املحتويات
الفصل األول  :نظرة عامة

الصفحة
2

• كلمة السيد األستاذ الدكتور /عبيد عبدالعاطي صالح رئيس الجامعة

3

• كلمة مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة دمنهور

4

• تمهيد

5

الفصل الثاني  :البيانات الوصفية عن جامعة دمنهور

8

• التعريف بالجامعة

9

• منشآت الجامعة

12

• البيانات االحصائية لجامعة دمنهور

20

الفصل الثالث  :منهجية بناء الخطة االستراتيجية

43

الفصل الرابع :المقارنات المرجعية والممارسات الفضلي

58

الفصل الخامس :التحليل البيئي

68

الفصل السادس  :الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة واالهداف االستراتيجية

93

الفصل السابع  :الخطة التنفيذية

97

الفصل الثامن  :اليات متابعة وادارة الخطة االستراتيجية

178

الفصل التاسع :ادارة المخاطر

182

1

كلمة السيد األستاذ الدكتور /عبيد صالح
رئيس الجامعة
إنه ملن دواعى سرورى وبالغ اعتزازى أن أتقدم بخالص الشكر
والتقدير لكل من قام بتهنئتى على ثقة القيادة السياسية فى تكليفى
بمنصب رئيس جامعة دمنهور.
و إننى لنتهز هذه الفرصة لعبر عن ثقتى الكبيرة فى أسرة الجامعة من علماء وأعضاء هيئة
التدريس وعاملين وطالب فى العمل سويا تحت مبدأ املشاركة من أجل دفع مسيرة الجامعة نحو
مزيد من التطور والرقى والتى تستهدف تحقيق معدالت نمو متميزة ملختلف قطاعات البحث
العلمى والنشطة الطالبية والتعليمية وخدمة املجتمع وتنمية البيئة مرتكزين على أسس علمية
وتقنية عصرية تتواكب ومتطلبات العصر الحديث بما تملكه الجامعة من إمكانيات عظيمة
ً
وكفاءات إبداعية هائلة سوف ال تألو جهدا فى دعمها املتواصل وتبنى كافة الفكار والرؤى
االبتكارية املبدعة والتى تحقق الرسالة السامية للجامعة كمركزتنويرى وحضارى فى املجتمع.
من أهم املسلمات التي تقوم عليها عالقة الجامعة بمجتمعها هي أن الجامعة ال تنفصل عن
املجتمع  ،وأن عالقة الجامعة باملجتمع هي عالقة الجزء بالكل  ،فال توجد الجامعة أبدا من
فراغ  ،بل لكل إقليم خاص بها  ،وبيئة معينة تؤثر بطريق مباشر وغير مباشر في طبيعتها ونوعية
النشطة املختلفة التي تقوم بها سواء أكانت أنشطة تعليمية أو بحثية أو إرشادية
غاية الجامعة الحقيقية ومبرر وجودها هو خدمة املجتمع الذي توجد فيه  ،ومعنى ذلك أن
ارتباط الجامعة بمجتمعها يعطيها شرعيتها ويبرر وجودها ؛ حيث إنه ليس أخطر على الجامعة
من أن تنفصل عن مجتمعها  ،وتنحصر داخل جدرانها تنقل املعرفة دون ارتباط وثيق باملجتمع
وقضاياه ومن اللحظة الولي لشرف حصولي علي ثقة القيادة السياسية فى تكليفى بمنصب
رئيس جامعة دمنهور ونحن نرفع شعار جامعة بال أسوار وبيت خبرة نسعي لوضع خريطه
استثمارية للمحافظة من خالل رؤية جديدة للمحافظة من عيون جامعتها  ،رؤية تسهم في نقلة
نوعية للمحافظة وعمل استثمارعلمي حقيقي بها من خالل الشراكة بين املحافظة والجامعة
والجميع مطالب بأن يبذل قصارى جهدهويستنفر طاقاته الخالقة فى ظل هذه الظروف
الدقيقة التى يمر بها وطننا الحبيب لدعم هذه االنطالقة املتميزة لبناء الجامعة املخلصين
وفقنا هللا جميعا إلى ما يرفع شأن وطننا مصر.
رئيس الجامعة

وهللا ولى التوفيق

الستاذ الدكتور /عبيد صالح
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كلمة مركزالجودة بجامعة دمنهور
ً
انطالقا من مبادرة نحو مجتمع يتعلم  ،ويفكر ويبتكر التي أطلقها السيد الرئيس /عبد الفتاح
السيس ي ،رئيس الجمهورية ،والتي أصبحت غاية تسعى لتحقيقها مؤسسات الدولة مجتمعة ،
كان لزاما علينا من بذل كل جهد لتحقيق التطوير والجودة  ،ومع تحديات العصر وتطوراته
املتسارعة تأكد للجميع بأنه لن يتقدم مجتمع إال بالفكرواالبتكار  ،و من ثم فإن متعلم اليوم هو
مفكرومبدع الغد  ،وهو القوة العاملة الداعمة للتقدم االقتصادي املنشود..
وحيث إن الرؤية املستقبلية للتعليم فى مصر تتمثل فى التزام الدولة بتقديم تعليم عالى الجودة
للجميع ،كأحد الحقوق الساسية للمواطن املصري والتي ينص عليها دستور جمهورية مصر
العربية في عصر أقل ما يوصف به أنه عصر الجودة؛ فقد أصبحت جودة التعليم مطلبا
أساسيا لتطويراملجتمع املصرى والنهوض به .
و انطالقا من كل ذلك تحاول جامعة دمنهور متابعة آفاق الجودة الشاملة  ،بما فيها من آفاق
جديدة من الثراء والخصوبة والقدرة على أن تكون نظاما معرفيا قادرا على االنفتاح والتجدد.
اليوم الجودة هي شعار املرحلة  ،وجامعة دمنهور قادرة  -بمشيئة هللا ثم بعزيمة نخبة رائعة من
العلماء الفذاذ والشباب املبدع بالجامعة التى تستمد عر اقتها من عظمة املنتسبين إليها بطول
الوطن وعمق التاريخ على أن تكون هذه املفردة فى صدرالنص ونواته التي ال تتجزأ.
وأن ثقتنا بقدراتنا املعرفية واإلبداعية هو الذي سيفتح ملصر و لنا أبواب التقدم بإذن هللا
تعالى.
اليوم تؤسس جامعة دمنهور رؤية ورسالة وأهدافا وقيما تعبر عن خصوصية املكان وعبقرية
املعرفة والتخصصات العلمية بها .
غدا  -بإذن هللا – ننهىء اآلفاق بحصول برامج و كليات جامعة دمنهور على االعتماد الذى هو فى
صدرأهدافنا االستراتيجية.
مركزضمان الجودة واالعتماد  -جامعة دمنهور

مديرمركزضمان الجودة
أ.د /نعمات محمد السيد

نواب مديرمركزضمان الجودة
أ.د /محمد ابو على
أ.م.د /دعاء على الدمرداش
د /عبد الحميد صقر
3

تمهيد:
مرت البالد خالل السنوات املاضية بتقلبات وتحديات خطيرة علي كافة املستويات والصعدة
السياسية والمنية واالقتصادية واالجتماعية إال أن إرادة الشعب املصري كانت أقوي من كل
التحديات والظروف  ،وبالفعل تم تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق التي تو افقت عليها جميع
القوي الوطنية وأصبح لدي الدولة املصرية دستور يحدد توجهات التنمية بكافة أبعادها وقيادة
رشيدة تضع السياسات العامة للبالد وبرملان منتخب ير اقب آداء الحكومة  ،ويشاركها في وضع
خططها التنموية من خالل املناقشة املوضوعية التي تعلي مصالح الوطن فوق كل االعتبارات.
وفي فبراير  2016تم اطالق استراتيجية التنمية املستدامة رؤية مصر  2030بوصفها االطار
الحاكم لخطط التنمية  ،وقامت الحكومة بإعداد برنامجها املمتد حتي يونيو  2018ليمثل
البرنامج التنفيذي لالستراتيجية في املدي املتوسط وقد تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء
بتقديم هذا البرنامج إلي مجلس النواب في  27مارس  2016وبالفعل حظي البرنامج بثقة البرملان
بأغلبية مطلقة في  20ابريل  2016وقد استندت الحكومة في إعداد البرنامج علي توجهات
استراتيجية التنمية املستدامة وعلي خطاب التكليف الذي تلقته من السيد رئيس الجمهورية
في سبتمبر  2015وقد تضمن برنامج الحكومة متوسط املدي سبعة محاور رئيسة تشمل
الحفاظ علي المن القومي وترسيخ البيئة الديمقراطية وتدعيمها والرؤية والبرنامج االقتصادي
للحكومة والعدالة االجتماعية وخدمات املواطنين والبنية الساسية والتنمية القطاعية
واإلصالح اإلداري وتوطيد العالقات الخارجية .
وتأتي خطة التنمية املستدامة لتمثل نقطة االنطالق الحقيقة لتفعيل االستراتيجية طويلة
الجل  ،وكذا برنامج عمل الحكومة متوسط الجل مستهدفة تحقيق نموا احتوائيا يختلف في
مضمونه عن ذلك النمو الذي كان سائدا قبل يناير  2011نموا يتزامن مع تحقيق أهداف
العدا لة االجتماعية وزيادة معدالت التشغيل وخفض معدالت البطالة خاصة في أوساط
الشباب نموا يراعي اعتبارات االستدامة  ،ويحافظ علي حقوق الجيال القادمة في مسقبل
أفضل  ،نموا ال ينتظر الفقراء حتي تنتشر ثماره بل يكونوا أول املستفديين منه  ،ويخرجهم
سريعا من براثن الفقر من خالل تحسين الخدمات املقدمة لهم خاصة خدمات املياه والصرف
الصحي والتعليم والصحة ومن خالل إعادة تخصيص املوارد لصالح الفئات واملناطق الكثر
فقرا  ،ومن خالل برامج دعم اكثر كفاءة تستهدف مباشرة هوالء الكثر احتياجا
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إن تقدم المم مرهون بما تمتلكه من معرفة ،وتقنية متقدمة ،وثروة من الكوادر البشرية قادرة
على اإلبداع ،واإلنتاج ،واملنافسة ،وتحقيق أفضل املعدالت في مجال التنمية واالستثمار
اإليجابي للثروات الطبيعية" ،فالمم العارفة هي المم القوية" والتي ترى أن التعليم والتعلم هو
قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية الحراك االجتماعي املوجه لصياغة املستقبل .لذا يبدو
ً
واضحا اآلن أكثر من أي وقت مض ى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمى في حاجة ملحة
للتطوير املستمر في املنظومة من خالل إعادة النظر في أهدافه ،وبرامجه ،وهياكله اإلدارية،
والتنظيمية في ضوء العالقة مع القطاعات املجتمعية الخرى ،وهذا يعني أن قطاع التعليم
يحسن من
العالي والبحث العلمى عليه أن يبذل جهدا كبيرا لتطوير مهامه ووظائفه وأن ِّ
مخرجاته بشكل يتو افق مع متطلبات الجودة وأن يصل بها إلى مستوى يلبى احتياجات
املجتمع ،ويواكب املستجدات الداخلية والخارجية التي تزداد يوما بعد يوم ،كي ينهض بالدولة
ويدفعها بقوة باتجاه التنمية والتطور ،وتتحدد أبرز االتجاهات العاملية املعاصرة لتطوير
التعليم العالي والبحث العلمي في :عاملية التعليم العالي ،والتنافسية ،والتخطيط االستراتيجي،
وضمان الجودة ،والحوكمة،واالستقاللية ،واملحاسبية أو املساءلة ،والحرية
الكاديمية،والشراكة املجتمعية ،و اقتصاد وإدارة املعرفة ،واإلدارة االلكترونية ،والتعليم
اإللكتروني ،وتمهين التعليم وتدويله.
ويحتاج هذا التطوير في مراحل معينة منه إلى إعادة صياغة للرؤية ،والرسالة ،والغايات،
والهداف ،واالستراتيجيات ،والسياسات والتي تضمن مالءمة منظومة التعليم العالي والبحث
العلمى ،ملتطلبات الحاضر واملستقبل .لهذا كانت النظرة الشاملة هي الفلسفة التي بنيت عليها
االستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي بمصر والتي بدأت وتحددت رؤيتها في" :دور قيادي
للتعليم العالي والبحث العلمى في مجتمع املعرفة ،التميز والقدرة على املنافسة ،قاعدة لالبتكار
واإلبداع ،قاطرة للتنمية "
وسوف نسعى جاهدين أن تكون الرؤية والرسالة والغايات والهداف واالستراتيجيات
والسياسات لجامعة دمنهور منبثفة من الرؤية والرسالة والهداف واالستراتيجيات والسياسات
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتسق مع رؤية مصر  ،2030حتى تكون أهدافنا واحدة
ً
سويا إلى تحقيقها من أجل رفعة مصرنا الحبيبة  ،وتقدمها.
ونسعى ٍ
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ً
ً
وتشكل الخطة التطويرية االستراتيجية برنامجا طموحا يسعى إلى إحداث نقلة جوهرية في أداء
الجامعة ،ونظمها ،وممارساتها .وتسعى الجامعة من خالل هذه النقلة إلى تفعيل إسهامها
ً
ً
العلمي ،والتنموي ،واملجتمعي ،ولكي تتبوأ موقعا متقدما على املستوى املحلي ،واإلقليمي،
والدولي .وتقوم منهجية إعداد الخطة التطويرية على تحديد مجاالت التطوير في محاور أساسية
تمثل مجاالت الداء ،والنظم الجامعية ،والتوسعات في البرامج ،والنشطة الكاديمية .وتستند
املنهجية إلى تنظيم احتياجات ،و أنشطة التطوير في محاورمحددة لها أهداف ،وعناصر تنفيذية
ومخرجات ،وإطارزمني.
وتعكس الخطة التطويرية طموح جامعة دمنهور ،والفريق القيادي لها في االرتقاء بكيان
الجامعة ،وباإلسهام الذي تقدمه ملجتمع البحيرة ،وملصرنا الحبيبة ،وللدو ائر الحيوية
اإلقليمية ،والعاملية.
إن وضع استراتيجية لتطويرجامعة دمنهور البد أن يبدأ بتحد ٍيد واع ٍلرؤية مستقبلية طموحة ،
وو اقعية ,تتحدد من خالل دراسة تحليلية شاملة لكل من الجامعة واإلقليم املحيط بها,
ً
و انطالقا من هذه الرؤية يتم تحديد رسالة الجامعة املبنية علي التحليل الرباعي (SWOT
) analysisللبيئة املحلية وتحليل الفجوة )( (Gap Analysisالتي يجب أن تتسق وسمات
الو اقع البيئي املحيط وثقافته ،وتراثه الفكري ،واالجتماعي مع الخذ في االعتبار الو اقع
االقتصادي ،واملوارد املتاحة وكذلك التحديات واملخاطر والتهديدات للبيئة العاملية والتي
تجمع في كلمة )(PSTELمع تحديد املدى الزمني ؛لتحقيق الرسالة االستراتيجية).
وبتحديد الرسالة يتم استخالص الهداف االستراتيجية التي تهدف إلى مخرجات وعوائد يمكن
قياسها ،والحكم على جودتها ،ولتحقيق كل من هذه الهداف يتم إعداد ،وتنفيذ مجموعة من
ً
البرامج التي تستثمر املوارد املتاحة طبقا ملخططات زمنية  ،ومراحل إجرائية في ظل سياسات
عامة لجامعة دمنهور.
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شعارجامعة دمنهور

ً
تم اختيار شعارا لجامعة دمنهور يشمل صورة اإلله حورس رمز الخير والعدل ،يحيط
به صورة الترس والسنبلتين لداللة على تميز املحافظة في الصناعة والزراعة  ،واللون
االزرق في الخلفية ليعطي تميز املحافظة ملرور نهر النيل ( فرع رشيد ) بها واطاللتها
علي ساحل البحراملتوسط لتجمع بين املياة العذبه واملياة املالحة .

8

موقع الجامعة ومحافظة البحيرة
ً
تقع الجامعة في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة التى تقع فى غرب الدلتا ويحدها شماال
ً
ً
البحر البيض املتوسط  ،وشرقا فرع رشيد  ،وغربا محافظتي اإلسكندرية ومطروح ،يخترقها
شريانان رئيسيان بالجمهورية هما طريقا القاهرة اإلسكندرية الصحراوي والزراعي.
تقع جامعة دمنهور في محافظة البحيرة  -التي تتمتع بموقعها االستراتيجي الهام بين محافظات
اإلسكندرية ،ومطروح ،والجيزة ،واملنوفية ،والغربية ،وكفر الشيخ ،وكما يمر بها نهر النيل فرع
رشيد وتطل على البحر املتوسط ،ويمر بها  3خطوط سكة حديد تربطهما بباقي املحافظات،
وثالثه شرايين رئيسية بالجمهورية هم طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي ،والزراعي
،والدولى الساحلي.
ً
ويقطن محافظة البحيرة حوالى  6.277مليون مواطن ؛ولذلك كان لزاما على جامعة دمنهور أن
تعمل على تزويد املجتمع بخريجين متميزين ،ومبتكرين يحملون لواء التقدم ،والتطور ،وتقدم
الجامعة الدعم الفني ،واملشورة ملجتمع البحيرة ،وتعمل على تقديم حلول مبتكرة ملشكالت
املجتمع وتطويره بما يحقق التنمية املستدامة لإلقليم ،حيث إن جامعة دمنهور هى العمود
الرئيس ي ملحافظة البحيرة التي تقوم بدور خدمي ،واستشارى في تقديم كافة االستشارات
،والحلول العلمية ،والعملية الفعالة لحل املشكالت التي تواجه املجتمع البحراوي،وذلك من
خالل وضع الخطط واالستراتيجيات ،كما أن الجامعة تقدم الدعم الكامل للمحافظة ،
ويوضح الشكل التالي خريطة ملحافظة البحيرة ،ومساحتها الجغر افية.
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التعريف بالجامعة :
تاريخ اإلنشاء:
صدر القرار الجمهوري رقم ( )507بتاريخ  12/4لسنة  1988بإنشاء فرع جامعة
االسكندرية بدمنهور.
صدر القرار الجمهوري رقم ( )303بتاريخ  10/26لسنة  2010بإنشاء جامعة
دمنهور ،واستقاللها عن جامعة اإلسكندرية.
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منشأت كليات ومعاهد الجامعة:
.1

كلية التربية:
أول كلية تم افتتاحها بعد صدور

القرار الجمهورى رقم ()507

لسنه 1988

بإنشاء فرع لجامعة االسكندرية بدمنهور

.2

كلية الزراعة:
بدأت كفرع من كلية الزراعة

باإلسكندرية وفى عام  1984/1983استقلت
عن كلية الزراعة -جامعة اإلسكندرية بعد
صدور القرار الجمهوري  507لسنة  1988بإنشاء
كلية الزراعة بدمنهور.
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.3

كلية اآلداب:
أنشئت كلية اآلداب كفرع لكلية اآلداب

جامعة اإلسكندرية في عام  1984وحتى صدور
القرار الجمهوري رقم

()507

لسنة 1988

باالستقالل كلية اآلداب بدمنهور.

.4

كلية التجارة:
أنشئت كفرع من كلية التجارة

باإلسكندرية عام  1984/1983ثم صدر
القرار الجمهوري رقم ( )507لسنة 1988
بإنشاء كلية التجارة بدمنهور.
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.5

كلية التمريض:
أنشئت بالقرار الجمهوري رقم

( )267لسنة ، 2006والخاص بإنشاء
كلية التمريض بدمنهور.

.6

كلية العلوم:
صدر القرار الجمهوري رقم ()87

فى  2007/3/27بانشإء كلية العلوم
 -جامعة اإلسكندرية  -فرع دمنهور.

.7

كلية الطب البيطرى:
صدر القرار الجمهورى

رقم ( )87بتاريخ 2007/3/27
بإنشاء كلية الطب البيطري بدمنهور
-جامعة اإلسكندرية.
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.8

كلية الصيدلة:

أنشئت كفرع لكلية
الصيدلة  -جامعة اإلسكندرية
عام  2008ثم صدر القرار
الجمهوري رقم ( )303لسنة
 2010بإنشاء جامعة دمنهور،
وتضم كلية الصيدلة ككلية
مستقلة.

