلر م ودفرع ال ام

رز هرذا ويبر. لالعتماد بشكل أكبر على التمويل الذا ى

كمصرردر  هديررد حق قررى مررع  راجررع القرردرات المال ررة

للدولررة عررن مقابلررة االحت اجررات المتنام ررة فررى م ررال

ب عل ه  كس ن جودة التعل م والوفاء باحت اجات الطل
.فى م ال التعل م العالى
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وجررود ضررغوط ءجتماع ررة قويررة علررى ال امعررة 6.

اد بالنسررربة لنترررال  اأداء الطالبرررى وقبرررول أعرررد

طالب ررررة كب رررررة والممارسررررات اإلداريررررة داخررررل 

ا  مرن الوحدات التن  م ة لل امعة مما يق رد كث رر

قدرات ال امعة فى اإلصالل والتطروير ال رذرى

مى والكق قرررى ويرررؤ ر سرررلبا  علرررى اأداء اأكرررادي
.داخل ال امعة



3/13/2016

7 رررررردنى روا ررررررب الخررررررري  ن وعررررررد  كفايتهررررررا .
ال لالضطالع بمسؤل ات الك راة الكريمرة وانفصر

مايكرردث لهررم بعررد التخرررج مررن فررر  للتوظررف 

  والتقررد  فررى مسررارا هم الوظ ف ررة عررن النتررال

التررررى يكققونهررررا فررررى أدالهررررم الدراسررررى أ نرررراء 

قر ال   واجدهم بال امعة اأمرر الرذى يلقرى عبئرا   

علررى ال امعررة فررى مكاولررة االر قرراء بمسررتوى 

.اأداء اأكاديمى بها



3/13/2016

عررد   . عررودة عرردد مررن أعضرراء ه ئررة الترردريل 8

المتم ررررزين المعررررارين أوالمبعررررو  ن للدراسررررة
.بالخارج والتكايل للبقاء فى الخارج

مرة 9 نامى سو  العمل المفترول فرى عصرر العول.

ا  يضرررع  كرررديات كب ررررة أمررر( ء فاق رررة ال رررا ل)