 .9كلية التربية للطفولة
املبكرة:
أنشئت كفرع لكلية رياض
األطفال باإلسكندرية عام 2008
ثم صدر القرار الجمهوري رقم
( )303لسنة  2010بإنشاء جامعة
دمنهور وتضم كلية رياض األطفال
ككلية مستقلة.
وتم تعديل مسمى الكليه
الى كليه التربيه للطفوله املبكره فى
العام الجامعى 2019/2018

 .10كلية طب السنان:
أنشئت بالقرار الجمهوري رقم  303لسنة  2010والخاص بإنشاء جامعة دمنهور وبدأت
الدراسة بها للفرقة األولى عام 2014/2013م  ،وجارى استكمال املبنى.
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 .11كلية الهندسة:
أنشئت بالقرار الجمهوري رقم  303لسنة  2010والخاص بإنشاء جامعة دمنهور وجاري
استكمال املبنى.

 .12معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية:
أنش ئ املعهد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  863لسنة ،2014وتم اعتماد الالئحة وبدء
الدراسة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )5231بتاريخ .2017/10/19

 .13كلية التربية النوعية
أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  1679لسنة  2017والخاص بإضافة
كلية التربية النوعية إلى كليات جامعة
دمنهور بمدينه النوباريه وبدأت الدراسه فى
2019/2018
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 .14كلية الحاسبات واملعلومات
أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1734لسنة  2018والخاص بإضافة كلية الحاسبات
واملعلومات إلى كليات جامعة دمنهور بمدينه النوباريه وتبدأ الدراسه بها فى العام الجامعى
 2020/2019بعدد  225طالب وطالبه بناء على ترشيح مكتب التنسيق.

 .15كلية الفنون التطبيقية
أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  )1813لسنة  2019والخاص بإضافة كلية الفنون
التطبيقية إلى كليات جامعة دمنهور بمدينه النوباريه.

 .16كليات جاري إنشائها
.1
.2
.3

كلية الطب ،و املستشفى الجامعي و املراكز الطبية املتخصصة (أرض اإلستاد) بدمنهور.
كلية العالج الطبيعي (أرض اإلستاد) بدمنهور.
كلية التربية الرياضية بنات (أرض اإلستاد) بدمنهور.

 .17كليات ومشروعات مخطط إنشائها:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

كلية تكنولوجيا بناء السفن ،وفنون املالحة بمدينة إدكو.
كلية الثروة السمكية ،وعلوم املصايد بمدينة إدكو.
كلية الغزل والنسيج بمدينة إدكو.
كلية الطاقة والطاقة املتجددة بمدينة إدكو.
كلية التربية الرياضية (بنين) بمدينة البستان.
كلية الخدمة اإلجتماعية بمدينة البستان.
كلية السياحة والفنادق بمدينة رشيد.
كلية اآلثار بمدينة رشيد.
مبنى املدرجات الرئيس ي.

16

الهيكل التنظيمى
لجامعة دمنهور

17

18

البيانات االحصائية
لجامعة دمنهور

19

أعداد المستجدين بجامعة دمنهور للعام الجامعى 2020/2019

20

21

أعداد المقيدين بجامعة دمنهور للعام الجامعي 2020/2019

22

إجمالى أعداد المقيدين بجامعة دمنهور للعام الجامعي 2020/2019

23

أعداد الطالب الخريجين بجامعة دمنهورللعام الجامعى 2020/2019
توزيع الطالب الخريجين
الكلية

دور أول

دور ثانى

جملة الطالب الخريجين

طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات

إجمالى

العلوم

296

106

7

23

303

129

432

الصيدلة

112

314

3

2

115

316

431

الزراعة

265

239

265

239

504

التربية

255

1867

لم يتم اإلنتهاء
منها
لم يتم اإلنتهاء

255

1867

2122

رياض أطفال

ــ

341

ــ

1

ــ

342

342

اآلداب

659

1891

121

221

780

2112

2892

التجارة

851

551

851

551

1402

التمريض

90

323

4

4

94

327

421

الطب البيطرى

59

217

1

4

60

221

281

منها

لم يتم اإلنتهاء
منها
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إجمالى أعداد الطالب الخريجين بجامعة دمنهورللعام الجامعى 2020/2019

25

26

أعداد الطالب المقيدين والخريجين ذوى اإلحتياجات الخاصة والفئات الخاصة
بجامعة دمنهورللعام الجامعى 2020/2019

27

28

أعداد الطالب الخريجين بجامعـــة دمنهـــــور مركز التعليم المفتوح للعام الجامعى 2020/2019

29

30

بيان احصائى بمصادر المعلومات التقليدية والغير تقليدية وذات طبيعة خاصة لمكتبات كليات الجامعة والمكتبة المركزية للعام الجامعى
2020/2019
مكتبة

سنه

عدد

اجمالي

اجمالي مصادر

كلية

االنشاء

القاعات

مصادر

المعلومات

المعلومات

التقليدية

التقليدية

( الدوريات )

المكتبة

2012

3

متوقفة

مستمرة

مصادر المعلومات الغير تقليدية

مصادر المعلومات ذات طبيعة خاصة

المترددين
1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

صور

لوحات

خرائط

اسطوانات

صحف

رسائل علمية

فهارس

مخطوطات

تقارير

أدلة

التراجم

قواميس

موسوعات

علمية

مؤتمرات

ومجالت

سنويا
10

وبحوث

(الكتاب)
246

متوسط

114

603

صحف

ماجستير

دكتوراه

419

184

17

2

27

29

30

4

53

المركزية
التربية

1980

20648

795

139

436

195

الزراعة

1980

3179

2203

1176

790

386

390

اآلداب

1985

22522

1302

اليوجد

876

426

134

العلوم

2007

1309

37

206

156

50

التجارة

2009

1078

67

231

150

81

التمريض

2009

303

105

2009

51

112

الطب

2271

35

3

6000

25

6000

255
11

4000

3

18

200

1

28

1000
8000

84

1100

28

البيطرى
رياض

2012

2622

6

48

82

34

16

2

100

األطفال
الصيدلة

2012

131

43

24

3

31

19

50

بيان بأعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور
أعضاء هيئة التدريس

الكلية
أستاذ متفرغ
ذكور إناث

أستاذ
ج

ذكور إناث

معاونو أعضاء هيئة التدريس

أستاذ مساعد
ج

ذكور إناث

مدرس مساعد

مدرس

اإلجمالى

معيد

ج

ذكور

إناث

ج

ذكور

إناث

ج

ذكور

إناث

ج

كلية التربية

0

0

0

6

3

9

13

4

17

31

32

63

8

27

35

10

20

30

154

كلية الزراعة

17

1

18

9

9

18

22

8

30

35

16

51

23

13

36

5

4

9

162

كلية األداب

7

1

8

10

6

16

12

8

20

24

34

58

7

13

20

3

17

20

142

كلية التجارة

0

0

0

2

2

4

4

3

7

25

19

44

34

36

70

20

18

38

163

كلية التمريض

0

2

2

0

2

2

0

18

18

0

35

35

2

34

36

2

23

25

118

كلية الطب

2

0

2

12

1

13

10

3

13

15

14

29

11

9

20

6

8

14

91

البيطرى
كلية العلوم

0

0

0

12

2

14

11

9

20

35

29

64

16

41

57

6

10

16

171

كلية رياض

0

0

0

0

2

2

3

3

6

3

7

10

2

6

8

0

11

11

37

األطفال
كلية الصيدلة

0

1

1

3

2

5

5

4

9

8

18

26

3

12

15

2

13

15

71

كلية طب أسنان

1

0

1

2

0

2

1

0

1

0

1

1

0

3

3

4

3

7

14

إجمالى هيئة

27

5

32

56

29

85

81

60

141

176

205

381

106

194

300

58

127

185

1124

التدريس
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احصائية بإجمالى اعداد اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة دمنهور للعام الجامعى 2020/2019

33

احصائية بإجمالى اعداد اعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة دمنهور للعام الجامعى 2020/2019

34

احصائية باعداد االساتذة بكليات جامعة دمنهور للعام الجامعى 2020/2019

35

احصائية باعداد االساتذة المساعدين بكليات جامعة دمنهور للعام الجامعى 2020/2019

36

احصائية باعداد المدرسين بكليات جامعة دمنهور للعام الجامعى 2020/2019

37

احصائية باعداد المدرسين المساعدين بكليات جامعة دمنهور للعام الجامعى 2020/2019

38

احصائية باعداد المعيدين بكليات جامعة دمنهور للعام الجامعى 2020/2019

39

40

إحصائيا ت دورات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لعام 2019
م

الدورة

اإلجمالي

1

استخدام قواعد البيانات العالمية

14

2

إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث

12

3

معايير الجودة في العملية التعليمية

20

4

اعتماد برنامج أكاديمي

24

5

معايير الجودة في العملية التدريسية

11

6

الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية

19

7

نظم الساعات المعتمدة

19

8

اتخاذ القرار وحل المشكالت

21

9

االختبارات األلكترونية

12

10

تصميم المقرر

15

11

نظم إدارة المراجع البحثية

12
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إجمالي أعداد المتدربين بالمركزلعــــام 2019
األعداد
املتدربني

املتدربني

املتدربني

باملركز

بربوتوكول

بربوتوكول

مديرية الصحة

أكادميية

إمجالــــي

لوجستيك
1629

394

428

42

2451

الفصل الثالث
منهجية بناء الخطة
االستراتيجية

43

منهجية بناء الخطة
بمراجعة وتحليل ظروف وبيئة العمل الخارجية والداخلية لتحديد الفرص والتهديدات ونقاط
الضعف (نقاط تختاج الى تخسين) والقوة لجامعة دمنهور من خالل التحليل الرباعي (SWOT
) Analysisو كذلك التحديات واملخاطر والتهديدات لليئة الخارجة العاملية التى تجمع فى
احرف كلمة ) (PESTELثم تحديد الغايات واالهداف االستراتيجية واالهداف الفرعية
واالنشطة ثم تحليل الفجوة ) (Gap Analysisبين الغايات املطلوب تحقيقها وبين نتائج تحليل
البيئة الداخلية والخارجية وذلك لتحديد وتقييم االنشطة واالحتياجات الالزمة لتطوير
الجامعة وتميزها

((من اليقيم ال يطور)) أو من ال يتم تقييمه ال يتم تطويره
ً
ولذلك البد من مراجعة ،وتقييم محاور القدرة املؤسسية ،والفاعلية التعليمية طبقا ملعايير
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ،واالعتماد ،والالزمة لتطوير ،وتميز ،واعتماد جامعة
دمنهور وبذلك نحقق كل الغايات والهداف االستراتيجية بما فيهم االعتماد.
و تم تحديد مفاهيم محددة لتأتى الخطة بالثماراملرجوة منها و هى:

مشاركة أكبرعدد من املسؤولين  ،واملهتمين  ،واملستفيدين من أبناء املجتمع املحلى ،
ومن مجتمع الجامعة فى بناءالخطة.
مناقشة عناصرالخطة مع أعضاءاملجتمع املحلى  ،ومجتمع الجامعة من خالل الوسائل
املختلفة للحواروالتواصل.
االعتمادعلى الوثائق،والبيانات املوثقة وتحرىا للموضوعية ،والدقة.
أن تكون الخطة إجرائية ،ومالئمة ،ومبررة.
االتصال باملهتمين بمجال التخطيط اإلستراتيجى كأحد مصادر التطويراملستمر للخطة
 ،ولقد بذلت جهود ضخمة لنشرثقافة التخطيط اإلستراتيجى فى الكليات بوصفها تشكل البيئة
الساسية التى تضمن مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين فى الكليات فى
إعداد الخطة بوصفهم املسؤولين فى النهاية عن تنفيذها.
هناك ثالثة أسئلة أساسية نسجت منها خيوط الخطة االستراتيجية هى:
-

أين نحن اآلن؟  ...تشخيص الو اقع الحالي،
إلى أين نريد الوصول ؟  ...الهداف واملستقبل،
كيف نصل إلى مانريد؟  ...اآلليات.
44

وفي ضوء ما سبق شرعت جامعة دمنهور في إعداد خطة استراتيجية وطنية تراعي خطط الدولة
للتنمية املستدامة  ،وراعت في اطار االعداد لهذه االستراتيجية التنسيق التام بين الهداف
التخطيطية للجامعة وبين الهداف الوطنية املتضمنة في استراتيجية التنمية املستدامة رؤية
مصر2030
وتركز جامعة دمنهور جل اهتمامها لتوفير دعائم قوية تنافسية لتنفيذ خطة مصر للتنمية
املستدامة من خالل توفير مقومات العمل الفني والعلمي والتدريبي للعنصر البشري الذي يعد
أهم عناصر التنمية املستدامة  ،وتم وضع إطار محدد لكل كلية يتضح به مسئوليته ومهامه في
إفراز العنصرالبشري املؤهل والقادرعلي تحقيق أعلي معدالت االداء
ان الخطة املعروضة علي حضراتكم يجب النظر اليها بوصفها البداية الحقيقية إلعادة بناء
جامعة دمنهور بناء علي رؤية مصر  2030التي من من أهم مالمحها بأن تكون جامعة دمنهور من
أفضل  100جامعة علي مستوي العالم .

توجد إشارات إلي منهجية العمل املتبعة في إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة
دمنهور منها:
دراسة وتحليل نماذج من الخطط اإلستراتيجية لعديد من الجامعات املحلية (جامعة
.1
اإلسكندرية – عين شمس – الزقازيق – أسيوط – املينيا – القاهرة) والجامعات اإلقليمية
(جامعة امللك سعود –جامعة نجران –جامعة الكويت).

وفيما يلي أهم املمارسات والتوجهات اإلستراتيجية لهذه الجامعات:
تركز الجامعات العاملية في خططها على فتح آفاق جديدة لزيادة إقبال الطالب على
الدراسة في املرحلة الجامعية والدراسات العليا.
تركز أغلب الجامعات على عوملة املقررات لفتح آفاق جديدة لخريجيها وللعملية
البحثية.
تحرص الجامعات العاملية على دمج علوم الحاسب ونظم املعلومات في جميع املقررات
واإلدارة ملواكبة متطلبات العصرالحديث.
تحرص الجامعات على تأكيد التعاون والتفاعل الداخلي بين مختلف التخصصات
بالجامعة والتعاون مع باقي مؤسسات املجتمع وفتح آفاق تعاون عاملي.

45

حددت أغلب الجامعات العاملية بدقة في خطتها اإلستراتيجية ما تسعى إلى تحقيقه في
نهاية مدة الخطة من حيث ترتيبها بين الجامعات في التصنيفات الداخلية والعاملية.
اعتبار إستراتيجية املتابعة املستمرة للجودة ،والتواصل والتقييم والتطوير ركائز
أساسية للتميز ،وتقليل الكلفة ،وتحقيق املحاسبية.
اعتبار التميز وتحقيق رسالة الجامعة والتنوع واالستجابة ملتطلبات املجتمع امللحة هي
املرجعيات الساسية التخاذ القرارات املتعلقة بتمويل البحاث أو املو افقة على استحداث
برامج أو مقررات أو غيرها من القرارات املتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.
كانت الخطط اإلستراتيجية لغلب الجامعات خمسية (ملدة خمس سنوات) مع العلم
ً
أن بعض الجامعات وضعت خططا إستراتيجية مدتها  10سنوات وبعضهم وضع خطة ملدة 20
سنة.
دراسة نتائج التقويم الذاتي لكليات جامعة دمنهور ،والذي تم تحت إشراف وحدات
ضمان الجودة بالكليات.
نشر الوعي بخصوص أهمية وطرق التخطيط اإلستراتيجي بطرق مختلفة في جميع
أقسام الجامعة الكاديمية واإلدارية.
تكوين مجموعات عمل لجمع معلومات عن عوامل البيئة الداخلية والخارجية املؤثرة
على كافة أنشطة جامعة دمنهور.
تكوين مجموعات عمل لتحليل البيانات املتعلقة بعوامل البيئة الداخلية والخارجية،
وصياغة نقاط القوة والضعف ،والفرص والتهديدات.
استخدام نتائج استطالعات الرأي لكل من:
أعضاء هيئة التدريس.
اإلداريون.
الطالب.
استخدام نتائج املقابالت الشخصية متضمنة مجموعة من السئلة املفتوحة مع
املسئولين من املجتمع.
استخدام الدراسات املسحية للمو اقع الرسمية في الجامعة واملحافظة فيما يخص
بيانات وتقاريرالتنمية.
عقد حلقات املناقشة (ورش العمل ,جلسات العصف الذهني ,املقابالت ,االستبيان,
التقاريروالبيانات) مع املستفيدين من داخل وخارج الجامعة.
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إعداد رؤية وسالة وأهداف إستراتيجية لجامعة دمنهور.
تكوين مجموعة عمل لتحديد الهداف االستراتيجية لجامعة دمنهورً ،
بناء على نتائج
املراحل السابقة ،وكذلك ً
بناء على توصيات الندوات التي ُعقدت في هذا الشأن وحضرها عدد
كبيرمن منسوبي الجامعة.
تكوين مجموعة عمل للقيام بتحليل الفجوة ،وذلك إلجراء دراسة مقارنة بين الوضع
الحالي والهداف االستراتيجية التي تنشدها الجامعة.
تكوين مجموعة عمل لصياغة الهداف اإلستراتيجية.
تكوين مجموعة عمل لوضع خطة تنفيذية للخطة اإلستراتيجية للجامعة.
تكوين مجموعة عمل لوضع آلية ملتابعة وتطويرالخطة اإلستراتيجية للجامعة.
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ويمكن تلخيص خطوات العمل في الشكل التالي:

المراجعات
وعصف ذهني

العرض على
األطراف

التخطيط اإلستراتيجي

التحليل البيئي

العرض على األطراف
المستفيدة

صيغة مبدئية
للرؤية

)(SWOTالتحليل البيئي

اإلطار المجتمعي

الصيغة
النهائية للرؤية

)(Gapتحليل الفجوة

الدراسة
االستطالعية

اإلطار البرامجي

السياسات

الخطة التنفيذيــــة

اإلطار المؤسسي

مؤشرات األداء

العرض على
األطراف

المحددات
واألهداف

المشروعات

شكل ( )1الركائزالساسية واملراحل املختلفة للخطة اإلستراتيجية
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األولويات

وقد قام الفريق بالتالي:
ورش العمل وجلسات العصف الذهني.
املقابالت.
االستبيان.
التقاريروالبيانات.
وقد قام فريق العمل بجمع أفضل املمارسات في الجامعات املحيطة وتمت االستفادة منها في
صياغة رؤية ورسالة الجامعة ،وفي اإلعداد للخطة اإلستراتيجية ،وفيما يلي وصف موجز ملا
تناولته خطط الجامعات التي تمت دراستها:

ً
أوال :الجامعات املحلية بمصر:
-1
-2
-3
-4
-5

جامعة اإلسكندرية.
جامعة املنيا.
جامعة الزقازيق.
جامعة أسيوط
جامعة عين شمس

جامعة اإلسكندرية:
أما جامعة اإلسكندرية فقد وضعت محاورلخطتها اإلستراتيجية للتطوير تضمنت:
نظام ضمان الجودة واالعتماد.
التعليم والتعلم (البرامجي).
تحسين الجودة (خطط التدريب).
نظام تكنولوجيا املعلومات.
املجتمع املحلي وسوق العمل.
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جامعة عين شمس:
قامت جامعة عين شمس بصياغة الغايات والهداف اإلستراتيجية ً
بناء على رؤية
ورسالة الجامعة ونتائج التحليل البيئي ) (SWOTبصورة عامة لتشمل جميع جوانب العملية
التعليمية والبحثية والخدمة املجتمعية ،وتمت صياغة أربع غايات رئيسة ،انبثق من كل منها
عدد من الهداف التي يتم تحقيقها عن طريق عدد من الخطط والبرامج تتم متابعتها من خالل
ً
وأخيرا تم سرد بعض الضمانات والتوصيات التي ترى
مخطط زمني مدته خمس سنوات،
ٌ
الجامعة أن تنفيذ الخطة مرهون بها.
خطة إستراتيجية لضمان الحد الدنى من التحسين والتطويرفي الجامعة وكلياتها.
خطة إستراتيجية للسماح بالتوسع في أنشطة محددة في جميع البعاد لضمان قدر
متوسط من التطوير(مقبولة لكن أقل من املنشود).
خطة إستراتيجية للوصول إلى مستوى مرض ي من التطويرفي جميع البعاد.
كما تم وضع املخطط الزمني لتنفيذ النشطة على مدار خمس سنوات ،وكذلك وضع
تصورملصادرالتمويل املطلوب في حالة كل من السيناريوهات الثالثة.
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السمات المميزة للخطة
االستراتيجية
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السمات املميزة للخطة في مجال التعليم والتعلم
تهيئة البيئة العلمية والتقنية والفنية والنظامية الداعمة لالعتماد الكاديمي واملؤسس ي
في جميع البرامج الكاديمية والوحدات االستراتيجية في الجامعة .
توفر مقومات النجاح والداء الفعال للبني التحتية بالجامعة لتوفير بيئة تعليمية آمنة
جاذبة ومحفزة لالبتكارالعلمي واإلبداع..
انشاء كليات وبرامج جديدة التاحة مزيد من الفرص أمام الطالب لالتحاق بها .

السمات املميزة للخطة في مجال البحث العلمي
التوسع في املشاريع البحثية البحث العلمى ملواجهة مخاطر التغيرات املناخية والتلوث
البيئى على املوارد املائية وبخاصة في محافظة البحيرة
التوسع في اعتماد املعامل البحثية في الجامعة وكلياتها تخدم املجتمع وتنتج من خاللها
أحدث البحاث البينية  ,والبحاث املتعددة التي تحقق التنمية ملصرنا الحبيببة  ،وخاصة
ملحافظة البحيرة ولوجه بحري وشمال مصروسيناء .
التعاون بين الجامعة ومؤسسات االنتاج في البحاث املشتركة واإلشراف علي رسائل
املاجستير والدكتوراه لحل مشكالت االنتاج  ،وكذلك لتطوير منظومات معالجة وتحلية املياه
وحماية البيئة  ،وكذلك مجال سالمة الغذاء
الشراكات االستراتيجية مع املؤسسات العلمية والبحثية الدولية ,بما يسهم في تطوير
املناخ العلمي والبني التحتية وبرامج الدراسات العليا وفق املعاييرالعاملية.

السمات املميزة للخطة في مجال خدمة املجتمع وتنمية البيئة
تطويرخطط وبرامج خدمة املجتمع وتنمية البيئة لكسب ثقة الطراف املستفيدة .
تبني استراتيجية متكاملة املحاور في مجال سالمة الغذاء داخل املحافظة واملناطق
املحيطة من منظور فريد تتكامل فيه إمكانيات الجامعة في كافة التخصصات الكاديمية
واملعامل البحثية املعتمدة.
إعطاء أولوية قصوي لرفع الو اقع االقتصادي والبيئي واملائي والزراعي للمحافظة من
خالل إنشاء الطلس الجيوكيميائي باملحافظة لوضع خريطه استثمارية جديدة للمحافظة .
التعاون بين الجامعة ومؤسسات االنتاج في البحاث املشتركة واإلشراف علي رسائل
املاجستير والدكتوراه لحل مشكالت االنتاج  ،وكذلك لتطوير منظومات معالجة وتحلية املياه
وحماية البيئة وكذلك مجال سالمة الغذاء
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التزامات
الخطة االستراتيجية
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التزامات الخطة االستراتيجية
تم إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة دمنهور في إطار ثالثة محددات أساسية حاكمة
،ومنظمة تشمل كل من:

االستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم ،والبحث العلمي والتي
نص عليها الدستور املصري.
حيث تم تخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن  %4من الناتج القومي
ً
اإلجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع املعدالت العاملية ( املادة  ، )19وكذلك تشجيع التعليم
ً
الفني والتقني ،والتدريب املنهي ،وتطويره ،والتوسع في أنواعه كافة وفقا ملعايير الجودة العاملية
بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ،كما تم تخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للتعليم
ً
الجامعي ال تقل عن  %2من الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع املعدالت
ً
العاملية (املادة  ،)21و أيضا تم تخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي لإلنفاق على البحث
ً
العلمي ال تقل عن  %1من الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع املعدالت
العاملية ( املادة .) 23

استراتيجية التنمية املستدامة رؤية مصر2030
بوصفها اإلطار الحاكم للتنمية في الجل الطويل ،والتي تستهدف أن تكون مصر من أفضل 30
دولة على مستوى العالم من حيث الدخل ،والتنمية البشرية ،ومكافحة الفساد ،وتنافسية
السواق وجودة الحياة وسعادة املواطن بحلول عام  ، 2030وارتكزت الخطة االستراتيجية
لجامعة دمنهورعلى املالمح الرئيسية الستراتيجية التنمية املستدامة وهي ( :االقتصاد ،الطاقة،
الشفافية وكفاءة املؤسسات الحكومية ،التعليم ،االبتكار واملعرفة والبحث العلمي ،الصحة،
الثقافة ،العدالة االجتماعية ،البيئة ،التنمية االجتماعية ).

اإلطارالفكري لبرنامج عمل الحكومة املصرية
ينطلق برنامج عمل الحكومة من غاية أساسية يسعى لتحقيقها ،وهي التحسين املطرد في جودة
حياه املواطن املصري بمفهومها الواسع الذي يغطي كافة الجوانب االجتماعية ،والثقافية
،واالقتصادية وجاءت أهداف هذا اإلطار في عدة نقاط وهي رفع كفاءة الداء الحكومي والتنمية
االقتصادية ،والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين معيشة املواطن.
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خطة وزارة التعليم العالي
تشمل خطة الوزارة خالل عدة محاور:
في مجال إتاحة الخدمات التعليمية تتضمن الخطة العمل على الوصول ملعدل قيد إجمالي %36
من الفئة العمرية  18إلى ، 22وذلك عبر التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة  ،حيث تستمر
الوزارة في متابعة العمل ،و إنشاء جامعات حكومية  ،إلى جانب الجامعات الهلية ،وتشمل
الجاللة والعلمين و املنصورة الجديدة وجامعة امللك سلمان بفروعها الثالثة بمدن رأس سدر ،
شرم الشيخ  ،الطور وكذا االنتهاء من املرحلة الثانية من جامعة زويل ،وكذلك انتهاء نسبة %85
من الجامعة اليابانية إلى جانب فتح فروع جديدة للجامعات الدولية ،وكذلك متابعة إنشاء عدد
من الجامعات الخاصة التي صدر لها قرارات جمهورية باإلنشاء ،ومراعاة أن تكون الجامعات
الحديثة جامعات ذكية ،وتقدم تخصصات علمية جديدة  ،وتحقق مفهوم جامعات الجيل
الثالث.
ً
ً
في مجال التعليم الفني تعمل الوزارة في خطة إلنشاء عدد (  ) 20معهدا نوعيا في تخصصات
ً
مختلفة فضال عن متابعة العمل في إنشاء  3جامعات تكنولوجية جديدة في القاهرة الجديدة
وقويسنا وبني سويف.
فيما يتعلق بخطة تحسين ترتيب الجامعات املصرية في التصنيفات العاملية تواصل الوزارة في
عام  2019تقديم الدعم لدفع الجامعات املصرية ملراتب متقدمة  ،واالستمرار في العمل على
تحسين ترتيب مصر في النشر الدولي إلى جانب متابعة امللفات ؛لتحسين جودة العملية
التعليمية  ،منها:
افتتاح مراكز التوظيف ،والتدريب بالجامعات الحكومية ،والخاصة  ،وتكليف لجان القطاع
بتحديث املناهج وربطها بسوق العمل ،و افتتاح مكاتب رعاية الو افدين بالجامعات والتوسع في
ً
البعثات التدريبية لشباب الباحثين طبقا الستراتيجية الدولة لخطط التنمية ،وزيادة ميزانية
البعثات ،وتفعيل االنفاقيات الدولية مع الجهات املانحة.
كما ستشهد النشطة الطالبية على مستوى الرياضة ،والفنون ،والثقافة نهضة حقيقية على
كافة املستويات ؛وسوف تدعم وزارة التعليم العالي الجامعات في مجال املشاركة املجتمعية
ً
،وخدمة البيئة املحلية بما يحقق دورا أكثر فعالية للجامعات في خدمة التنمية املستدامة في
مجال البحث العلمي خالل عام  2019سيتم االنتهاء من عدد من التشريعات الداعمة لالبتكار ،
وتنفيذ استراتيجية العلوم ،والتكنولوجيا ،واالبتكار )، (STI-EGY 2030والتي تم االنتهاء منها في
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 ،2018ومتابعة عائد االستثمار من اإلنفاق الحكومي في البحث العلمي  ،وإعداد خريطة البحث
مصر
في
العلمي
 Research Landscape in Egyptبالتعاون مع إحدى كبرى املؤسسات املتخصصة في النشر
العلمي  ،فضآل عن متابعة تنفيذ ،وتفعيل قانون حو افز االبتكار عقب صدور الئحتة التنفيذية
من خالل إجراءات وآليا ت إنشاء الشركات الناشئة من مؤسسات وهيئات التعليم العالي،
والبحث العلمي  ،وكذا أودية العلوم والتكنولوجيا بمدينة البحاث العلمية ،والتطبيقات
التكنولوجية ،ومعهد بحوث اإللكترونيات وحاضانات العمال التكنولوجية .وكذا إنشاء 5
تحالفات تكنولوجية جديدة ،ودعم  850مشروع تخرج للطالب يرتبط بالصناعة.
جامعة دمنهور ال تعمل في ظل نظام مغلق بل يؤثر في عملها كل من البيئة الداخلية ،والخارجية،
وقد تم مناقشة هذه املؤثرات من خالل لجنة عمل التخطيط االستراتيجي.

عوامل نجاح الخطة
وترتكزالخطة االستراتيجية لجامعة دمنهورعلى ثالث دعامات أساسية:
الولى :هى اإلفادة الواعية من مختلف الخبرات املتراكمة والتجارب الرائدة لدى الساده
اعضاء هيئة التدريس سواء الخبرات املحلية اوالعاملية.
الثانية :فتتمثل في توفيرالدعم املتواصل من الجهات واملؤسسات الدولية ومنظمات املجتمع
املدنى ورجال قطاع العمال واإلنتاج وجمعيات املستثمرين لتوفير اإلمكانات املالية
الالزمة لدفع عملية التطوير وذلك بتكوين فريق وتدريبه ايضا على كيفية االتعامل مع الجهات
املانحة  ،و أيضا منظمات املجتمع املدنى مثل صندوق العلوم والتكنولوجيا والهيئة الملانية
للمنح والهيئة اليابانية وهيئة املعونة المريكية والبريطانية – الصندوق العربي الخليجي-
االتحاد الوربي وإدارة املشروعات بوزارة التعليم العالى باإلضافة إلى تمويل املؤسسات الدولية
وغيرها من الجهات املانحه من اجل تدبيرمصادرالتمويل وعمل وحدات ذات طابع خاص.

الثالثة

 :الرغبة الداخلية إلدارة جامعة دمنهور  ،وجميع العاملين واإلداريين في تحقيق

الجودة الشاملة والتميز.
ويتم ذلك فى إطار يدعم التكاتف بين الجهود الحكومية املادية والبشرية والتخصصية بحيث
تتكامل الفكار البناءة لتحقيق طفرة نوعية فى آداء جامعة دمنهور ،وإرساء دعائم التنمية
الشاملة التى تعد القاعدة الراسخة لتقدم الجامعه وبلدنا الحبيب مصر وازدهارهما .
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الفصل الرابع
المقارنات المرجعية
والممارسات الفضلي
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املقارنات املرجعية واملمارسات الفضلى:
Benchmarking and best practices

تمهيد:
تعد عملية املقارنات املرجعية من التطبيقات املعاصرة التي تستخدمها املؤسسات كأداة
لتطوير وتحسين الداء من خالل املقارنة مع مؤسسات مماثلة بغية االستفادة من تجاربها
لتعزيز مواطن القوة وعالج مواطن الضعف واالستثمار المثل للموارد لتحقيق التميز
واإلبداع .ولذا؛ فإن لتقييم ومقارنة وضع جامعة امللك خالد بالجامعات املناظرة أهمية كبيرة في
تطوير أدائها ،مع الخذ في االعتبار ظروف كل جامعة ،وتاريخها ،وخبراتها ،والسياق املحيط بها
والظروف املالية ،والتوقعات املحلية واإلقليمية املتعلقة بها.
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وتقوم املنهجية على جمع ما يمكن الوصول إليه من البيانات املالئمة عن الجامعات قيد
املقارنة ،ومن ثم تحليلها لضمان تقديم قيمة مضافة من شأنها تحسين العمل الكاديمي
واإلداري بالجامعة.
املنهجية ومعايير اختيار الجامعات املرجعية:

تم تحديد عدد من املعايير التي يجب أن تتو افر في الجامعات التي سيتم اختيارها
جهات مرجعية؛ وهي على النحو التالي:
 .1أن تكون جامعة حكومية وليست خاصة فيما يتعلق بالجوانب املالية.
 .2أن يكون أعداد الطلبة امللتحقين بها ال تقل عن عشرة آالف طالب.
 .3أن يتو افر مسارين على القل من املسارات التعليمية التالية بها) :مسار
صحي ،مسار علمي ،مسار إنساني(.
 .4أن تتشابه بعض الجامعات قيد املراجعة في بعض السمات الثقافية مع
جامعة دمنهور.
 .5أن يكون تاريخ انشاء الجامعة ضمن القرن املاض ي
 .6يفضل ان تكون الجامعة ضمن املئتين الولى في تصنيف  QSللجامعات.
 .7تقديم الجامعة لكثرمن درجة علمية (بكالوريوس-ماجيستير-دكتوراه).
وتجدر اإلشارة إلى أن املعايير أعاله يتفاوت مدى تو افرها من جامعة لخرى ،وال يعني
بالضرورة أن تنطبق كل املعايير أعاله على جميع الجامعات قيد املقارنة بل معظمها.
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جامعة الشرق الوسط التقنية :تأسست عام  1956م ،وهي جامعة
تقنية عامة تقع في أنقرة ،بتركيا .وتركز بشكل أسا س ي على الهندسة
والعلوم الطبيعية .وتعتبر جامعة رائدة في مجال البحوث العلمية
الهندسية في تركيا والشرق الوسط ،ويبلغ عدد طالب الجامعة حوالي
 31000طالب وطالبة ،ويعمل بها حوالي  2500عضو هيئة تدريس.
جامعة جورج ميسون :تأسست الجامعة عام  1949م ،وهي جامعة
أمريكية تقع في والية فرجينيا وتعد من الجامعات العريقة في
الواليات املتحدة المريكية .ولها ثالثة أفرع رئيسية تقع في
فيرفاكس ،وأرلينغتون ،وماناساس بوالية فرجينيا .حيث تتوزع تلك الفرع على مسافة
جغر افية تتراوح بين  ) 25.5و  50كم(.
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جامعة امللك سعود :تأسست في مدينة الرياض عام  1957م،
وهي أول مؤسسة للتعليم الجامعي في اململكة العربية السعودية،
وعلى مدى العقود املاضية نمت الجامعة تدريجيا لتشمل
املجاالت الصحية والعلمية واإلنسانية ،وقد أصبح لها سمعة أكاديمية متميزة .كما أنها تمتلك
ًّ
حاليا محفظة استثمارية عقارية وقفية تتجاوز قيمتها مليار دوالر.

جامعة والية أريزونا :تأسست عام  ، 1885وتقع في مدينة تمبي،
وتعد الجامعة الكبر في الواليات املتحدة من حيث عدد الطالب
املسجلين بها ،إذ يقدرون بحوالي  72ألف طالب .كما يعد الحرم
الجامعي لها الكبر في الواليات املتحدة ،ويبعد الحرم الجامعي
عن العاصمة فينكس حوالي ثمانية أميال  ) 13كم (.ويميز الجامعة توجهها البحثي ،إذ حصلت
على تصنيف مرتفع في بعض التصنيفات العلمية للبحوث العلمية.

جامعة امللك خالد :تاسست عام  1998وتقع في العسير وتحتل
ً
ً
ً
وشاسعا في الجنوب الغربي من اململكة
متميزا
موقعا
منطقة عسير
العربية السعودية وتضم الجامعة  29كلية و  18مركزا علميا وبحثيا.
و  4جمعيات علمية و  1معهد بحثى .تشمل املجاالت الصحية
والعلمية واإلنسانية .وتضم الجامعة  46برنامجا اكاديميا.
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خارطة الطريق إلى التميزمن خالل الدراسة السابقة:
ركزت الجامعات التي تمت دراسة خطتها اإلستراتيجية على التميز في ثالثة اتجاهات
متكاملة وهي :العملية التعليمية ،والبحثية ،والتفاعل مع املجتمع .وأولت هذه الجامعات
ً
اهتماما ً
كبيرا للتنوع ) (diversityمع العمل على التمدد والنمو الرأس ي والفقي.

وفيما يلي أهم املمارسات والتوجهات اإلستراتيجية لهذه الجامعات:
تركز الجامعات العاملية في خططها على فتح آفاق جديدة لزيادة إقبال الطالب على
الدراسة في املرحلة الجامعية والدراسات العليا.
تركز الجامعات الجنبية على عوملة املقررات لفتح آفاق جديدة لخريجيها وللعملية
البحثية.
تحرص الجامعات العاملية على دمج علوم الحاسب ونظم املعلومات في جميع املقررات
واإلدارة ملواكبة متطلبات العصرالحديث.
تحرص الجامعات العاملية على تأكيد التعاون والتفاعل الداخلي بين مختلف
التخصصات بالجامعة والتعاون مع باقي مؤسسات املجتمع وفتح آفاق تعاون عاملي.
حددت أغلب الجامعات العاملية بدقة في خطتها اإلستراتيجية ما تسعى إلى تحقيقه في
نهاية مدة الخطة من حيث ترتيبها بين الجامعات في التصنيفات الداخلية والعاملية.
اعتبار إستراتيجية املتابعة املستمرة للجودة ،والتواصل والتقييم والتطوير ركائز
أساسية للتميز ،وتقليل الكلفة ،وتحقيق املحاسبية.
اعتبار التميز وتحقيق رسالة الجامعة والتنوع واالستجابة ملتطلبات املجتمع امللحة هي
املرجعيات الساسية التخاذ القرارات املتعلقة بتمويل البحاث أو املو افقة على استحداث
برامج أو مقررات أو غيرها من القرارات املتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.
كانت الخطط اإلستراتيجية لغلب الجامعات ثالثية او خمسية.
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تشترك الجامعات الجنبية في استخدام كلمات مفتاحية فيما يمكن اعتبارها سمة التميز لهذه
الجامعات وهي:
)The five Rs (Research, Recruit, Retain, Respond, Recognize
Research

التركيز والتميز في األبحاث العلمية وتوفير بيئة علمية بحثية
لتشجيع الطالب على المشاركة في األبحاث ،ودعم المقررات
الدراسية بنتائج األبحاث الحديثة ،حيث تعد الجامعات
المتميزة البحث العلمي القاطرة التي تقود تطوير العملية
التعليمية وترتقي بقدرات الطالب العلمية والمهارية.

Recruit

تولي الجامعات العالمية اهتمامًا بالغًا الختيار أفضل العناصر
البشرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالوظائف
اإلدارية ،وترى أنها بذلك تضمن االرتقاء بمستوى الطالب
والخريج باإلضافة إلى االرتقاء بالعملية البحثية.

Retain

توفر الجامعات المتميزة بيئة داعمة ألعضاء هيئة التدريس
وموظفيها لتنمية قدراتهم ولضمان االحتفاظ بهم وبوالئهم
للجامعة ،حيث يعد العنصر البشري المميز المحرك الرئيس
لعملية التطوير.

Respond

تتفاعل وتستجيب الجامعات المميزة الحتياجات طالبها
وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها ،كما تستجيب
لالحتياجات المتجددة للمجتمع وسوق العمل بهدف فتح آفاق
متجددة لخريجيها واالرتقاء بالمجتمع.