 علررى  وظ ررف الخررري  ن ممررا يلقررى عبئررا   قرر ال  

ال امعرررررة فرررررى  طرررررروير برام هرررررا الدراسرررررر ة 

والكصرررول علرررى اإلعتمررراد لالر قررراء بمسرررتوى 

.الخري 



3/13/2016

التكنولررررررررروجى السرررررررررريع التطرررررررررور . 10

وسرالل والمتنامى فرى  كنولوج را التعلر م وال

ن الداعمة للتعلم يضع ال امعة فى مرأز  عر

.ك ف ة مالحقة هذا التطور



3/13/2016

ءقبرال رجرال الصرناعة علرى  مويرل البكرثعد  . 11

.العلمى

المتم رررررزين ءلرررررى ال امعرررررات العرب رررررة ه ررررررة . 12
.والعالم ة

عرررودة كث رررر مرررن  رررباى البررراحث ن مرررن عرررد  . 13
.الخارج



رؤية ورسالة جامعة دمنهور

القيم احلاكمة 



3/13/2016

الرسالة الرؤية

تسعى جامعة 
دمنهور إلى التميز 
والريادة فى بناء 

مجتمع المعرفة، وأن 
تكون ذات ميزة 
تنافسية وتصنيف

"عالمى

تلتزم جامعة دمنهور 
بتقديم برامج تعليمية 
متميزة وبحوث علمية 

مبتكرة وخدمات تدريبية 
واستشارية متطورة 

تساهم فى حل مشاكل 
المجتمع وتدعم خطط 

"التنمية المستدامة



3/13/2016

والمساواةالحرية

الفرصتكافؤ

الفريقبروحالعمل

األخالقحدودفىكاديميةاألالحرية
والمواثيق



3/13/2016

 والمساواةالشفافية التزام

والتميزدعم األفكار االبداعية

 المستمرالتعلم دعم

 ةالفكريااللترام بحقوق الملكية



غايات واهداف

جامعة دمنهور االسرتاتيجية



3/13/2016

ولىاألالغاية
جال  فى م كاديمى  يز اال يق التم ليمتحق لتعلالتع موا

والطالب فى اطار نظام الجودة الشاملة 

الثانيةالغاية

مجالفىالجامعةودوركفاءةورفعتطوير
.العلمىوالبحثالعلياالدراسات



3/13/2016

الثالثةالغاية
المستدامةالتنميةفىالجامعةقدرةزيادة

لوتفعيالبيئةوتنميةالمجتمعوخدمةالمتكاملة
الخاصالطابعذاتوالوحداتالمراكزدور

الرابعةالغاية
فاءة األ فع ك مالي دارى داء اإلر خدمات وال سين ال وتح

داريةاإل



3/13/2016

 القطاع المالى واالدارى

علىالحصولخططوتطويرإنشاء
إنفاقهاوطرقالموارد

قدراتهوتنميةاإلداريالجهازتطوير



3/13/2016

 قطاع شئون التعليم و الطالب

هوعالقتوالتعلمالتعليموتحسينتطوير
الطالبواكسابالتعليمباستراتيجية

المستهدفةالمهنيةالمهارات

وجذبوالخريجين،الطالبوضعتحسين
الوافدينالطالب



3/13/2016

قطاع الدراسات العليا والبحوث

التدريسهيئاتأعضاءوضعتحسين
باستمرارقدراتهموتنميةومعاونيهم

البرامجواستيفاءالعلياالدراساتتطوير
العلياالدراساتطلبةلمواصفات



3/13/2016

قطاع الدراسات العليا والبحوث

عمالشراكاتوتقويةالعلميالبحثحسينت
المحكمةالعالميةوالمؤسساتالصناعة
عددوزيادةالثقافيةاإلتفاقياتوتفعيل

اإلختراعبراءات

العلمىوالبحثالمهنةأخالقياتتعزيز
.الفكريةالملكيةوحقوق



3/13/2016

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وتنميةالمجتمعخدمةوبرامجطخطتطوير
البيئة

مركز ضمان الجودة

ومتابعةتطويرفيالجودةإدارةدورتعزيز.

المؤسسيةالقدرةدعمخططتنفيذ
التعليميةوالفاعلية



مقرتحات

التطوير جلامعة دمنهور
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3/13/2016

دةمعتمللجامعةاالستراتيجيةالخطةوثيقةوضع
ومعلنةوموثقة

التعليمىدورهاوتعكسواضحةالمؤسسةرسالة
اتالتوقعمعيتفقبماالمجتمعيةومسؤليتهاوالبحثى

وتسهمالعالى،التعليممؤسساتمنالمجتمعية
العالىالتعليموزارةرسالةتحقيقفىالرسالة

اصرالعنومكتملةمعتمدةللمؤسسةاالستراتيجيةالخطة
ومعلنةالعالىالتعليموزارةاستراتيجيةمعوتتسق