Recognize

تقدر الجامعات المميزة األداء المتميز لجميع منسوبيها من
الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.
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املمارسات الفضلى:
الجامعة

الممارسة

فكرة عامة عنها

جامعة الملك سعود

مراكزالتميز

أنشأت جامعة الملك سعود عددا من مراكز

البحثي

التميز البحثي مثل معهد الملك عبد اهلل
لتقنية النانو .ومعهد الملك عبد اهلل للبحوث
والدراسات االستشارية .ومعهد األمير سلطان
ألبحاث التقنيات المتقدمة .قامت الجامعة
بدور رئيسي في تطوير وتنفيذ وادي الرياض
للتقنية .والذي يعد مركزا لألبحاث واالبتكار
وذراعا استثماريا يسهم في دعم البحث العلمي
ماديا وتطبيقيا .وقد حققت هذه الجهود نقله
نوعية باإلنتاج البحثي.

جامعة جورج ميسون

تحولت جامعة جورج ميسون من جامعة

التوجه

للدراسات العليا تقدم برامج البكالوريوس فقط إلى
جامعة للدراسات العليا كذلك؛ إذ أنشأت
الجامعة معاهد في مجاالت مثل :العلوم
الحاسوبية ،والسياسة العامة ،وتحليل
وحل النزاعات ،والشؤون الدولية،
والدراسات الثقافية .كما فوضت الجامعة
كل معهد من تلك المعاهد في توظيف
أعضاء هيئة التدريس ،وبناء البرامج
األكاديمية بصفة مستقلة .وقد حققت
هذه الممارسة نجاحًا باهرًا في تحقيق
الحراك التطويري المأمول بمرونة أكبر
حتى في ظل خطتها التوسعية لتكون
جامعة شاملة.
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جامعة طوكيو

دعم الشركات

عملت جامعة طوكيو في السنوات

الناشئة

األخيرة ،على خوض مجال ريادة األعمال،
وفق ما يتماشى مع آمال وتوجهات
اليابان المستقبلية
في تحويل المؤسسات التعليمية إلى
مراكز لالبتكار .إذ ترتبط جامعة طوكيو
بنحو  240شركة ناشئة ،وهو ضعف
عددها قبل خمس سنوات وخالل عام
 2015تم ادراج 16شركة منها في سوق
األوراق المالية بقيمة إجمالية بلغت نحو
ثمانية مليارات دوالر وتهدف هذه
الخطوة إلى حث الخريجين على تأسيس
مشروعات ناشئة عوضًا عن العمل في
وظائف القطاعين العام والخاص.

 University of Southربط الحوافز

نظرا ألن  80 %من عائدات كلية الطب في

المالية باألداء

هذه الجامعة تخصص لتعويض أعضاء

Florida

هيئة التدريس والموظفين ،فإن عميد
الكلية قد كلف مجلس الكلية بإعداد نظام
لربط المقابل المادي باألداء الذي من شأنه
تحسين اإلنتاجية وزيادة الرواتب عن طريق
تحديد توقعات أداء واضحة لعضو هيئة
التدريس واإلداري ترتبط بالمقابل المالي
الذي يحصل عليه ،وقد ساهمت الفكرة في
تغيير الثقافة لتركز على المخرجات
وتحسين اإلنتاجية .إضافة الى توفير
بيانات األداء .كما زادت استجابة أعضاء
هيئة التدريس اإلكلينيكيين لدعم البرامج
التعليمية.
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جامعة والية بنسلفانيا

تكريم

تقدم جمعية خريجي جامعة والية

الخريجين

بنسلفانيا جوائز للخريجين المتميزين
الذين قدموا عروضً وأعماال استثنائية.
حيث تهدف هذه الجوائز إلى تحفيز
الخريجين واستمرار اهتمامهم بالجامعة
والعمل في المجلس االستشاري غير
الرسمي للجامعة كما يوفر ذلك سبالا
إضافية لتعزيز الهوية والتمثيل مع
الخريجين حيث يتم منح جائزة في
مجالين هما
:

 )1الخريجون الذين يقدمون أعما

إبداعية ومبتكرة،
 )2الخريجون الذين لديهم سجل حافل
من النجاح واألعمال
المجتمعية البارزة.
الحصول على

أعدت هذه الكلية رابطاا للباحثين يوفر

منح بحثية

معلومات حول صياغة أهداف وغرض
المنحة بطريقة صحيحة والربط بينها
وبين رسالة وأهداف الجهة المانحة وفي
هذا السياق ،قامت بعض الجهات بإنشاء
مكتب للتطويرالمؤسسي Institutional
 Advancement (IA) Officeيهدف
إلى توفير أموال من مصادر خارجية أموال
من مصادر خارجية بناء على األولويات
السنوية لهذه الجهة ضمن خطتها
االستراتيجية
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سياسة وأسس

تلتزم هذه الجامعة باتباع أعلى معايير

وإجراءات

اخالقيات البحث العلمي والحفاظ عليه
في جميع أنشطتها وجميع التفاصيل

أخالقيات

الخاصة بالسياسات واالسس واإلجراءات

البحث العلمي

موصفة في ادلة متاحة للباحثين.
ويوجد لديها لجنة خاصة بذلك ،ولجان
فرعية منبثقة منها ويوجد لديها لجنة
خاصة بذلك ،ولجان فرعية منبثقة
منها .وعلى جميع الباحثين مراعاة
رسالة الجامعة وقيمها وسياساتها في
هذا الصدد.
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الفصل الخامس
التحليل البيئي
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التحليل البيئي  SWOT Analysisوتحليل الفجوة GAP Analysis
ولبناء خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ وتؤتي بثمارها البد من معرفة أين نحن؟ وماذا نريد؟
وكيف نصل إلى ذلك؟
ولذك البد من عمل التحليل الرباعي ) (SWOTملعرفة عناصر القوة والضعف (النقاط التي
ً
تحتاج الي تحسين) في البيئة الداخلية (الجامعة) ،و أيضا معرفة التهديدات ،والفرص في البيئة
ً
الخارجية املحيطة والبد أيضا من النظر إلى البيئة الخارجية حيث يوجد عديد من التحديات
العاملية تجمع في كلمة ) )PESTELوهي التحديات السياسية ،واالجتماعية ،و التقدم التكنولوجي
السريع  ،واإلقتصادية ،والحقوقية (تخص منظمات حقوق اإلنسان) ،وكذلك عمل تحليل
الفجوة ( ، )Gap Analysisوهو الفرق بين الوضع الحالي و الوضع املنشود؛ والبد للخطة
االستراتجية للجامعة أن تتمحور حول عنصرين مهمان ،وهما رؤيه ،ورسالة جامعة دمنهور ،
والبد وأن ينبثقا من رؤية ،ورسالة وزارة التعليم العالي واملنبثقتان من خطة الدولة حتى تحقق
النهضة ،والتحديث ،والبناء .حيث تهتم الرؤية والرسالة بمجتمع املعرفة والتميز ،واملنافسة
،والتنمية ،واالبتكار،واإلبداع.
(Vision & Mission depend on Knowledge, Excellence Competition, Leading
Creativity and Innovation)& development
تم استخدام موديل "ماكنزي"  The McKinsey7s, Model/7sلتحليل العوامل االستراتيجية
الداخلية لجامعة دمنهور ،والتي تعتمد على سبعة عوامل رئيسة كاآلتي:

الهيكل
الفراد
املوارد
نمط اإلدارة
النظمة واإلجراءات
املهارات
القيم املشتركة

Structure
Staff
Sources
Style
Systems& Procedures
Skills
Shared Value
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 لتحليل العوامل االستراتيجية الداخلية7 s رسم توضيحي لموديل ماكنزي

Strategy

Structure

Skills
Super- ordinate

Goals
(shared Values)
Systems
and
Procedures

Style
Staff
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التحليل الداخلي  ،والخارجي لبيئة الجامعة
Internal
Environment

مصفوفة تحليل الخيارات اإلستراتيجية –SWOT
نقاط الضعف )(W

نقاط القوة )(S

 WOضعف \ فرص
ما هي الفرص املساعدة على
التخلص من نقاط الضعف؟
 WTضعف \ املخاطر
كيف نستطيع تقليل نقاط
الضعف وتجنب إجتماعها مع
املخاطر؟

SOقوة \ فرص
ما هي نقاط القوة املساعدة
على اإلستفادة من الفرص؟
املخاطر)(T
 STقوة \ تهديدات
ما هي نقاط القوة املساعدة
على تجنب املخاطر؟

عوامل داخلية
)(IFAS

أين
نحن
األن ؟

)(EFAS
عوامل خارجية

فرص)(O

إلى أين
نريد أن
نصل ؟

كيف
سنصل
إليه ؟
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التميز
والجودة
واالعتماد

امللخص

ملاذا

كيف

ماذا

من

تحليل البيئة الداخلية و الخارجية المحلية و البيئة
العالمية
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رسم تخطيطي ألهم عناصر الخطة االسترتيجية

مراجعة معايير االعتماد املؤسس ي للجامعة
سوف يتم تبنى معايير اعتماد الجامعات الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد ،والتأكد من تنفيذها بإتقان من خالل مؤشرات تقييم اآلداء
)Key Performance Indicators )KPIs
ً
وذلك إنطالقا من اإليمان القوى بأهمية ضمان الجودة واالعتماد والتحسين املستمر ،وذلك
عن طريق عملية تعليمية منظمة تسعى إلى استخدام الساليب الحديثة في التعليم والتعلم
والتكنولوجيا املتقدمة ورفع مستوى العملية التعليمية في القاعات الدراسية ،واملعامل
،واملقررات اإللكترونية ،والتدريب الطالبي واإلرتقاء بخطة الدراسات العليا ،والبحوث بحيث
ً
تواكب البحوث التطورالعاملي وتكون بحوثا هادفة لخدمة البيئة ،واملجتمع..وحيث انه ال جودة
إال بالدراسة الذاتية فكان البد من االهتمام بسرد نقاط القوة ،والضعف ،ومعرفة الفرص
،والتهديدات كي نضع خطة تطويرية فعالة ،ونحسن من الوضع الراهن ونضع الخطط
لالستمرار ونضع املؤشرات ملعرفة مدى التقدم ،والنجاح ولتحقيق الغايات واالهداف
االستراتيجية للجامعة
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وترجع أهمية الخذ بفلسفة ضمان الجودة والتحسين املستمر بالجامعة
(الخطة التطويرية للجامعة) إلى عدة اعتبارات:
املنافسة القوية في سوق العمل اليومي ،والعربي تستدعى بكل وعي أن يكون للجامعة
خطة واضحة للجودة واالعتماد.
مواجهة البطالة بوصفها مشكلة تهدد خريجي معظم الكليات ،و اتساع العلم ،واملهارات
هو السبيل الوحيد لخلق فرص عمل.
املنافسة الشريفة بين الجامعات ؛ لتجويد أعمال ،وتحسين مستوى خريجيها يحتم
العمل بنظام وعلم للدخول فى هذه املنافسة .
ً
هدف أساس ي ومهم من أهداف الجودة املشاركة املجتمعية ،وهذا يجعل للجامعة دورا
ً
مهما فى الشراكة املجتمعية.
التطورالعلمي السريع يستدعى الجهد ،والبحث للحاق بقطارالتقدم.
تطبيق نظم الجودة التي تحث على خلق مصادر التمويل الذاتي لتمويل العملية
التعليمية والبحث العلمي.
تطبيق نظم الجودة التي تخلق محاسبة ذاتية ،وتقدير موضوعي لقدرات املؤسسة
العلمية ،وتحديد املعوقات ،و اقتراحات الحلول.
مخرجات متميزة لكل القطاعات تعليم وبحث علمى وخدمة مجتمع والقطاع االدارى
واملالي

املخرجات املتوقعة من تنفيذ الخطة االستراتيجية لتحقيق
التميز لجامعة دمنهور
ً
تفعيل لجان التميز الحكومي بالكليات النظرية (مرحلة أولى تبعا لخطة لجنة التميز
الحكومي بالجامعة).
إنشاء اللجنة الفرعية املعنية باستشراف املستقبل املنبثقة عن لجنة التميز الحكومي
بالجامعة.
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ً
تفعيل مبادرة مختبرات اإلبداع بالكليات العملية ( تنفيذا لخطة لجنة التميز الحكومي
بالجامعة).
تنظيم يوم ال ِّعلم الجامعي لجامعة دمنهور(لتكريم العلماء ،والقيادات والنماذج التربوية
بالجامعة).
قيادات أكاديمية وإدارية فعالة تتبنى التطوير املستمر للقدرات التنافسية لجامعة
دمنهور (النظم اإلدارية  -نظام فعال للجودة  -تنمية املوارد الذاتية )...مع ممارسات ابتكارية
فعالة في مجال اإلدارة.
أعضاء هيئة تدريس ذوى قدرة ابتكارية على املستوى اإلقليمي والدولي (استخدام
النظم التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية – تطبيق نظم تقويم الطالب املطورة -بحوث
ومشاريع علمية متميزة).
زيادة طردية لعداد الطالب الو افدين باملرحلة الجامعية الولى ومرحلة الدراسات
العليا
نظم إدارة معلومات فعالة ،ومستخدمة بكفاءة (مكتبة رقمية  -قواعد بيانات  -أرشفة
إلكترونية  -موقع إلكتروني فعال).
برامج أكاديمية مطورة للمرحلة الجامعية الولى والدراسات العليا /برامج أكاديمية
بينية مستحدثة  /برامج أكاديمية مشتركة ،ومفعلة مع مؤسسات تعليمية إقليمية /دولية تتفق
مع معايير أكاديمية مرجعية خارجية بما يضمن منافسة الخريجين في سوق العمل اإلقليمي
والدولي.
أساليب مطورة ،ومبتكرة للتعليم ،والتعلم ،وبيئات تعليمية مجهزة ومبتكرة على
مستوى إقليمي/دولي تستخدم أحدث البرمجيات (قاعات دراسية تفاعلية  -معامل محاكاة –
....الخ ).
أساليب تقويم الطالب واالمتحانات تتفق مع املعايير املرجعية الخارجية ،وتضمن
تحقيق املعاييرالكاديمية .
كيانات طالبية مشاركة في املمارسات التطبيقية لنظم الجودة.
كوادر طالبية تجتاز اختبارات اإلنجاز الدولية ،وخريجون يجتازوا الرخص الدولية في
التخصص.
زيادة طردية لبحوث أعضاء هيئة التدريس منشورة في املجالت الدولية/اإلقليمية
املتميزة.
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بروتوكوالت ،و اتفاقيات محلية ،و إقليمية ،ودولية مفعلة ،وذات ومردود إيجابي في
املجاالت التعليمية ،والبحثية ،والخدمية (مشروعات تبادل طالبية /أعضاء هيئة تدريس -
برامج تدريب متميزة  ..... -الخ).
ممارسات ابتكارية فعالة ،وبحوث علمية في مجال خدمة املجتمع ،وتنمية البيئة.
نظام مطورلرفع كفاءة الجهاز اإلداري بجميع فئاته بما يساهم في تنمية املوارد البشرية
(وحدات إلدارة وتنميةاملوارد البشرية /برامج تدريبية /نظم فعالة لتقييم الداء.)........
كوادرمدربة من العاملين والفنيين (إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة في اإلدارة–
نظم تقويم إدارية مستحدثة  -قواعد بيانات  -أرشفه إلكترونية  ).......وعمالة مشاركة في
املمارسات املتميزة لنظم الجودة.
تو افر نظم حديثة ،ومطورة ،ومبتكرة ،ومعتمدة ،ومنشورة ،ومعلنة لتقويم الداء
ومؤشرات تفيد برضا مستفيدي الخدمة.
مراكزبحثية ،و انتاجية ،وخدمية متميزة.
مراكزتميز،و إبداع ،وبيوت خبرة محلية و إقليمية ودولية.
اعتماد جامعة دمنهور.
رقمنة الجامعة Digtilization

بيان باملعايير الساسية التي يتم استخدامها من قبل الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد للتعليم العالي و التي سوف يتم
تطبيقها من اجل تطوير جامعة دمنهور وتميزها (لتحقيق الغايات
واالهداف االستراتيجية للجامعة):
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محاور ومعايير وعناصر تقويم واعتماد الجامعات اإلصدار الثاني أبريل
.2017
معيار  1 :التخطيط االستراتيجي
معيار  2 :القيادة والحكومة واإلدارة الذاتية
معيار  3 :الجهاز اإلداري
معيار  4 :املوارد املالية واملادية والبنية التكنولوجية
معيار  5 :أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
معيار  6 :الطالب والخريجون
معيار  7 :التعليم
معيار  8 :البحث العلمي واألنشطة العلمية
معيار  9 :املسئولية املجتمعية والتنمية املستدامة
معيار  10 :إدارة الجودة والتطوير
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الركائز االستراتيجية و عناصر نجاح الخطة :

ا-الركائزاالستراتيجية:
 .1إعداد استراتيجية متكاملة البعاد في إطارو اقعي وعملي.
 .2مشاركة أصحاب املصلحة الفعلية من أبناء جامعة دمنهور في إعداد
االستراتيجية مع التأكيد على أن االنسجام في التفاعل أمر البد منه لنجاح
املؤسسة التعليمية.
 .3االهتمام بالعنصرالبشري ،والتمكين من خالل املعرفة ،والتواصل.
 .4املرونة ،والطموح.
 .5االهتمام بالتمويل الذاتي لكبر قدر من النشطة الجامعية مع تنمية
االستفادة من التمويل الخارجي ،واملشروعات البحثية.
ً
 .6احترام القيم ،والخالقيات الجامعية السليمة و خصوصا ما يتعلق
باملصداقية والشفافية فى عرض الحقائق ،والبيانات.

ب -عناصرنجاح الخطة )(Critical Success Factors= CSF
وترتكز نجاح استراتيجية التطوير ،والتحديث لجامعة دمنهور على
ثالث دعامات أساسية:
األولـى :هى اإلستفادة الواعية من مختلف الخبرات املتميزة املتراكمة
،والتجارب الرائدة لدى السادة أعضاء هيئة التدريس سواء الخبرات
املحلية ،أوالعاملية .واالدراين بالجامعة
الثانية :فتتمثل في توفير الدعم املتواصل من الجهات ،واملؤسسات الدولية
،ومنظمات املجتمع املدني ورجال قطاع األعمال ،واإلنتاج ،وجمعيات
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املستثمرين ؛لتوفير اإلمكانات املالية الالزمة لدفع عملية التطوير ،وذلك
ً
بتكوين فريق ،وتدريبه أيضا على كيفية التعامل مع الجهات املانحه
ً
وأيضا منظمات املجتمع املدني ،مثل صندوق العلوم والتكنولوجيا
والهيئة االملانية للمنح والهيئه اليابانيه وهيئة املعونة األمريكية
والبريطانية – الصندوق العربي الخليجي -االتحاد األوربي وإدارة
املشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باإلضافة إلى تأسيس
وحدات ذات طابع خاص.
الثالثة  :الرغبة الداخلية إلدارة جامعة دمنهور والسادة اعضاء هيئة
التدريس والهيئة املعاونة وجميع العاملين ،واألداريين في التميز و
تحقيق الجودة الشاملة ويتم ذلك في إطار يدعم التكاتف بين الجهود
الحكومية املادية ،والبشرية ،والتخصصية بحيث تتكامل األفكار البناءة
؛لتحقيق طفرة نوعية في أداء جامعة دمنهور ،وإرساء دعائم التنمية
الشاملة التي تعد القاعدة الراسخة لتقدم الجامعه ،وبلدنا الحبيب
مصر وازدهارهما.
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ً
أوال تحليل البيئة الداخلية
اعتمدت الجامعة في تحليلها للبيئة الداخلية على معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ،واالعتماد.
المعيار
التخطيط
االستراتيجي

نقاط الضعف (نقاط تحتاج الى تحسين)

نقاط القوة
رسالة ,ورؤية الجامعة واضحة و موثقة وملعنة ,وتعكس

طرق تنفيذ الرؤية و الرسالة تحتاج الى المزيد من الدعم

دورها التعليمي والبحثي ومسؤليتها المجتمعية بما يتفق مع المادى و التشريعى.
االحتياجات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي بناءً على رؤية
مصر  ،2030وبرنامج عمل الحكومة .و أعدت بمشاركة المستفيدين
من الخدمة و أعضاء هيئة التدريس ،الهيئة المعاونة  ،اإلداريين ،
الطالب بالجامعة.
الرسالة تحتوي على طرق تنفيذ الرؤية ويسعى المعينون
لتحقيقها.
للجامعة رسالة ،ورؤية ،وقيم وأهداف استراتيجية معلنة
على موقع الجامعة االلكترونى ،وجود مطويات ،ونشرات ،ولوحات
إعالنية بنص رسالة ،ورؤية ،وأهداف الجامعة.
توجد تقارير سنوية لمتابعة تقدم الخطط التنفيذية وفقا
للجدول الزمني وتحقق مستويات األداء المستهدفة.
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الحاجة لوضع تقييم موضوعي للوضع التنافسي للجامعة

القيادة
والحوكمة

يوجد هيكل تنظيمي للجامعة مالئم ومعتمد ومعلن على
الموقع اإللكتروني.

ضرورة تفعيل التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف
األكاديمية و اإلدارية

اكتمال الهيكل الوظيفي في األقسام اإلدارية المختلفة
بكليات الجامعة.

الحاجة الى اعالن مسئوليات وصالحيات المجلس الحاكم،
والعالقة المنظمة للمجالس

يتضمن الهيكل األقسام األساسية الالزمة ؛لتقديم خدمات
الدعم للعملية التعليمية ،والدراسات العليا ،والبحث العلمي،
ووحدات مستحدثة و خدمة المجتمع ،وذلك لتلبية احتياجات
محددة ناتجة عن التغيير ،والتطوير ،مثل وحدة ضمان الجودة
ووحدة التعليم اإللكتروني وحدة تطوير التعليم والتدريب ،وحدة
لألزمات والكوارث.

واختصاصات كل منها.
الحاجة إلى تطوير نظام التقييم المستمر للهيكل اإلداري
بالجامعة..
محدودية الموارد التي تستخدمها وحدة ضمان الجودة
بعدد من الكليات.
ضعف المخصصات المالية الالزمة ؛لتنفيذ الخطط
التدريبية .

وجود مجلس جامعة طالبي

عدم اكتمال هياكل مجالس األقسام العلمية ببعض

وجود مجلس جامعة للهيئة المعاونة

الكليات لحداثة إنشائها.

وجود مجلس جامعة للمدرسين
وجود مجلس جامعة لألساتذة المساعدين
وجود مجلس جامعة لألساتذة
وجود مجلس جامعة لألساتذة ا لمتفرغين
وجود مركز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،والقيادات
والفريق اإلداري.
يوجد توصيف ،وتوثيق لجميع وظائف الجامعة ،وتحديد
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دقيق للمسؤليات.
يوجد عالقة وطيدة ،وفعالة بين وحدات ضمان الجودة
بالكليات ،ومركز ضمان الجودة بالجامعة  ،بما يسهم في تفعيل
دورها ،ودعمها فني ا ويساند أنشطتها ،ويراجع خططها لضمان
توافقها مع أهداف الجامعة. ،وتقدم الوحدة تقريرا سنوي ا عن
نشاطها للمركز.
تسهم المجالس الرسمية بالجامعة في مناقشة واتخاذ
القرارات المتعلقة بكليات الجامعة.
تتخذ المجالس الرسمية القرارات التي تكفل فاعلية أدائها
للدور التدريسي ،والبحثي ،والخدمي ويتم نشر القرارات على الموقع
اإللكتروني.
تطبق الجامعة القوانين ،واللوائح علي العاملين بها بشكل
عادل.
يوجد بالجامعة نظام معتمد للمعلومات ،وحفظ ،وتداول،
واستدعاء الوثائق بالجامعة طبقا لنظام أيزو )(9001:2008
وجود معايير معلنة الختيار القيادات األكاديمية واإلدارية.
تدريب القيادات طبقا لخطة التدريبية.
مشاركة ممثلين عن المستفيدين من المجتمع المحلي في
مجالس الكليات بالجامعة.
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الجهاز اإلداري مالئم من حيث العدد والمؤهالت مع حجم

الجهاز
اإلداري

الحاجة إلى تطوير معلومات ،و مهارات العاملين بالوحدات

وطبيعة أنشطة الجامعة وتوجد سياسات  /آليات محددة للتعامل اإلدارية بالجامعة .
محدودية تنفيذ المشروعات التي تسهم في تطوير

مع النقص/الزيادة في أفراده.

الدور الفعال لوحدات ومراكز الجامعة في رفع الكفاءة الكليات بسبب نقص التمويل.
ويتم تطوير نظام حفظ و تداول الوثائق إلكتروني ا ضمن

للسادة العاملين بالجامعة.
وجود عالقات بيئية متميزة بين الرؤساء والمرؤوسين.

مبادرة التحول الرقمي للجامعة .

وجود قاعدة بيانات عن الهيئة اإلدارية.
حصول بعض اإلداريين على مراجع داخلي في الجودة.
وجود خطة تدريب إدارية على مستوى الجامعة.
توجد قواعد معلنة الختيار العاملين و القيادات وفقا
لقوانين و اللوائح.
للجامعة أدوات مناسبة لقياس رضا العاملين وموثق النسب
المرتفعة لمشاركة العاملين باستقراءات الرأي ومدى رضاهم عن
الوضع الوظيفي والخدمات التدريبية والخدمات األخرى المقدمة
لهم.
وتم االستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

الموارد المالية
والمادية والبنية
التكنولوجية

استحداث بعض البرامج المميزة بمصروفات؛ لزيادة موارد
الكليات الحالية عن طريق جذب الطالب القادرين ،والوافدين ،مثل
برامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات في التعليم العام واألساسي
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عدم توافر دار ضيافة تابعة لجامعة دمنهور ؛لعدم توافر

باللغة األجنبية والطفولة بكلية التربية وكذلك وجود برنامج اللغة األرض الالزمة إلنشائها.
ضرورة ربط الحافز باألداء الجيد ،

االنجليزية بكلية التجارة.
وجود مكتبات بالكليات مزودة بالتجهيزات المادية

الحاجة إلى زيادة التمويل للخطة االستراتيجية للجامعة،

،والتكنولوجية ،والمراجع العلمية باإلضافة إلى االشتراك في بعض والتي تتضمن إنشاء الكليات المخطط إنشائها.
الحاجة إلى التوسع بالمدن الجامعية؛ لخدمة الطالب

الدوريات اإلقليمية ،والعالمية.

تلتزم بعض الكليات بتوفير نظم معتمدة لألمن والسالمة والطالبات المغتربين.
الحاجة الى متابعة تنفيذ الخطة السنوية لصيانة وتنمية

،ومكافحة الحريق ،وحاالت الطوارئ.

بعض مباني ،ومنشآت الكلية يتوافر بها المناخ الصحي من البنية األساسية والمرافق>
حيث التهوية ،واإلضاءة  ،وتوفر العالمات اإلرشادية المناسبة.
تم تخصيص واسترداد أراضى جديدة إلستكمال خطة
الجامعة إلنشاء عدد من الكليات ( التربية النوعية – الحاسبات
والمعلومات – الفنون التطبيقية – الكلية التكنولوجية) وكذلك
كلية الطب والمستشفى الجامعى .
وجود قاعات للندوات ،والمناقشات ،و المؤتمرات بالجامعة
والكليات.
حصر كامل بممكنات البنية التكنولوجية للجامعة.
وضع خطة التحول الرقمى وتنفيذ اول مرحلة بها.
للجامعة موقع الكتروني متنوع المعلومات والخدمات يتم
تحديثه دور يا ويخدم األطراف المعنية المختلفة.
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خدمة سفارة المعرفة لكافة الكليات بالجامعة باإلضافة
لتدعيم المكتبات والبرامج التدريبية للمكتبات الرقمية واستخدام
بنك المعرفة المصري.

أعضاء
هيئة التدريس

حصول بعض من أعضاء الهيئة التدريسية على مدرب
معتمد.

الحاجة إلى مزيد من الضوابط الحاكمة لتحقيق العدالة،
وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس ،والهيئة المعاونة

وجود خبراء من الهيئة التدريسية في مجال الجودة والعاملين.

والهيئة

كمدربين معتمدين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

المعاونة

واالعتماد.
وجود مجالت علمية محكمة؛ لنشر بحوث أعضاء هيئة
التدريس ،ومعاونيهم ،سواء من داخل الكلية أو خارجها.
تنظم بعض الكليات مؤتمراات سنوية ،و ندوات علمية و
كذلك دعم السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الحضور
والمشاركة المؤتمرات ،والندوات العلمية الداخلية ،والخارجية
النسبة العامة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى
الطالب في بعض الكليات تتفق مع المعدالت المعترف بها.
حصول عدد من أعضاء هيئة التدريس على مشروعات
بحثية ممولة من جهات دولية أو محلية لكفاءتهم البحثية
الواضحة.
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ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة.

استفادة عديد من أعضاء هيئة التدريس من البعثات
الخارجية ،والمنح ،والمهام العلمية بالخارج واإلشراف المشترك.
تساند الجامعة أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكليات
للحفاظ على حقوق ملكيتهم الفكرية.
يوجد سياسة خاصة بضمان العدالة وعدم التميز بين
أعضاء هيئة التدريس على مستوى كليات الجامعة.
للجامعة أدوات مناسبة لقياس آراء ورضا أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة ،واالستفادة من النتائج في اتخاذ
اإلجراءات التصحيحية.

الطالب
والخريجون

ضرورة االهتمام والتوسع بالتعلم اإللكتروني .

تطبيق التقديم األلكترونى للطالب المستجدين ( التسجيل

الحاجة إلى تحديث نظم االمتحانات .

األلكترونى – الكشف الطبى – تسجيل الرغبات – الدفع األلكترونى )
تتسم إجراءات القبول بالشفافيه وتكافؤ الفرص.

ضرورة وجود آليات حديثة لتقويم التدريب الميداني .

تعلن الكليات شروط واجراءات التحويل وتطبيقها بصورة

الحاجة إلى تفعيل قنوات التواصل بين الطالب ،وإدارة

عادلة ،وشفافة وتعلن على الموقع األكترونى للجامعة.
حصول بعض كليات الجامعة على مراكز متقدمة في

الكليات
الحاجة الى استكمال قواعد بيانات خاصة بالخريجين بكل

األنشطة الطالبية على المستوى المحلي سواء رياضية أو ثقافية أو كليات الجامعة.
الحاجة الى تقييم مستوى القيمة المهنية للخريج واتخاذ

فنية وعلى المستوى الدولي في بعض االنشطة.

اإلجراءات التصحيحية او التطويرية بناء على النتائج.

توافر كتيبات إرشادية للطالب.
توافر استخدام المكتبة الرقمية للطالب.
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توفير مدينة جامعية للطالب المغتربين
توفر مشاركات طالبية في أنشطة مختلفة داخل وخارج
الجامعة.
وجود آلية لرعاية الموهوبين من الطالب.
وجود آليات ،ومراكز لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة .ويتم
مشاركة الطالب بالمسابقات وحصولهم على مراكز وتكريمهم
بمجلس الجامعة.
وجود مركز دعم وتسويق االبتكار والتكنولوجيا لرعاية
المبتكرين.
وجود معامل ومراكز تدريب خاصة بالطالب.
وجود جامعة الطفل
للجامعة آليات لضمان نزاهة انتخابات اتحادات الطالب
وتكافؤ الفرص فيها )على مستوى المؤسسات التابعة والجامعة( ،
وتدعم الجامعة اتحاد الطالب وتحرص على تفعيل دوره.
الطالب ممثلون في المجالس واللجان ذات الصلة .ويوجد
مجلس جامعي موازي للطالب لتمكين الطالب.
للجامعة آلية لقياس آراء الطالب (استبيانات ورقية-
استبيانات الكترونية-لقاءات دورية مستمرة مع رئيس الجامعة)
واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وزيادة الرضا
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الطالبي.
توجد آليات لمتابعة الخريجين.
تدعم الجامعة كلياتها في توفير برامج للتنمية المهنية
للخريجين وفقاا لتطورات سوق العمل

التعليم

تم تحويل  13مقرر إلى الصورة اإللكترونية بمركز التعليم
األلكترونى بالجامعة

وجود حاجة إلى التوسع في مراكز و برامج الخدمات
اإللكترونية بالجامعة .

جارى زيادة عدد المقرارات اإللكترونية من خالل إستحداث
دورات  eTOTللسادة أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع الوكالة

الحاجة إلى تطوير نظام الساعات المعتمدة .
الحاجة إلى التوسع فى استخدام طرق تدريس غير

الفرانكوفية وجامعة سنجور حيث تم عقد  3مستويات تدريبية تقليدية تساعد على اإلبداع ،و االبتكار
الحاجة إلى تفعيل نظام داخلي متكامل ؛إلدارة جودة

عن ( الفصول المعكوسة وادوات ويب 2

(  44متدرب) – كيفية انشاء مقرارات اإللكترونية ( 40التعليم والتعلم يتولى المتابعة الدورية لتقارير البرامج
متدرب) – دورة استخدام تطبيقات مايكروسوفت فى التعليم ( ، 10والمقررات ،ووضع خطط معالجة ،وتصحيح الجوانب السلبية.
الحاجة إلى تشجيع الدراسات ،و البحوث المعتمدة على

متدربين
تطبيق الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس.
عقد دورة التعلم المدمج لعدد  360عضو هيئة التدريس
إنشاء و تعميم معايير للكتاب الجامعي.

فريق العمل .
الحاجة إلى تشجيع الدراسات التي تساهم في حل
المشكالت المجتمعية .
ضرورة وجود آلية لمتابعة الطالب المسجلين لدرجتي

إنشاء لجنة اللوائح و البرامج الدراسية.

تطبيق نظام الساعات المفتوحة في المعامل لبعض الماجستير ،و الدكتوراه داخل الجامعة .ضرورة متابعة تنفيذ
الخطط البحثية لكل كلية.

الكليات.
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تفعيل دور المنسق األكاديمي لمحاولة حل المشاكل الخاصة
بالمقررات الخارجية.
استحداث برا مج تتفق مع احتياجات سوق العمل الحديثة.
وجود مركز تكنولوجيا المعلومات ،و معمل اللغة.
وجود نظام المراجع الداخلي والخارجي للبرامج و المقررات
الدراسية.
إنشاء مركز التعلم واألداراة اإللكترونية  ،و تحديث البنية
التحتية لشبكة الجامعة ومركز بيانات الجامعة.
تم عمل سفارة المعرفة بالتعاون مع مكتبة االسكندرية
والتي توفر االتصال بجميع المكتبات الدولية والدوريات الدولية
وكذلك بنك المعرفة دون اي تكلفة
وجود نظم التقويم ،والقياس في التصحيح ،متفقة مع
المستويات المختلفة من المهارات المختلفة .وتفعيل التصحيح
االلى على
تفعيل آلية التظلمات المقترحات ،وللشكاوى ولجنة للبت
فيها.
إنشاء نظام التكويد للكتب بالمكتبات.
تطبق الكليات أنماط حديثة (غير تقليدية متنوعة)
للتعليم ،والتعلم ،اهمها التعلم الذاتي في كليات الجامعة .لتحقيق
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قلة عدد الطالب الوافدين للحصول على الدرجات العلمية

مخرجات التعلم المستهدفة و النتائج التعليمية في بعض
الكليات.
استخدام لجان للممتحنين والممتحن الخارجي.
االهتمام بنظام التغذية الراجعة للطالب في بعض
الكليات.
وجود استراتيجية للتعليم ،والتعلم الحديثة بمختلف
كليات الجامعة.
الدراسات العليا:
تم اعتماد لوائح للدراسات العليا بالكليات بنظام الساعات
المعتمدة في بعض الكليات تتضمن القواعد المنظمة ،والدرجات
العلمية التي تمنحها.
تضع الجامعة خطة للدراسات العليا تتضمن طموحاتها
للدرجات المختلفة التي تهدف منحها.
تزايد أعداد الطالب المقيدين ببرامج الدراسات العليا.
استحداث برامج جديدة في الدراسات العليا تتوافق مع
سوق العمل.
حصول بعض طالب الدراسات العليا على منح خارجية من
االتحاد األوروبي.
حصول بعض طالب الدراسات العليا(هيئة معاونة) على
90

منح خارجية من جامعةة هارفرد االميركية
أتاحت الجامعة فرص للدراسات العليا للوافدين ومن
جامعات عربية متعددة.
التسجيل األلكترونى لطالب الدراسات العليا بجميع كليات
ومعاهد الجامعة

البحث
واألنشطة
العلمية

العلمي

وجود مجالت علمية محكمة في بعض الكليات لنشر بحوث
أعضاء هيئة التدريس ،ومعاونيهم ،والباحثين.

الحاجة إلى زيادة معدل تسويق نتائج البحوث العلمية
المتميزة.
ضرورة التوسع في الحصول على مشروعات بحثية.

رفع مكافأة النشر الدولى للبحوث للسادة أعضاء هيئة

الحاجة إلى التوسع في إجراء دراسات ،و بحوث عن

التدريس

مشكالت القطاع الصناعي والزراعي بالمشاركة مع القطاع الخاص

أنشاء وحدة تسويق األبحاث العلمية

تم عمل سفارة المعرفة بالتعاون مع مكتبة االسكندرية والعام .
والتي توفر االتصال بجميع المكتبات الدولية والدوريات الدولية
وكذلك بنك المعرفة دون اي تكلفة

الحاجة إلى توفير التمويل الالزم ؛لتبنى اإلبداعات
،واالبتكارات.

تأسيس مركز الذكاء االصطناعي ،والتكنولوجيا البازغة.
تأسيس الحاضنة التكنولوجية.
وجود منظومة لفحص الشكاوى و حلها
،واعالن النتائج على المعنيين
مشاركة فعالة ألعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات،
والندوات العلمية الداخلية والدولية
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ضرورة التوسع في عقد المؤتمرات الدولية ..

مشاركة طالب الدراسات العليا في اللقاءات العلمية
لألقسام العلمية.
توجد معايير ،وتقييم قبول األبحاث لمجالت الكليات.
حصول بعض أعضاء هيئة التدريس على مشاريع بحثية.
زيادة نسبة النشر الدولي.
تنشر الجامعة ثقافة ممارسة حرية الفكر ،والرأي ،والتعبير
بما يساند رسالتها.
يوجد بالجامعة قائمة بالقيم المشتركة الخاصة بها.
تعمل الجامعة على نشر ثقافة أمانة البحث العلمي.

المسئولية
المجتمعية
والتنمية
المستدامة

تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية
والدولية.

الحاجة إلى مزيد من عقد بروتوكوالت تعاون مع الهيئات
والمؤسسات بالمجتمع.

وجود عدد كبير من بروتوكوالت التعاون مع الهيئات
والمؤسسات بالمجتمع

ضرورة التوسع في نقل الخبرات ،ونتائج البحث العلمي
إلى مجاالت اإلنتاج ،والهيئات االقتصادية بالمجتمع.

مشاركة طالب الجامعة في األعمال التطوعية لخدمة
المجتمع.

توسيع نطاق المشاركة الثقافية ،والفنية بالجامعة
والهيئات المختصة.

وجود سياسات تسويق الخدمة التي تقدمها الوحدة ذات
الطابع الخاص بالكليات.

الحاجة إلى التوسع في إجراء ودراسات وبحوث علمية عن
مشكالت المجتمع المحلي.

يوجد برامج للتوعية ،وخدمة المجتمع ،وتنمية البيئة "
قوافل – ورش عمل -ندوات ".
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التوسع في إنشاء المراكز المتخصصة في خدمة المجتمع.

مساهمة األطراف المجتمعية في توفير فرص عمل.
تساهم الجامعة من خالل البحوث ،والدراسات في معالجة
المشكالت التي تواجه المجتمع.
مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلي في مجالس الكليات
بالجامعة.
وجود مركز لخدمة المجتمع بالجامعة.
وجود برامج تخدم المجتمع تابعة لمركز اللغات ومركز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،ومركز التعلم واإلدارة
اإللكترونية.

إدارة
والتطوير

الجودة

يوجد بالجامعة مركز لضمان الجودة ويتبعها وحدات ضمان
الجودة بجميع كليات الجامعة.

ضرورة تفعيل التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف
األكاديمية ،و اإلدارية.