3/13/2016

ختيار القياداتالقيادة واحلوكمة ووجود معايري ال

القياداتوتعيينختيارالقواعدوضع
األكاديمية

األكاديميةالقياداتبينالتعاونروحنشر
والعاملينومعاونيهمالتدريسهيئةوأعضاء

بالجامعة



3/13/2016

اإلداريةوالتنميةالتدريباشتراط
يةالمتوازحتيأوالمسبقةوالقيادية

للمناصبوالمتبوئينللمرشحين
األكاديميةوالقياديةاإلدارية



3/13/2016

تطوير اجلهاز اإلداري وتنمية قدراته

علىبناءالمستمرللتدريبخطةتصميم
وإعالنهاهاداعتموإالتدريبيةحتياجاتاال

القياداتوترقيةختيارامعاييرتفعيل
اإلدارية

العاملينأداءتقييمنظمتفعيل
بالجامعة



3/13/2016

تخصصاتهمحسبالعاملينتوزيع
بالجامعةداخلوخبراتهم

نللعامليالوظيفيالرضاءمستوىزيادة
الجامعةفي

التدريبأثرمردودقياس



3/13/2016

(إلكترونيةجامعة)اإلداريةالنظمحوسبة

ويحددمعلنوظيفىتوصيفعمل
للهيكلوفقاواالختصاصاتالمسؤليات
3R)التنظيمى

القياداتأداءتقييملموضوعيةمؤشراتعمل
التقييمعمليةفىالمعنيةاالطرافوتشارك

المؤسسىاألداءلتحسينالنتائجوتستخدم
التدريبعمليةوتطوير



3/13/2016

التدريس ئةسني وضع أعضاء هيحت
.ومعاونيهم وتنمية قدراتهم باستمرار

دوريةبصفةومراجعتهالتدريبلخطةعمل
حتياجاتاللوفقًا

ةيوالمحاسبالمساءلةبأهميةالوعىزيادة.



3/13/2016

هيئةأعضاءأداءتقييمآليةوتفعيلتطوير
.المعاونةالهيئةوأعضاءالتدريس

الرضاءمنمستوىأعلىتحقيقوراءالسعي
ةالهيئوأعضاءالتدريسهيئةألعضاءالوظيفي
المعاونة

هيئةأعضاءفيالزيادةأوالعجزمعالتعامل
.المعاونةالهيئةوالتدريس



3/13/2016

حتسني وضع الطالب واخلرجيني، وجذب 
الطالب الوافدين

ومعنوياً ماديًاالطالبدعمزيادة
وصحياونفسيًا

الطالبوتحفيزدعمزيادةعلىالعمل
لمتعثرينواوالمبدعينالمتفوقين

الطالبيةاألنشطةفىالمتميزينو



3/13/2016

العلميةالريادةنظامفاعليةزيادة
األكاديمىواإلرشاد

إعدادبرامجتطويرعلىالعمل
العمللسوقالخريجين

الخريجينمتابعةمكتبتطوير
همبالمستمرواإلتصال



3/13/2016

فاعلةوبرامججديدةأساليبوخلقتطوير
ورعايتهمالوافدينالطالبجذبللترويج

لقبوللومعلنةوعادلةواضحةقواعدعمل
يةالتعليمالبرامجعلىلتوزيعلولتحويللو

واللجانالمجالسفىطالبىتمثيل
الصلةذات



3/13/2016

األنشطةممارسةعلىالطالبتحفيز
يةورياضوثقافيةعلميةةمتنوعالالطالبية

واجتماعية

فىالخاصةاالحتياجاتذوىلدمجآليةعمل
لهمالمؤسسةوتوفرالطالبىالمجتمع

الدعم



3/13/2016

 ب لتلقى الشكاوى ومقترحات الطالآلية عمل
ويتم اتخاذ االجراءات الالزمة لدراستها والرد

.عليها

 قياس مستوى رضا الطالب عن مختلفيتم
يادة  ناقش الق هم وت قدم ل تى ت خدمات ال ال

النتائج معهم،



3/13/2016

ودورها فى تطوير ومتابعة تنفيذ دارة اجلودةإ
خطط دعم القدرة املؤسسية

لجودةاضمانمركزفاعليةزيادةعلىالعمل
هلاألكاديميةالقياداتدعمزيادةو

شهادةعلىللحصولالعملمتابعة
للجامعةاإلدارىللجهاز9001-2008يزواأل



3/13/2016

يميالتقنتائجمنالقصوىاإلستفادة
.بالجامعةاألداءتقدمفىالذاتي

والمستمرالشاملالتقويمخطةتطوير
.للمستجداتطبقًاالتعليميةللفاعلية



3/13/2016

\وقواعدللمؤسسةالجودةنظامدليلعمل
الوحدةألنشطةبيانات

معالشاملالتقييمنتائجمناقشة
توجيهفىمنهاواالستفادةالمستفيدين

االجراءاتواتخاذالقراروصنعالتخطيط
التصحيحية



3/13/2016

النظامممارساتتفعيلعلىالعمل
.للجودةالداخلي

والمحاسبةالمساءلةنظمتطوير
.الجامعةفى



3/13/2016

طط احلصول على املوارد وطرق إنفاقهاخ

الماليةالمواردلتنميةلجنةإنشاء
بالجامعة

ستخداماوكفاءةزيادةعلىالعمل
سنويًاالمتاحةالماليةالموارد

للجامعة



3/13/2016

الخاصالطابعذاتالوحداتتنشيط

بحثيةمشروعاتعلىالحصول
تطويرومشروعات

الطالبلتدريبمهنىتدريبمركزإقامة
سوقمجاالتفىوالمجتمعوالخريجين

المختلفةالعمل



3/13/2016

فىبأجرخدماتوتقديمبالمجتمعالجامعةربط
حلمقابلفىالصلةذاتالمختلفةالمجاالت
التطويروكذلكتواجههمالتىالمشاكل

التبرعاتوزيادةوالمستثمريناألعمالرجالجذب
.المالىوالوقفوالهبات

 إلكترونيةجامعة )حوسبة النظم المالية

ومراقبةجودةبرنامجمثلمميزةبرامجاستحداث
األغذية



3/13/2016

خطة وبرامج خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
وتنميةالمجتمعلخدمةاستراتيجيةخطةعمل

واعالنهاواعتمادهاالبيئة

ةالبيئوتنميةالمجتمعخدمةأنشطةبرامجنشر
ةخطلطبقامختلفةوبطرقالمستفيدينلجميع

وكلياتهاالجامعة

المجتمعيةاألطرافودعممشاركةفىالتوسع
وكلياتهاالمختلفةالجامعةأنشطةفي



3/13/2016

المجتمعيةاألطرافقيامىعلالعمل
الجامعةلخريجيعملفرصبتوفير
كافيةبصورة

الجامعةكلياتانشاءفىالتوسعخطة
المجتعاحتياحاتلتلبيةتأتى

وبرامجاكاديميةتخصصاتاضافة
المجتمعالحتيجاتوفقاجديدة



3/13/2016

المشاركةعلىالجامعةتحرص
الجامعةمجلسفىالمجتمعية

وكلياتها

المجتمعيةاألطرافرضاءمستوىزيادة
يالتالبيئةوتنميةالمجتمعخدماتعن

وكلياتهاالجامعةتقدمها



3/13/2016

تطوير وحتسني التعليم والتعلم 
اب وعالقته باسرتاتيجية التعليم واكس

الطالب املهارات املهنية املستهدفة

والتدريبوالتعلم التدريس 



3/13/2016

والتعلمالتعليماستراتيجياتعلىالتدريب

ضوءفىدوريًاوالتعلمالتعليمخطةمراجعة

االمتحاناتنتائج

بالجامعةالذاتىالتعلمتشجيع

التعليممشكالتمعالجةسياساتتفعيل

.لهامبتكرةحلولوإيجادوالتعلم



3/13/2016

بالجامعةالطالبتقويمآليةتحسين
.المستهدفةالتعلممخرجاتلتقيس

الماديةللتسهيالتالمستمرالدعم
–المزارع–المكتباتللتعلمالداعمة

«المحاضراتقاعات–المعامل

بالمعاملالموجودينالفنيينتدريب.

ةالمختلفالمجاالتفيالطالبرضازيادة.



3/13/2016

واستيفاء الربامج لدراسات العلياا
ملواصفات اخلريج املستهدفة

واعتمادهاالعلياللدراساتخطةعمل

نظامتفعيلJoined Degree



3/13/2016

العلياالدراساتببرامجالتعريف
.لذلكمبتكرةأساليبواستحداث

لخدمةعليادراساتبرامجاستحداث
والصناعةالمجتمع

التسجيلإجراءاتتتمأنعلىالعمل
.إلكترونيًا



3/13/2016

ةالقياسياألكاديميةالمعاييرتطبيق
مواصفاتوالدراسيةالمقرراتوللبرامج
.المستهدفةالتعلمومخرجاتالخريج