تم عمل ونشر استبيانات طالبية الكترونية على موقع

الحاجة إلى تطوير نظام التقييم المستمر للهيكل اإلداري

الجامعة لمعرفة أراءهم بحرية كاملة في العملية التعليمية بالجامعة.
والمعوقات والمشاكل التي تواجههم ومقترحات حلها وكذلك اتخاذ
اإلجراءات التصحيحية نحو ذلك.

توجد حاجة لالستخدام األمثل إلمكانات المراكز كمراكز
الخدمة بالجامعة.

وجود استبيان الكرتوني ألولياء االمور على موقع الجامعة

محدودية الموارد التي تستخدمها وحدة ضمان الجودة

لمعرفة أراءهم في العملية التعليمية والمعوقات والمشاكل التي بعدد من الكليات.
الحاجة إلى خطة و موارد لتحفيز أعضاء هيئة التدريس ،و

تواجههم ومقترحات حلها وتنفيذها

وجود استبيان الكرتوني و ورقى للسادة اعضاء هيئة الجهاز اإلداري في أنشطة الجودة .
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التدريس والهيئة المعاونة على موقع الجامعة لمعرفة نقاط
التميز والخبرات لعمل مجموعات عمل متميزة لتطوير العملية
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتذليل المعوفات والمشاكل
التي تواجهم ومقترحات حلها وتنفيذها
وجود استبيان لألدارين والعمال على موقع الجامعة
لمعرفة ارائهم في منظومة العمل األدارى وكيفية تطويرها
بالجامعة و كذلك قياس الرضا الوظيفي والمعوقات والمشاكل التى
تواجهم ومقترحات حلها وتنفيذها
وجود استبيان الكتروني للطالب لمتحدي االعاقة على
موقع الجامعة لمعرفة ارائهم في العملية التعليمية والمعوفات
والمشاكل التى تواجهم ومقترحات حلها وتنفيذها
وجود استبيان لمنظمات المجتمع المدني على موقع
الجامعة لمعرفة ارائهم في العملية التعليمية وموصفات الخريج
والخدمات المجتمعية والمعوقات والمشاكل التى تواجههم
ومقترحات حلها وتنفيذها
وجود مركز لتنمية قدارت أعضاء هيئة التدريس ،والقيادات
،والفريق اإلداري لعقد الدورات الخاصة بجودة العملية التعليمية
واعتماد البرامج .
متابعة الخطة التنفيذية للجامعة و حصر ما تم انجازه و
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عمل خطة تصحيحية وارسلها للمسئولين لتكملة ما لم يتم انجازة.
يوجد توصيف وتوثيق لجميع وظائف الجامعة ،وتحديد
دقيق للمسؤليات.
يوجد عالقة وطيدة وفعالة بين وحدات ضمان الجودة
بالكليات ،ومركز ضمان الجودة بالجامعة  ،بما يسهم في تفعيل
دورها ودعمها فني ا ويساند أنشطتها ،ويراجع خططها لضمان
تواؤمها مع أهداف الجامعة .وتقدم الوحدة تقريرا سنوي ا عن
نشاطها للمركز.
تقدم الكليات برامج في تخصصات الجودة ؛مثل تخصص
الجودة في الدبلوم المهني بكلية التربية.
يستخدم النظام الداخلي إلدارة الجودة األدوات واألساليب
المناسبة لجمع وتحليل البيانات.
يوجد دراسات ذاتية للتقويم الذاتي لألداء الكلي للكليات.
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بعد قيام فريق التخطيط اإلستراتيجى من دراسة وتشخيص وتحليل املتغيرات والعوامل
اإلستراتيجية فى البيئة الداخلية للجامعة ,ومن ثم تحديد مجاالت القوة ومجاالت الضعف,
وجب اآلن إستخالص الدالالت اإلستراتيجية لهذا التحليل البيئى .وإلعداد مصفوفة العوامل
اإلستراتيجية الداخلية من خالل الخطوات التالية:
تلخيص اهم نقاط القوة و أكثر نقاط الضعف الخاصة بالجامعة طبقا ملعايير الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لتتمركزحول خمس قطاعات:
•

قطاع التعليم والطالب

•

قطاع البحث العلمى

•

قطاع املسئولية املجتمعية

•

قطاع ضمان الجودة

•

القطاع االدارى

تحديد وزن نسبى لكل نقطة من نقاط القوة (عامل إستراتيجى) ولكل نقطة
من نقاط الضعف ( عامل إستراتيجى) ,ومراعاة أن مجموع الوزان النسبية 50
لنقاط القوة و  50لنقاط الضعف بحيث يكون مجموع الوزن النسبيى لنقاط القوة
ونقاط الضعف .100
حساب الوزن املرجح لكل نقطة من نقاط القوة عن طريق ضرب الوزن
النسبي ×  4فى حالة قدرة الجامعة على االستفادة من نقطة القوة بنسبة - %90
 %100وبضرب الوزن النسبى ×  3فى حالة قدرة الجامعة على االستفادة من نقطة
القوة بنسبة .%90 - %75أما بالنسبة لحساب الوزن املرجح لكل نقطة من نقاط
الضعف فيكون عن طريق ضرب الوزن النسبي ×  2فى حالة قدرة الجامعة على
التغلب على نقطة الضعف بنسبة  %100 - %90وبضرب الوزن النسبى ×  1فى حالة
قدرة الجامعة على التغلب على نقطة الضعف بنسبة .%90 - %75
جمع الوزان املرجحة لكل من نقاط القوة ونقاط الضعف للوصول إلى الوزن
الكلى املرجح بالنسبة للجامعة ,وهذا الرقم يعبر عن قدرة الجامعة على التعامل مع
عوامل البيئة الداخلية ( كلما زاد الرقم و إقترب من  3كانت القدرة أكبر والعكس
صحيح) .وكما هو موضح فى الجدول التالى:
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مجاالت القوة والضعف على مستوى قطاع التعليم والطالب
الوزن

القوة

الدرجة الوزن

النسبى
 .1اختيار القيادات األكاديمية وفقا

3

3

الضعف

الوزن

المرجح

النسبى

9

2

الدرجة الوزن
المرجح
1

2

لمعايير الجودة .وتسهم المجالس
الرسمية بالجامعة في مناقشة واتخاذ
القرارات المتعلقة بكليات الجامعة.
 .2المعايير األكاديمية والبرامج
التعليمية:
تبنى بعض كليات الجامعة معايير
قومية قياسية أو أخرى معتمدة.
توافق البرامج التى تقدمها الكليات مع
الرؤيه

والرساله

وكذلك

المعايير

االكاديمية.
توجد

بعض

االجراءات

الموثقة

3

4

12

المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية4 :
بعض البرامج التعليمية المقدمة في
كليات الجامعة ال تساعد على توفير
خريجين بمواصفات تتفق ومتطلبات
سوق العمل .
قلة االستفادة من التقارير السنوية
لتحديث وتطوير البرامج التعليمية
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2

8

محدودية الطالب الوافديين .

للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية
والمقررات الدراسية.
اضافة برامج تعليمية وتخصصات
جديدة تواكب التطورات الحديثة
بنظام الساعات المعتمدة ببعض
الكليات.
يتم مشاركة الطالب فى تقييم
المقررات الدراسية فى الكليات
2

شئون الطالب والخريجين:

4

8

شئون الطالب والخريجين:

سياسات القبول والتحويل معلنة

زيادة أعداد المقبولين فى بعض

بوسائل مختلفة .وجود اجراءات محددة

الكليات وعدم مالءمتها مع الموارد

ومعلنة

لتوزيع

الطالب

على

2

1

2

المتاحة.

التخصصات بالكليات

قلة وعى الطالب الحاليين بالتعامل مع
التطبيقات التكنولوجية

اإلرشاد الطالبي:

2

4

8

اإلرشاد الطالبي:
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3

1

3

-وجود نظام لإلرشاد األكاديمى

اقتصار االرشاد الطالبى على اجراءات

ببعض الكليات ونظام الساعات

التسجيل للمقررات فقط فى بعض

المكتبية بأغلب الكليات.

الكليات

الدعم الطالبي:

2

4

8

الدعم الطالبي:

وجود سياسات واضحة للدعم المالى

ال تتوفر مدينة جامعية للطالب الذكور

للطالب من خالل صندوق التكافل

واالناث.

االجتماعي تقديم إعانات مادية

وال يوجد مستشفى لعالج الطالب.

وعينية للطالب ذوى االحتياجات

ال يوجد نظام للريادة العلمية واالبتكار

الخاصة.

وال يوجد دعم نفسى للطالب ببعض

وجود عيادات للرعاية الطبية.

الكليات.

3

1

3

وجود خطط لدعم الطالب المتفوقين
وخطط لدعم الطالب المتعثرين.
االنشطة الطالبية:

2

4

8

االنشطة الطالبية:

خطة االنشطة الطالبية على مستوى

ضعف تشجيع بعض اعضاء هيئة

الجامعة والكليات ونظام لتحفيز

التدريس لمشاركة الطالب باالنشطة
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2

1

2

الطالب المشاركين و صول بعض كليات

الطالبية.

الجامعة على مراكز متقدمة فى

عدم وجود خطة واضحة لممارسة

األنشطة الطالبية على المستوى

النشاط الطالبى باستخدام المنصات

المحلى سواء رياضية أو ثقافية أوفنية

والتطبيقات التكنولوجية.

وعلى المستوى الدولى فى بعض
االنشطة.
التدريس والتعلم

2

4

8

التدريس والتعلم

تم تحويل  13مقرر إلى الصورة

الحاجة الى انشاء المعامل االفتراضية.

اإللكترونية بمركز التعليم األلكترونى

ضعف تفعيل نظام لشكاوى الطالب

بالجامعة

بالشكل المناسب فى بعض الكليات

زيادة عدد المقرارات اإللكترونية من
خالل إستحداث دورات  eTOTللسادة
أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع
الوكالة الفرانكوفية وجامعة سنجور
حيث تم عقد  3مستويات تدريبية عن
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2

2

4

( الفصول المعكوسة وادوات ويب 2
تطبيق نظام الساعات المعتمدة فى

2

3

6

بعض الكليات
تطبق الكليات أنماط حديثة

ضعف بعض برامج التدريب الميدانى

2

1

2

نظرا لضعف المتابعة من الكليات لزيادة
اعداد الطالب.

(غير

تقليدية متنوعة) للتعليم و التعلم

صعوبة استخدام اساليب غير تقليدية

لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة و

فى ظل االعداد الكبيرة للطالب.

النتائج التعليمية فى بعض الكليات.
نظم تقويم الطالب واالمتحانات

2

3

6

نظم تقويم الطالب واالمتحانات

تنوع نظم التقويم ما بين تحريرية

اقتصار طرق التقويم على قياس

وشفهية وعملية وتطبيقية ومشاريع

المهارات المعرفية على حساب المهارات

تدريبية ميدانية.

العملية والمهنية في بعض البرامج

وجود تحليل لنتائج تقويم الطالب في

التعليمية.

بالكليات.

سطحية اسئلة االمتحانات الموضوعية

تطبيق نظام لجان الممتحنين

التي يتم تصحيحهاالكترونيا في بعض

الخارجيين في لكليات

الكليات.

انشاء بنوك االسئلة.
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2

1

2

الكتاب الجامعي

1

4

4

الكتاب الجامعي

وجود ضوابط لتحديد سعر ومواصفات

ال تطبق الضوابط المعتمدة إلصدار

الكتاب الجامعي.

وتسعير وتوزيع الكتاب الجامعي.

2

1

2

دعم المكتبات بما تحتاجه من مراجع
حديثة.
المكتبات الرقمية وتدريب الطالب على
استخدام مصادر بنك المعرفة المصري.
خدمات الخريجين

1

3

3

خدمات الخريجين

تقوم الكليات بتنظيم ملتقى

ال توجد وحدة لشئون الخريجين ببعض

للخريجين وملتقيات التوظيف.

كليات الجامعة ،وعدم وجود رابطة
لخريجى الجامعة.
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2

2

4

مجاالت القوة والضعف على مستوى قطاع البحث العلمى
القوة
اللوائح:

الوزن

الدرجة الوزن

النسبى

2

المرجح

3

6

الضعف
اللوائح:

تم اعتماد لوائح للدراسات العليا

الكوادر االدارية غير مدربه بشكل كافي للتعامل

بالكليات بنظام الساعات المعتمدة.

مع القواعد المنظمة واللوائح.

استحداث برامج جديدة في الدراسات

ال توجد الئحة موحدة خاصة للجامعة منظمة

العليا تتوافق مع الخطة البحثية

للدراسات العليا واخالقيات البحث العلمي

واحتياجاتسوق العمل.

وحماية الملكية الفكرية.

حصول بعض طالب الدراسات العليا
على منح خارجية من االتحاد
األوروبي.
حصول بعض طالب الدراسات
العليا(هيئة معاونة) على منح
خارجية من جامعة هارفرد األميركية
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الوزن

الدرجة الوزن

النسبى

2

المرجح

2

4

2

اللوجستيات والموارد المتاحة:

4

8

وجود معامل مركزية تخدم اكثر من

اللوجستيات والموارد المتاحة:

2

1

2

ثقافة حب التملك فى التعامل مع األجهزة بين

كلية.

الكليات.

وجود بنية تحتية بالكليات من

عدم وجود مركز متخصص لخدمات البحث

معامل وقاعات تدريس.

العلمى والمؤتمرات والترجمة.

وجود مركز تكنولوجيا المعلومات
بالجامعة
وجود المكتبة الرقمية و,سفارة
المعرفة"
وجود مجالت علمية محكمة فى
بعض الكليات لنشر بحوث أعضاء
هيئة

ومعاونيهم

التدريس

والباحثين.
أعضاء هيئة التدريس:
مشاركة

فعالة

ألعضاء

2
هيئة

4

8

أعضاء هيئة التدريس:
ضعف تفعيل الية تقييم االداء المؤسسى الداء
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2

2

4

التدريس فى المؤتمرات والندوات

اعضاء هيئة التدريس

العلمية.

القصور فى الخدمات الرعاية الصحية المقدمة

حصول بعض اعضاء هيئة التدريس على

العضاء هيئة التدريس.

مشاريع بحثية.
بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
شغلوا مناصب قيادية متميزة فى
المجتمع
الحصول على نسبة جيدة من عدد االبحاث
المنشورة دوليا بمجالت ذات معامل تأثير
مرتفع

خطة الدراسات العليا:

1

4

4

خطة الدراسات العليا:

وجود خطط للدراسات العليا وتزايد

نقص أعداد اعضاء هيئة التدريس فى بعض

اعداد الحاصلين على الماجستير

كليات بالنسبة لعدد الدارسين.

2

1

2

والدكتوراه
الخطط البحثية:
وجود خطط بحثية لالقسام العلمية

2

3

6

الخطط البحثية:
ال توجد خطة بحثية للجامعة.
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3

2

6

والكليات

ال توجد خطة واضحة لخدمة مركز تكنولوجيا

اإلعالن عن جوائز الجامعة للبحث

المعلومات للبحث العلمى واالبتكار.

العلمى.
العالقات الثقافية:

1

4

4

العالقات الثقافية:

توقيع بروتوكوالت تعاون مع

نمطية عقود االتفاق مع عدم تعظيم

جامعات ومراكز بحثية.

االستفادة من البروتوكوالت المبرمة.
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1

2

2

مجاالت القوة والضعف على مستوى قطاع املسئولية املجتمعية
الوزن

القوة

الدرجة الوزن
المرجح

النسبى

تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية

1

4

4

وجود وحدات ذات طابع خاص بالجامعة تقدم

2

3

6

المجتمع

1

3

3

مساهمة األطراف المجتمعية فى توفير فرص

1

4

4

مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلى في

1

4

4

تلتزم بعض الكليات بتوفير نظم معتمدة

1

4

4

والوطنية والدولية
خدماتها لقطاعات المجتمع
يوجد

برامج

للتوعية

وخدمة

وتنميةالبيئة " قوافل -ورش عمل -ندوات"

الضعف

مجالس الكليات بالجامعة.
لألمن والسالمة ومكافحة الحريق وحاالت

المرجح

النسبى

ال توجد خطة استراتيجية للجامعة ذات أهداف

1

2

2

قلة الخطط االستباقية فى ادارة األزمات.

1

2

2

ال توجد آليات محددة لتقييم مخرجات خطة تنمية

1

1

1

محددة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الموارد الذاتية وعدم وجود خطة الستثمار مخصصات
الجامعة من االراضى والمنشآت.

عمل.

الوزن

الدرجة الوزن

الطوارئ
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مجاالت القوة والضعف على مستوى قطاع ضمان الجودة
القوة

الوزن

الدرجة الوزن

النسبى
4
الدور الملموس لمركز ضمان الجودة فى 1
تقويم األداء داخل الكليات.
4
المشاركة الفعالة لمعظم مديرى 1
وحدات الجودة فى مناقشة قضايا
الجودة فى المجالس الرسمية بمركز
ضمان الجودة بالجامعة وبمجالس
الكليات.
4
يستخدم النظام الداخلي إلدارة الجودة 1
األدوات واألساليب المناسبة لجمع
وتحليل البيانات.
4
يتم مراجعة ومناقشة التقييم الذاتي 1
للكليات من قبل أعضاء هيئةالتدريس
القرارات
وإتخاذ
ومعاونيهم
التصحيحية فى ضوء نتائج التقويم
الذاتى.
3
الدور الذي تقوم به الجامعة في نشر 3
ثقافة الجودة بين العاملين.

الوزن

الضعف

المرجح
محدودية متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية للخطط
4
1
االستراتيجية
4
ضعف قناعة بعض من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 1
والموظفين والطالب بأهمية تقويم األداء وضمان الجودة.

الدرجة الوزن
المرجح

النسبى
1

1

1

1

4

محدودية تفعيل آليات للمساءلة والمحاسبية وقلة تطبيقها 1
الفعلي على جميع المستويات

1

1

4

محدودية قياس مدى تحسين الوضع التنافسى للكليات 1
بالجامعة

1

1

9

ضعف آليات لمتابعة التنفيذ فى الخطط التحسينية بناءا على 1
نتائج المراجعات الدورية بالكليات.
معظم كليات الجامعة ال تقوم بمقارنة الدراسات الذاتية 1
السنوية لتحديد مؤشرات التطور.

1

1

1

1
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مجاالت القوة والضعف على مستوى القطاع االدارى
الوزن

القوة

الدرجة الوزن

النسبى

الهيكل التنظيمي:

1

المرجح
4

4

الضعف
الهيكل التنظيمي:

يوجد هيكل تنظيمي للجامعة مالئم ومعتمد

ضعف االستخدام األمثل إلمكانيات المراكز الخدمية

ومعلن على الموقع االلكترونى.

بالجامعة

اكتمال

الهيكل

الوظيفى

فى

األقسام

ال توجد وحدة مركزية إلدارة األزمات والكوارث

اإلداريةالمختلفة بكليات الجامعة.

بالجامعة.

يتضمن الهيكل األقسام األساسية الالزمة

محدودية الموارد التي تستخدمها وحدة ضمان الجودة

لتقديم خدمات الدعم للعملية التعليمية،

لممارسة أنشطتها الخاصة بتطوير الجهاز االدارى

والدراسات

العليا،والبحث

العلمي،مراكز

بكليات الجامعة.

مستحدثة وذلك لتلبية احتياجات محددة ناتجة

ال توجد إدارة للعالقات العامة بالكليات وتوفير تمويل

عن التغيير والتطوير،مثل مركزضمان الجودة

لها.

ووحدة التعليم االلكتروني ومركز تكنولوجيا
المعلومات.
يوجدتوصيف وتوثيق لجميع وظائف الجامعة
وتحديد دقيق للمسئوليات.
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الوزن

الدرجة الوزن

النسبى
1

المرجح
2

2

القوانين واللوائح وتقييم االداء:
تطبق الجامعة

1

4

4

القوانين واللوائح علي

القوانين واللوائح وتقييم االداء:

1

2

2

وجود لبس وغموض وتداخل بين القوانين التى تحكم

العاملين بها بشكل عادل.

العمل.