الطالبأعدادزيادةلخطةعمل
.الوافدين



3/13/2016

توالتسهيالاإلمكانياتكافةتوفير
.البحثيةللعمليةالالزمةالمادية

رضاقياسآليةوتفعيلتطوير
.العلياالدراساتطالب



3/13/2016

العلميحتسني البحث 
املية  مع الصناعة واملؤسسات العوتقوية الشركات 

عدد البحوث املنشورة فى  وزيادة 
احملكمةالدوريات العاملية 

ة عدد وتفعيل اإلتفاقيات الثقافية وزياد
.براءات اإلخرتاع



3/13/2016

بخطةترتبطللجامعةبحثيةخطةعمل
بخطةومرتبطةالقوميةوالخطةالوزارة

ةواإلقليميالمحليةوالمؤسساتالصناعة
الصلةذاتوالدولية

ًاودوليمحليًااألبحاثنشرآليةتطوير



3/13/2016

يةالعملالبحوثتسويقآليةتطوير.

فىالعلميةالبحوثفاعليةزيادة
.والصناعةالمجتمعخدمة

البياناتقواعدفىالجامعةاشراك
المحليةوواالقليميةالعالمية



3/13/2016

العلميالبحثوتحفيزتشجيعزيادة
االختراعبراءاتعلىوالحصول

هيئةألعضاءالبحثيةالمهاراتتنمية
.المعاونةوالهيئةالتدريس

فىبالجامعةالعلمىالبحثفاعليةزيادة
.التعليميةالعمليةوتعزيزدعم



3/13/2016

البحثيةالمشاريعفىالطالبمشاركة

اسنويوتطويرهاللبعثاتخطةعمل

لكلياتمتخصصةعلميةمجلةعمل
الجامعة



3/13/2016

بحثيةمشروعاتعلىالحصول
.جديدة

سنويًاالمخصصةالموازنةيادةز
معالعلمىالبحثأنشطةألغراض

.للتمويلأخرىمصادرعنالبحث



3/13/2016

اإلتفاقياتعددوزيادةتفعيل
ومؤسساتالجامعةبينالثقافية
العالىالتعليم

الجامعاتمعاإلتفاقياتعددزيادة
النيلحوضجامعاتوأيضاالدولية



3/13/2016

فىالجامعةومشاركةتنظيمزيادة
المحليةالعلميةوالندواتالمؤتمرات

.الدوليةأو

بمساهماتالجامعةمشاركةزيادة
محليةعلميةأنشطةفىملموسة

.ودوليةوإقليمية



3/13/2016

ج  املعايري األكادميية وتصميم الربام
واملقررات التعليمية

التدريسهيئةوأعضاءالطالبتوعيةزيادة
أوNARSاألكاديميةبالمعاييرومعاونيهم

المتبناهالمعايير

والتعلمالتعليمبرامجمخرجاتتطوير،
سوقوباحتياجاتالعالميةبالمعاييربربطها
المستفيدةوالقطاعاتالعمل



3/13/2016

ةبصفالدراسيةالبرامجمراجعة
معتوافقهامنللتأكددورية

المتبناهاألكاديميةالمعايير
العملوسوق



3/13/2016

أخالقيات املهنة وحقوق امللكية الفكرية
وإعالنهوتوثيقهأخالقىميثاقعمل

بهوالعمل

وبرامجتشغيلأنظمةجميعاستبدال
.أصليةبأخرىاآللىالحاسب

أىلتصحيحالجامعةاستجابةزيادة
عادلةغيرممارسات



3/13/2016

المعلوماتتحديثعلىالعمل
.ودقتهاالجامعةعنالمتاحة

بالجامعةالعاملينتحفيز
.المهنةبأخالقياتلإللتزام
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3/13/2016