وجود نظام معلن وموثق للحوافز بالجامعة

اليوجد معايير الختيار و تعيين وترقية القيادات
اإلدارية .
ضعف الربط بين نظام تقييم األداء واالنتاجية
بنظام الحوافز

التدريب :

1

3

3

التدريب :

1

حصول بعض اإلداريين على مراجع داخلى فى

توقف مساع الحصول على االيزو  9001:2015فى الجهاز

الجودة.

اإلدارى

وجود خطة تدريب ادارية على مستوى الجامعة

محدودية آليات التدقيق

وتطبيقها.

والخارجية.

1

1

والمراجعة الداخلية

عدم رصد فاعلية التدريب
الموارد المالية:

1

3

3

الموارد المالية:

دعم الموارد المالية للجامعة من خالل التمويل

ضعف القدرة على االستفادة من الخبرات والقيادات

الذاتى وباألخص من خالل شعبة اللغة

اإلدارية فى الجامعة فى تسويق خدماتها.

1

2

2

والتعليم المفتوح.
المجموع

50

180

المجموع الكلى
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50

75

100

255

تعكس نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية للجامعة القوة املتوسطة للوضع
اإلستراتيجى الداخلى للجامعة بشكل عام حيث يبلغ إجمالى النقاط ” “2.55وهو يعكس الزيادة
عن القيمة املتوسطة والتى تؤخذ على أنها ” ,“2.5وهذا يدل على قوة الوضع الداخلى للجامعة
حيث انه اليوجد تفاوت كبير بين أعداد نقاط القوة والضعف .كما تشير النتائج الى ان تأثير
مجاالت القوة اكبر من تأثير مجاالت الضعف مما يؤدى إلى فرصة تقليل أو انعدام نقاط
الضعف على املدى القصير.
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رسم بيانى يوضح الوضع االستراتيجى الداخلى لجامعة دمنهور
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ً
ثانيا :تحليل البيئة الخارجية
تعتمد الخطة االستراتيجية للجامعة في تحليل البيئة الخارجية على مجموعة من العوامل الخارجية ذات التأثير على الجوانب المختلفة،
والمحددة في معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد؛ وتتمثل العوامل الخارجية في:
أصحاب المصلحة ( المستفيدين )  ،اتجاهات سوق العمل لخريجي كليات الجامعة  ،العوامل السياسية  ،العوامل االقتصادية  ،العوامل
االجتماعية  ،التطورات التكنولوجية المتسارعة.

التهديدات

املعيـار

الفرص

التخطيط
االستراتيجي

اعتبار التعليم مشروع قومي بمصر.
خطط التنمية املستدامة للدولة.
تو افر التواصل عبر شبكة املعلومات بالجامعة يرفع من
مستوى املشاركة في التحليل البيئي  ،من جانب مختلف
التغيرات في الوضاع االقتصادية ،واالجتماعية املتسارعة،
الطراف من خارج الجامعة وييسر نشر رؤية ورسالة الجامعة
واملتالحقة.
وأهدافها االستراتيجية للمجتمع الخارجي.
تزايد إقبال مؤسسات العمل والهيئات في سوق العمل
على خريجي الجامعة.
تو افر معايير الجودة ،واالعتماد البرامجي واملؤسس ي،
ً
ً
وطنيا ودوليا.
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املعيـار

القيادة
والحوكمة

الجهاز اإلداري

التهديدات

الفرص

صعوبة تدبير الدرجات املالية للوظائف في الهياكل
املناخ العام للوزارة مهيأ لقبول تطوير الهياكل التنظيمية
التنظيمية.
،للتو افق مع متطلبات االعتماد.
صدور بعض اللوائح ،والقرارات التنظيمية تتصف
وجود الهيئة القومية لضمان الجودة  ،وتوجد عالقة
وطيدة بينها ،وبين مركز لضمان الجودة بالجامعة بما يسهم في بالعمومية ،والتي قد ال تتالءم مع طبيعة العمل بالجامعة.
ً
تفعيل دوره ودعمه فنيا ،ويساند أنشطته ،ويراجع خطته
لضمان تواؤمها مع أهداف الجامعة.
تو افر حزم ،وبرامج تدريبية ؛لتنمية املهارات اإلدارية
للقيادات اإلدارية ،والكاديمية.
عصراملعلوماتية ،واالنفتاح على العالم.
تبنى الدولة لسياسة ضمان الجودة.
تو افر فرص عمل بالداخل والخارج تستقطب الكفاءات
املتميزة.
القوانين ،واللوائح تسمح بحصول املوظفين على " إجازة
تو افر حزم ،وبرامج تدريبية ،لتنمية املهارات اإلدارية
بدون مرتب " دون حد أقص ى.
للعاملين ،وللقيادات اإلدارية.
نظم التعيين الحالية ،وصعوبة الحصول على درجات
وظيفية.
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املعيـار

التهديدات

الفرص

عدم كفاية املوازنات الخاصة.
يدعم حصول بعض كليات الجامعة على مشروع التطوير
عدم قدرة الجامعة على اتخاذ القرار الخاص بتحديد أعداد
املستمر،والتأهيل لالعتماد يدعم املوارد املطلوبة.
الطلبة املقبولين.
وجود وحدة إدارة مشروعات بالوزارة.
تآكل القوى الشرائية للعملة.
إمكانية عقد شراكة مع جامعات أجنبية في منح درجات
املوارد املالية واملادية
والبنية التكنولوجية علمية مشتركة.
إمكانية الحصول على مشاريع تسهم في تطويرالجامعة.
املكان االستراتيجي للمحافظة (الجغرافي والصناعي
والتجاري والزا رعى....الخ).
استقطاب الجامعات الخاصة ،والجامعات العربية
وجود مشروعات ومراكز لتنمية قدرات أعضاء هيئة
ً
أعضاء
،والجنبية لعضاء هيئة التدريس ،وخاصة الكفاءات املتميزة.
التدريس.
ضعف الرواتب و انخفاض الدخول التي ال تتالءم مع مستوى
وجود فرص تنافسية للبعثات ،واملنح الخارجية.
التدريس
هيئة
وجود جوائز الدولة التشجيعية ،والتقديرية  ،وبعض التميز.
والهيئة املعاونة
الجوائزالتي تمنحها.
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املعيـار

الطالب
والخريجون

التهديدات

الفرص

عدم قدرة الكليات على اتخاذ القرارات الخاصة بأعداد
شبكة اإلنترنت تتيح الفرصة ملتابعة مستوى الخريجين في
ً
املقبولين يؤدى إلى تشبع سوق العمل بالخريجين مستقبال.
سوق العمل.
تأثيرالعوملة على املنافسة في سوق العمل.
سوق عمل يستوعب خريجي الكليات لسنوات قادمة.
سياسات القبول ،والتي تسمح للطالب من الحاصلين على
وجود لجان قطاع لوضع مواصفات الخريج ؛لتطوير
الثانوية املعادلة ؛والدبلومات الفنية للقبول ببعض الكليات.
املناهج الدراسية.
ضعف مستوي الطالب القادم من التعليم الثانوي.
خطط التنمية بالدولة والتي في حاجة إلى موارد بشرية من
ارتفاع معدل البطالة للخريجين.
خريجي الجامعة.
أعداد املقبولين ليست ً
بناء على قرارات الجامعة.

صعوبة املنافسة اإلقليمية ،والعاملية.
توفرجهات محلية ،وعاملية لدعم البحث العلمي.
إهماال االستفادة من نتائج البحوث ،ضعف الطلب عليها.
رصد الجامعة مكافآت للنشرالخارجي.
تقليص ميزانية البحث العلمي من الجامعة ،وضعف
وجود معامل معتمدة دوليا طبقا ملواصفة االيزو الدولية
مساهمة الجامعة في تمويل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في
 17025لعتماد املعامل
العلمي
البحث
املؤتمرات العلمية.
والنشطة العلمية
احتياجات املجتمع ؛لتطبيق نتائج البحاث العلمية.
سهولة الحصول على البحاث العلمية سواء املنشورة في
دوريات محلية ،أو أجنبية  ،وكذلك الكتب واملراجع في صورة
رقمية.
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املعيـار

التهديدات

الفرص

محدودية مشاركة املجتمع املدني في بعض البرامج التعليمية.

تقييم البرامج التعليمية  ،تدريب الطالب ،املؤتمرات
والندوات وورش العمل.
وجود عديد من الهيئات والشركات ،واملصالح الحكومية
املسئولية املجتمعية
والتنمية املستدامة التي تتيح فرص عمل للخريجين.
وجود شبكة املعلومات تيسر قياس رضا الطراف
املجتمعية ( مركزالقياس والتقويم).
عدم الرضا لعضاء هيئة التدريس عن دخولهم باملقارنة
الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة القومية لضمان الجودة
بنظائرهم بالجامعات واملعاهد الخاصة.
ملركزضمان الجودة بالجامعة.
عدم تو افرالدعم املالي الستمرارية العمليات بضمان الجودة
مشروع التطويراملستمر ،والتأهيل لالعتماد.
إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،وتقييم الداء.
الجودة
إدارة
،وصدورقانون الهيئة.
والتطوير
إعداد كوادر املراجعة الخارجية من خالل تنظيم دورات
إعداد املراجعين ،ونظام املراجعة الذي تقوم به الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم.
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مصادر تحليل البيئة الخارجية
ً
أوال القوى البيئية العامة والخاصة:
القوى البيئية العامة :
االستراتيجية ،والسياسية ،واألمنية ،والتشريعية والقانونية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية والحضارية ،والتكنولوجية والبيئية( .التحديات والمخاطر والتهديدات السياسية و
االجتماعية و التكنولوجية والبيئية والحقوقية)

Political, Economic, Social and Technological, environmental and legal Chalenges,
Dangerous & Threatness
" PESTEL Analysis

القوى البيئية الخاصة:
املستفيدون النهائيون ( الطالب )  ،وأولياء المور ،والنقابات واالتحادات ،ومنظمات املجتمع
ً
ً
املدني ،ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي املنافسة محليا ودوليا ،والجهزة الحكومية،
وهيئات االعتماد القومية ،والعاملية ،واملجتمع املحلي بمحافظة البحيرة.

ً
ثانيا :أنواع الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية للجامعة:
أنواع الفرص ،والتهديدات في البيئة الخارجية املحيطة بالجامعة ،وذلك على عدة قطاعات هى :
قطاع التعليم والطالب ،وقطاع الدراسات العليا والبحوث ،وقطاع خدمة املجتمع وتنمية
ً
البيئة ،قطاع ضمان الجودة  ،وأخيرا القطاع اإلداري للجامعة.

تحليل البيئة الخارجيه للجامعة
بعد أن إنتهى أعضاء فريق التخطيط اإلستراتيجى بالجامعة من دراسة وتشخيص
وتحليل املتغيرات والعوامل اإلستراتيجية فى البيئة الخارجية للجامعة ,ومن ثم تحديد الفرص
والتهديدات ,وجب اآلن إستخالص الدالالت اإلستراتيجية لهذا التحليل البيئى .وإلعداد
مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية من خالل الخطوات التالية :تلخيص أهم الفرص
وأخطر التهديدات الخاصة بالجامعة طبقا ملعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد لتتمركزحول خمس قطاعات:
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قطاع التعليم والطالب
قطاع البحث العلمى
قطاع المسئولية المجتمعية
قطاع ضمان الجودة
القطاع االدارى

تحديد أهم الفرص التى تمثل نسبة تتراوح بين  %100-75من حيث قدرة الكلية
على إستغالل هذه الفرص وأهم التهديدات أو المخاطر فى البيئة الخارجية والتى
تمثل نسبة تتراوح بين  %100-75من حيث قدرة الجامعة على التعامل معها.
تحديد وزن نسبى لكل عامل إستراتيجى( فرصة أو تهديد) ,ومراعاة أن مجموع
األوزان النسبية  )50( 0.5لنقاط الفرص و )50( 0.5لنقاط التهديد بحيث يكون مجمع
الوزن النسبيى لنقاط الفرص ولنقاط التهديد واحد صحيح ( . )100وذلك فى ضوء
التأثير المحتمل لكل عامل على الموقف اإلستراتيجى للجامعة.
حساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط االفرص عن طريق ضرب الوزن
النسبي ×  4فى حالة قدرة الجامعة على إستغالل الفرصة بنسبة %100 - %90
وبضرب الوزن النسبى ×  3فى حالة قدرة الجامعة على إستغالل الفرصة بنسبة
.%90 - %75أما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط التهديد فيكون
عن طريق ضرب الوزن النسبي ×  2فى حالة قدرة الجامعة على االتعامل مع
التهديد بنسبة  %100 - %90وبضرب الوزن النسبى ×  1فى حالة قدرة الجامعة على
االتعامل مع التهديد .%90 - %75
جمع األوزان المرجحة لكل من نقاط الفرص ونقاط التهديد للوصول إلى الوزن
الكلى المرجح بالنسبة للجامعة ,وهذا الرقم يعبر عن قدرة الجامعة على التعامل
مع عوامل البيئة الخارجية ( كلما زاد الرقم وإقترب من  )300(3كانت القدرة أكبر
والعكس صحيح) .وكما هو موضح فى الجدول التالى:
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الفرص والتهديدات على مستوى قطاع التعليم والطالب
الفرص

الوزن

الدرجة الوزن

النسبى
تشجيع التعليم اإللكتروني بملف التعليم بمصر4 .

التهديدات

المرجح
3

12

واعتباره مطلب قومى بالفترة الراهنة.

الوزن

الدرجة الوزن

النسبى
عدم اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بالبرامج التطبيقية4 ،

المرجح
1

4

والميدانية.
إعراض عدد كبير من الممتحنين الخارجيين عن المشاركة في
تقويم الطالب ؛لضآلة المكافآت.
صعوبة توفر مصادر التعلم االبتكارية.

وجود مشروعات لتأهيل المعامل لالعتماد.

4

3

12

عدم قدرة الكليات على اتخاذ القرارات الخاصة بأعداد 3

2

6

المقبولين يؤدى إلى تشبع سوق العمل بالخريجين مستقبالا.

وجود معامل معتمدة دوليا طبقا لمواصفة االيزو
الدولية  17025ألعتماد المعامل
وجود وحدة للتعليم اإللكتروني بالوزارة إلنتاج المقررات 2

4

8

ضعف مستوي الطالب القادم من التعليم الثانوي.

3

1

3

اإللكترونية .وتشجيع التعليم االلكترونى وتصميم
المقررات االلكترونية.
وجود تقنية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ييسر 1

4

4

صعوبه توفير مصادر التعلم االبتكاريه

4

1

4

استقصاء رضا الطالب عن الفاعلية التعليمية.
اللوائح الخاصه لخدمه العمليه التعليميه بنظام 3
الساعات المعتمدة

4

12

المنافسة المحلية واألقليمية والعالمية غير مباشرة خاصة 3
فى البرامج التعليمية وضمان الجودة والتعلم عن بعد من
جامعات متقدمة وأكتسابها خبرات مميزة فى هذا المجال
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1

3

الفرص

الوزن

الدرجة الوزن

النسبى
تحديث لجان قطاع لمواصفات الخريج لتطوير المناهج 1

التهديدات

المرجح
4

4

الوزن

الدرجة الوزن

النسبى
التغيرات السريعة في متطلبات سوق العمل.

3

المرجح
1

3

الدراسية.
إنخفاض مستوى جودة خريج الجامعات الخاصة مع

1

4

4

التعليمية.

ارتفاع تكلفة التعليم بها.
خطط التنمية بالدولة والتي في حاجة إلى موارد بشرية 2

غياب المؤشرات الموضوعية للتقييم المستمر للفاعلية 3

4

8

من خريجي الجامعة.
وجود معايير أكاديمية مرجعية قومية تصدرها 1

3

3

وتراجعها الهيئة القومية ( )NARSلضمان جودة
التعليم واالعتماد بصفة دورية.
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1

3

الفرص والتهديدات على مستوى قطاع البحث العلمى
الفرص

الوزن

الدرجة الوزن

النسبى

وجود مشروعات ومراكز لتنمية قدرات أعضاء هيئة 2

المرجح

4

8

التدريس.

التهديدات

الوزن

الدرجة

النسبى

سماح القوانين باالجازات الوجوبية واالعارة 2

الوزن
المرجح

1

2

واستقطاب الجامعات الخاصة والجامعات العربية
واألجنبية ألعضاء هيئة التدريس وخاصة الكفاءات
المتميزة.

ادراج

هدف

تدويل

الجامعات

المصرية 3

4

12

Internationalizationمن خالل اتاحة التبادل بين

احجام دعم اصحاب االعمال للبحث العلمي علي 2

2

4

مستوي البحوث االساسيه والتطبيقيه

اساتذة الجامعات والمشرفين على الرسائل العلمية
وبين البرامج العلمية على المستويين االقليمى
والدولى ضمن اهداف خطة التمية المستدامة لمصر
2030
تزايد الطلب على برامج الدراسات العليا فى

2

3

6

ارتفاع تكاليف ومتطلبات الدراسات العليا.

2

1

2

التخصصات المختلفة.
زبادة فرص التواصل مع المناطق الصناعية والزراعية 1

4

4

والتجارية بالمحافظة والتعامل مع الجامعة كبيت

نخفاض مستوى اللغات األجنبية بين الطالب

2

1

2

الدراسات العليا وخاصة فى كليات العلوم اإلنسانية.

خبرة بحثى واستشارى ومهنى متخصص.
زيادة مخصصات البحث العلمى بموازنة الدولة
بالدستور الجديد وإلزام الدولة بهار

2

4

8

التطور التكنولوجى السريع مما يؤدى الى سرعة 2
تقادم األجهزة والمعدات البحثية.
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1

2

الفرص

الوزن

الدرجة الوزن

النسبى

توفر المهمات العلمية والبحثية وكذلك
اإلتفاقيات الدولية المشتركة مع الجامعات

3

المرجح

4

12

والمؤسسات البحثية العالمية.
اصدار

استراتيجية

قومية

التهديدات
التوجد الية متابعة تطبيق االستراتيجية
القومية للبحث العلمى والتكنولوجيا بالخطط
البحثية للكليات.

للبحث

العلمى

والتكنولوجيا.
وجود مشروعات بحثية معتمدة وكيانات بحثية
تعتمد المعامل مما يؤدى الى توفر بنية رئيسية

1

4

4

لتطور البحث العلمى.
قوانين وتشريعات لحماية الملكية الفكرية

1

3

3

ارساء ثقافة البحث فى مجال سياسات العلوم

1

4

4

والتكنولوجيا واالستشراق المستقبلي

94

الوزن

الدرجة

النسبى

2

الوزن
المرجح

2

4

الفرص والتهديدات على مستوى قطاع المسئولية المجتمعية
الفرص

الوزن

الدرجة الوزن

النسبى
وجود العديد من الهيئات والشركات والمصالح 1

التهديدات

المرجح
4

4

النسبى
عدم وجود إستراتيجية لدى مؤسسات المجتمع

الحكومية التى تتيح فرص عمل للخريجين.

الوزن

الدرجة الوزن

1

المرجح
2

2

لإلستفادة من اإلمكانات البحثية والتعليمية
للجامعة فى تطوير تلك المؤسسات

وجود شبكة المعلومات تيسر قياس رضا األطراف 1

4

زيادة معدالت البطالة وضعف فرص العمل امام 2

4

المجتمعية ( مركز القياس والتقويم)

2

4

خريجى بعض الكليات

امكانية الحصول على مشاريع تسهم فى تطوير 1

4

عدم وعى الهيئات الصناعية والمنتجة باهمية 1

4

الجامعة.

2

2

خفض معدالت انبعاثات الملوثات وفقا للمعايير
الوطنية

فرص المكان االسترتيجي للمحافظة (الجغرافي 3

4

التغيرات فى االوضاع االقتصادية واالجتماعية 3

12

والتجاري والصناعي والزراعي  )........الجامعة تعي

2

6

المتالحقة و تآكل القوى الشرائية للعملة.

بدقة الخصائص واالحتياجات التي ينفرد بها
مجتمعها ،و تسعي بشكل جاد من خالل خطط
مدروسة إلي الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة
في هذا المجتمع.
وجود مراكز ومدن صناعية متعددة داخل المحافظة

1

4

منافسة القطاع الخاص للوحدات ذات الطابع 1

4

الخاص بالجامعة للتفوق بعمليات التسويق.