كلية الطب البشرى) 1

كلية الهندسة ) 2

كلية الحقوق ) 3

كلية السياحة والفنادق ) 4

كلية اآلثار برشيد ) 5

كلية ) علوم البحار والمصايد6

كلية تكنولوجية بالنوبارية) 7

كلية التربية الرياضية) 8

استحداث قسم ترميم آثار بكلية ) اآلداب9



3/13/2016

اء برنامج ميكروبيولوجيا صناعية وكيمي
العلومتطبيقية في كلية 

 العلومجولوجيا البترول في كلية

 ومالعلبرنامج النانوتكنولوجى في كلية

 ومالعلبرنامج البيوتكنولوجي في كلية



3/13/2016

وسالمةاألغذيةومراقبةجودةبرنامج
الغذاء

ةالتجاربكليةاللوجستيةاإلدارةبرنامج

الكلياتفىالمطلوبةالمميزةالبرامج
المحلىالسوقاحتياجاتلتلبيةاالخرى

.والدولى



عناصر جناح اخلطة 

CSF



3/13/2016

DAMANHOUR UNIVERSITY

الرغبة الداخلية -2
في تحقيق الجودة 

.الشاملة والتميز

االمكانيات -1
المادية

اإلفادة الواعية من مختلف -3
الخبرات المتراكمة والتجارب 

الرائدة  لدى الساده اعضاء هيئة
التدريس سواء الخبرات   

العالميةالمحلية او



آليات العمل



3/13/2016

الكفاءاتمنعملمجموعاتخلق
تأدواتمتلكوالتيبالجامعةالمتوفرة

الجامعيالمؤسسيالعملفيالتميز
وبمشاركةمختلفةمجاالتفيوذلك

هيئةأعضاءالزمالءمنممكنقدرأكبر
.المجاالتبتلكالمهتمينالتدريس



3/13/2016

هيئةأعضاءالزمالءلدىاإلعالنسيتم
فييرغبمنوعلىبالجامعة،التدريس
ئةبتعبالتفضلالعملبمجموعاتالمشاركة

التيالمجاالتموضحاالمشاركةنموذج
السابقةوالخبراتفيهاالمشاركةيمكن
والمتعلقةشغلهاالتيالمناصبشاملة
المجاالتبهذه



3/13/2016

لمقابلةموعدتحديديتموسوف
تالكفاءاالختيارالمتقدمينالسادة

المطلوبة

لجنةالجامعةمجلسسيحدد
االختيار



نظام تنفيذ ومتابعة اخلطة



3/13/2016

الخطةلتنفيذعليالجنةتكوين
برئاسةومتابعتهااالستراتيجية

القياداتوعضويةالجامعةرئيس
فضاًلواإلداريةاألكاديميةالعليا

الخطةإعدادلجنةعن
االستراتيجية



3/13/2016

كلمره)دوريمتابعهنظامتطوير
جهودوتنشيطلمرقبهشهور3

التطوير

الخطهمنتحققلماسنويهمراجعة
تاألولوياصياغهوإعادةاإلستراتيجية

األمرتتطلبإذا



املراجعة وضبط األداء



3/13/2016

لفريقسبوعينأكل)دوريةاجتماعاتعقد
المخرجاتمنتنفيذهتممالمناقشةالعمل

اوالمعاييرعننحرافإأىنحويلزمماتخاذإو
.االجتماعاتهذهتوثيقمعالمحددةالمواعيد

تقريرفىتجميعهاويتمشهركلدوريةتقارير
سنويةوسنويةنصفوتقاريرشهور3كل

باستخداماالداءتقييمKey Performance
Indicators (KPIs)



آليات املتابعة



3/13/2016

تقييم الفعالية. ويشمل تقييم دورى لكل من1

.هدافالخطة مع األتطابق 

المواصفاتالخطة مع تطابق 

تقييم الكفاءة. منتقييم دورى لكل يشمل 2

الخطةتنفيذ كلفة ت

للتنفيذالمستغرق الزمن 

تحليل الفجوة . مرة أخرى)3

مراجعة الخطة. 47-7-2015



3/13/2016

DAMANHOUR UNIVERSITY

4.Act 1.Plan

3.Check 2.Do

خطط

الرقابةنفذ
والقياس

القيام
نبالتحسي

.



شكرًا لحضراتكم