يمكن للجامعة التعاون معها والمساهمة فى
تطويرها وتنميتها ومعالجة مشاكلها.
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2

2

الفرص والتهديدات على مستوى قطاع ضمان الجودة
الفرص

الوزن

الدرجة

النسبى
انشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

3

التهديدات

الوزن
المرجح

3

9

الوزن

الدرجة

النسبى
عدم توافر الدعم المالي الستمرارية العمليات 2

الوزن
المرجح

1

2

بضمان الجودة وتقييم األداء.

واالعتماد .وادراج هدف اعتماد جميع
مؤسسات التعليم العالى مرتين على االقل
قبل عام  2030ضمن اهداف خطة التنمية
المستدامة لمصر.
دور إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم

1

4

تغير متطلبات االعتماد عن الهيئة القومية 1

4

العالى فى تقديم مشروعات داعمة لتطوير

1

1

لضمان جودة التعليم واالعتماد

الكليات.
توافر معايير الجودة واالعتماد البرامجى 1

4

مركزية اإلدارة ،وصدور بعض اللوائح 1

4

والمؤسسى وطنيا ودوليا.

1

1

والقرارات التنظيمية تتصف بالعمومية والتي
قد التتالءم وطبيعة العمل بالجامعة.
وجود جامعات قريبه جغرافيا بها كليات 1
ومعاهد معتمدة.
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1

1

الفرص والتهديدات على مستوى القطاع االدارى
الفرص

الوزن

الدرجة

النسبى

الوزن
المرجح

التهديدات

الوزن

الدرجة الوزن
المرجح

النسبى

توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات اإلدارية 1

4

4

نظم التعيين الحالية وصعوبة الحصول على درجات 1

1

1

المناخ العام الجامعي مهيأ لقبول تطوير الهياكل 1

4

4

سياسات التعيين ال تستند بدقة الى معايير 1

1

1

التواصل المستمر مع الجهات الحكومية ) وزارة المالية 1

4

4

للعاملين وللقيادات اإلدارية.

التنظيمية للتوافق مع متطلبات االعتماد.
-التخطيط

–

الجهاز

المركزي

وظيفية.

واحتياجات التخصصات.

للتنظيم

واإلدارة...إلخ(العالقات المتميزة بين اعضاء هيئة
التدريس وادارى الجامعهة باألجهزة التنفيذية
بالمحافظة.
المجموع

50

185

المجموع الكلى لعوامل الفرص والتهديدات

50

65

100

250

تعكس نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية للجامعة ,أن الوضع اإلستراتيجى الخارجى للجامعة يعبر عن القيمة المتوسطة
والتى تؤخذ على أنها ” “2.5حيث يبلغ إجمالى النقاط ” “250مما يهيئ الجامعة القتناص الفرص وتعظيم االستفادة منها وتجنب
التهديدات بشكل ايجابي مما يؤدى إلى استباق و تجنب كل التهديدات على المدى القصير.
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رسم بيانى يوضح الوضع االستراتيجى الخارجى لجامعة دمنهور
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توقعات أصحاب املصلحة مقابل الوضع الحالي:
-

الطالب
أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
اإلداريين
املجتمع

92

الفصل السادس
الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة
واالهداف االستراتيجية

93

هناك فجوة بين الوضع الراهن والوضع املنشود ( املتوقع=املأمول) وبالتالي يأتي دور الخطة
االستراتيجية التطويرية لجامعة دمنهور لسد هذه الفجوة والتغلب على املخاطر والتحديات
والتهديدات وتحقيق التميز في الخمس قطاعات القطعات وتلبية احتيجات بل تفوق توقعات
اصحاب املصلحة وتحقيق الغايات واالهداف االستراتيجية

الرؤيةVision :
تسعى جامعة دمنهور إلى التميز والريادة في بناء مجتمع املعرفة واالبتكار والتكنولوجيا،
وأن تكون ذات ميزة تنافسية وتصنيف عاملي.
الرسالةMission :
تلتزم جامعة دمنهور بتقديم برامج تعليمية متميزة ،وبحوث علمية مبتكرة ،وخدمات
تدريبية واستشارية متطورة تساهم في حل مشاكل املجتمع ،وتدعم خطط التنمية
ً
املستدامة وفقا لرؤية مصر.2030
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القيم الحاكمة لجامعة دمنهور
القيم الحاكمة هي مجموعة من املبادئ املرشدة لكل املمارسات املؤسسية ،وتمثل
دستور للسلوك بين مجتمع املؤسسة .وتحرص جامعة دمنهور على تبني القيم التالية
والتي تعبر عن هوية الجامعة وفلسفتها ،وطريقة تعاملها مع املجتمع املحيط ،وكذلك
الثقافة الحاكمة للمؤسسة وهي:
 .1التميز في قطاع التعليم والطالب والدراسات العليا والبحوث خدمة املجتمع
وتنمية البيئة وقطاع ضمان الجودة والقطاع اإلداري
 .2إعالء قيم الحرية والعدالة واملساواة.
 .3التزام الجامعة بالنزاهة ،وتكافؤ الفرص ،والتنوع الثقافي.
 .4القيادة والعمل بروح الفريق.
 .5الجودة فى جميع املجاالت والتميزفي مجاالت محددة.
 .6الحرية الكاديمية في حدود الخالق ،واملواثيق.
 .7التزام جميع منتسبي الجامعة بالشفافية ،واملساواة.
 .8دعم الفكاراإلبداعية واالبتكارية.
 .9التزام الجامعة بدعم التعلم املستمرداخل مجتمع الجامعة ،وخارجها.
 .10االلتزام بحقوق امللكية الفكرية.
 .11االلتزام بتطبيق النظم ،واللوائح ،والقوانين الداخلية والخارجية.
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األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي الول
تميز االداء املؤسس ي للجامعة وفقا ملعايير التميز الحكومي ومعايير االعتماد
لتحقيق رؤية مصر .2030

الهدف االستراتيجي الثاني
زيادة القدرة التنافسية للطالب والخريجين محليا و اقليميا وعامليا.

الهدف االستراتيجي الثالث
االرتقاء بمنظومة الدراسات العليا و البحث العلمي لدعم التنمية املستدامة و
رؤية مصر. 2030

الهدف االستراتيجي الرابع
تطويرخطط وبرامج املسئولية املجتمعية إلدارة املخاطروريادة االعمال.

الهدف االستراتيجي الخامس
تعزيز القدرات االدارية والتنظيمية وتطويرها بما يحقق رؤية جائزة التميز
الحكومي.

96

الفصل السابع
الخطة التنفيذية
لجامعة دمنهور
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الهدف اإلستراتيجي الول
تميزاآلداء املؤسس ى للجامعة وفقا ملعاييرالتميزالحكومى ومعاييراالعتماد
لتحقيق رؤية مصر2030
مؤشرات الداء:
 تقارير التحقق من االستدامة واالجراءات التصحيحية الخاصة بلجنة الفريق املحورى املختصبرؤية مصر2030
 تقارير االستبيانات الرقمية والذكية واالجراءات التصحيحية او التعزيزية للشراكات في مجالرؤية مصر2030
تقاريرتقييم االداء واالجراءات التصحيحية.قائمة بالسياسات املطورة وتقاريرالجودة الخاصة بها.قائمة املشروعات واملبادرات املطورة واملستحدثة توثيق اإلنجازات والنتائج امللموسة التي حققهااملشروع/املبادرة /البرنامج والقيمة املضافة لها و انعكاساتها املادية وغيراملادية.
اعالن ملف مؤشرات االداء ملحقا بالخطة االستراتيجية موثقا النتائج السنوية. تقاريرلجنة ادارة التغييرواملخاطروالتحديات واالجراءات العملية الخاصة بها. الوثائق الداعمة لتطبيقات التميز الحصول على شهادات االيزو باملواصفات املحددة باليات التنفيذ قياس اثرالتطبيق على تحقيق االستدامة قائمة عمليات ارضاء املنتفعينوثائق تطبيقات عمليات وخدمات تحقق رضاء املنتفعين و اثرها على تحقيق الرضا واسعادهم.تقاريراداء الشراكات وتقييم فاعليتها واالجراءات التصحيحية.تقريرمعلن يخص اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وادارة خدمات سبع نجوم.زيادة عدد املقررات االلكترونية املفعلة  % 10سنويااالستعانة بمقررات الكترونية مدعمة من املجلس العلى للجامعات . معدالت مشاركة الجامعة للمعلومات -تقاريراداء استخدام التكنولوجيا البازغة والذكاء االصطناعى
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 نتائج التحول اإللكتروني/الذكي للخدمات الحكومية. نسبة تحول الخدمات إاللكترونيه من إجمالي الخدمات. نتائج استخدام الخدمات الحكومية اإللكترونية  /الذكية نسبة املعامالت املنجزة عبرالقنوات اإللكترونية من إجمالي املعامالت املنفذة. نتائج التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات اإللكترونية  /الذكية. نتائج مستوى التوعية العامة  /وعي املتعاملين عن الخدمات الحكومية اإللكترونية  /الذكية. نتائج تكامل الخدمات مع الشركاء. نتائج التزام املو اقع اإللكترونية بمعاييرجودة املو اقع اإللكترونية. نتائج رضا املتعاملين عن الخدمات الحكومية اإللكترونية تقاريرامن املعلومات إيجابية املستندات الدالة على التدريب في مجال استشراف املستقبل ومدى فاعليته. انشطة ودراسات مركز البحوث والدراسات املستقبلية الفردية بالجامعة واملشتركة مع جهاتومراكزمحلية و اقليمية وعاملية
 ملف كامل معلن عن نتائج انشطة ادارة االبتكار خطط تدريب محدثة ومعلنة الستثماررأس املال البشرى مستندات فاعلية التدريب و اقرارات التمكين وتقدم معدالت قياس اراء العاملين ايجابيا وثائق تطبيق املنتدى الحواري لكافة منسوبي الجامعة وعدد االفكار وفاعلية تنفيذها ومعدلاالقتراحات املقدمة سنويا ،ونسبة االقتراحات املقدمة.
 كفاءة االستعمال للموارد. كفاءة وفاعلية عمليات الصيانة. نتائج الخفض في النفقات املرتبطة بإدارة املمتلكات. نتائج الخفض في استهالك الكهرباء واملياه. حجم املواد التي تم إعادة استخدامها/تدويرها.نتائج الخفض في استهالك الوقود – الكهرباء -االوراق... نتائج التعامل مع املالحظات الخاصة باملوردين تعديل املهام طبقا ملتطلبات إرساء الحوكمة. وثائق االقصاح عن املعلومات -وثائق قياس االداء واالجراءات التصحيحية
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 وثائق مشاركة الجمهورواملستفيدين من الخدمة وفاعليتها. ملف موثق ومعلن لنتائج الحوكمة نتائج نجاح خطط الطوارئ في التعامل مع املخاطر وجود نظام للمراجعة الداخلية للكليات دعم فني ومالي ملساعدة الكليات للوصول لالعتماد وجود آلية لدعم الكليات للحصول علي االعتماد زيادة الدعم املالي والفني لوحدات الجودة بالكليات. زيادة الوعي بأهمية التغييرااليجابي للحصول على االعتماد اشتراك أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب بالعمل بوحدات الجودة بالكليات. موثقة ومعتمدة خاصة بتقييم أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجود نتائج نهائية حول املقررات والساتذة من خالل تحليل االستبيانات الخاصة بالطالب. آداء مرض ي لعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة -وجود اجراءات تصحيحية ملتابعة أداء أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
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االستراتيجة:
أوال :تحقيق معاييرالتميزاملؤسس ى بالجامعة.
األهداف اإلجرائية

مؤشرات األداء

األنشطة

جهة التنفيذ

تاريخ اإلنجاز
2021

رؤية مصر 2030
تخطيط ومتابعـة تنفيـذ
رؤية مصر 2030

وجود لجان التنسيق

فرق العمل الخاصة

تشكيل لجنة فريق الخبراء

تقارير اإلنجازات الخاصة

بتحقيق رؤية مصر

االستراتيجيين لتحديث الخطة

بلجان التنسيق

2030

االستراتيجية للجامعة للمواءمة مع

الفريق المحورى

تحقيق الرؤية.
تشكيل لجنة التنسيق وذلك لتنسيق

الفريق

عقد ورش العمل بقيادة الفريق

االستراتيجى

االستراتيجى وبمشاركة لجان الجودة

مركز ضمان الجودة

بالجامعة لتحديد نطاق قياس
المؤشرات ،وآليات القياس ومصادر

لجان الجودة

البيانات ،المستهدفات الدورية،

برئاسة

المقارنات المعيارية المالئمة.

الجامعة
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رئيس

2022

2023

حصر اإلنجـازت والنتـائج

اعداد

تقرير

من

فريق

االستراتيجى للجامعة

التخطيط

مؤشرات رؤية مصر 2030

عن مدى ما تم

والتي تعد الجامعة هي

مركز ضمان الجودة

الخاصة بتخطيط ومتابعة

تنفيذه

تنفيذ رؤية مصر2030

االستراتيجية للجامعة ومدى اسهامها

مساهمة

لتحقيق المؤشرات المدرجة في رؤية مصر

(طبقا لتحديد االولويات برئاسة رئيس

بالمبادرات

والمشروعات

المنسق الرئيس لها أو جهة
في

فريق التخطيط

تحقيقها االستراتيجى

.2030

والتنوع االستراتيجى للكليات

على ان يتضمن التقرير المبادرات التى تم

والمعاهد والمراكز البحثية

ابتكارها لتحقيق الكفاءة والفعّاليّة

والخدمية للجامعة).

واستدامة النتائج المحورية التى تبرز مدى

-نتائج تنفيذ المشاريع

المساهمة فى تحقيق الرؤية.

والمبادرات المساهمة في

حصر وتحديد السياسات المرتبطة بتنفيذ

تحقيق رؤية مصر 2030

الخطة االستراتيجية للجامعة وتحديد

نتائج تقييم فاعلية

الجامعة لشئون

عالقتها برؤية مصر . 2030

السياسات المرتبطة برؤية

حصر الجهات المشاركة بتطوير السياسات

مصر  2030مثل أثرها على

خدمة المجتمع

(جهات داخلية -شراكات خارجية) واعداد

رضا المجتمع وجودة الحياة.

التقارير الالزمة عن مدى اسهاماتها .يتم

-نتائج تنفيذ الجهات

االستعانة بتقرير انجازات الجامعة متضمنا
حصر بروتوكوالت التعاون والشراكات
واالتفاقات.
 اسناد مهمة التوعية بالنتائج لفريقفرق التواصل المجتمعى.

المساهمة ألدوارها في
المشاريع

والمبادرات

والسياسات المشتركة.
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الجامعة
فرق التواصل
المجتمعى برئاسة
نائب رئيس

وتنمية البيئة.

تطــوير مقــاييس آراء
الجهـــات المســـاهمة
والشراكات في مجال رؤية
مصر 2030

تطوير نظم قياس االراء من خالل:
تطوير

قنوات

التواصل

(الرقمية

تقارير

االستبيانات مركز القياس

الرقمية والذكية.

والذكية) وقياس االراء وتحليلها.

االجراءات التصحيحية او

تطوير محاور قياس اآلراء لتشمل

التعزيزية للشراكات

االنطباع العام ،وااللتزام ومدى
االستفادة  ،وفعالية التعاون وسهولة
توفير وتبادل المعلومات ،والشفافية
في التعامل ،وتقييم قنوات التواصل.
وضع اجراءات تصحيحية فى ضوء
نتائج قياس االراء يتم من خاللها
تقييم عمل الشراكات.
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والتقويم

المهام الرئيسية
تطــوير قــدرات تطبيــق
ومتابعـــــــــة اداء
االستراتيجية

تقييم اداء وحدة التخطيط االستراتيجى

تقارير تقييم االداء

الفريق

بالجامعة من قبل الفريق المحورى

واالجراءات التصحيحية.

لتحقيق رؤية مصر  .2030وتقييم الخطة

لتحقيق رؤية مصر

قائمة بالسياسات المطورة .2030
وتقارير الجودة الخاصة

مالءمتها وتوافقها للمهام المدرجة في

بها.

قانون التأسيس وفاعليتها على رضا

قائمة المشروعات

المجتمع (الداخلى والخارجى).

والمبادرات المطورة

تطبيق آلية لتطوير السياسات الداعمة

والمستحدثة.

لتحقيق الخطة االستراتيجية ومتابعة

اعالن نظام االدارة

تنفيذها وتقييم مدى جودة السياسات

المؤسسى كنظام محددا

وفاعليتها على رضا المجتمع.

للمسئوليات واتخاذه اساسا

التنسيق مع الشركاء االستراتيجين

للثواب والتميز

والجهات المعنية لتطوير المشروعات

والمحاسبية.

والمبادرات والبرامج لتساهم بتحقيق

الية التدقيق الداخلى

االهداف وتحقيق االستدامة االقتصادية

ومستندات التطبيق

واالجتماعية والبيئية.

واالجراءات التصحيحية

تطبيق نظام إلدارة األداء المؤسسي

الخاصة بها.

االستراتيجية بانتظام للتأكد من مدى
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المحورى

وتحديد المسؤوليات والصالحيات.

اعالن ملف مؤشرات االداء

وحدة التخطيط

تطبيق آلية للتدقيق داخليا على صحة

ملحقا بالخطة

ومصداقية نتائج األداء وعلى سالمة

االستراتيجية موثقا

االستراتيجي

ودقة آليات جمع بيانات األداء والتأكد

النتائج السنوية.

من مصادر البيانات وطرق حساب

نتائج االراء واالجراءات

المؤشرات

التصحيحية.

توثيق االنجازات والنتائج الخاصة
بتطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية:
تطوير مؤشرات االداء الخاصة بتطبيق
االستراتيجية:
وصف المؤشر
المسئول عن تحقيق المؤشر
مصادر الحصول على البيانات الخاصة
بتحقيق المؤشر (تحديد اسم قاعده
البيانات اما او المصدر كامال).
المستهدف والمحقق سنويا.
إدارة وتطبيـــــــــق
المشــاريع/المبــادرات
/البـــرامج)الخطـــط

تشكيل

لجنة

لتحديد

المشاريع

تشكيل اللجنة وقائمة

والمبادرات (يتم البدء بعد مراجعة

المشاريع.

نتائج التحليل البيئى واالطالع على

الخطط التنفيذية

المبادرات للجامعات محليا واقليميا

للمشاريع والمبادرات.
105

مركز ضمان الجودة
وحدة

التخطيط

االستراتيجي

التشغيلية(

وعالميا)

ويتضمن

اعضاء

اللجنة

مستشار مالى وقانونى.
مراجعة المشروعات وتقييم مدى
مالءمتها

االهداف

لتحقيق

االستراتيجية.

تقارير لجنة ادارة التغيير
والمخاطر والتحديات
واالجراءات العملية الخاصة
بها.

وضع بطاقات تعريف خاصة بالمشاريع
والمبادرات والبرامج تتضمن :تعريف
البرنامج-

الهدف

االستراتيجى

للبرنامج -النتائج المتوقعة -البرامج
او النشاطات -الجدول الزمنى للتنفيذ-
مؤشر قياس اداء البرنامج -الجهة
المسئولة -الجهة المساندة.
إعداد خطة عمل زمنية إلدارة
المشروع/المبادرة /البرنامج.
برامج ومبادرات الخطة االستراتيجية:
البرامج :
برنامج االعتماد األكاديمي البرامجي
والمؤسسي.
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برنامج رعاية الموهوبين.
تطوير

برنامج

منظومة

االعمال

والمعرفه.
برنامج إعداد قيادات المستقبل.
برنامج االرتقاء بالدراسات العليا.
برنامج تطوير كفاءة الجهاز اإلداري.
برنامج ترشيد االنفاق وتطوير الموازنة.
المشروعات:
مشروع

تطوير

المناهج

والبرامج

الدراسية.
مشروع تطوير طرق التدريس.
مشروع تطوير األداء األكاديمي لعضو
هيئة التدريس.
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مشروع تطوير

تقنية المعلومات

االلكترونية.
مشروع تطوير الممارسات االدارية
واالكاديمية.
مشروع التقويم والمتابعة للبرامج
توثيق اإلنجازات والنتائج

األكاديمية.
مشروع قياس االداء المؤسسي وتقويمه
مشروع

استحداث

برامج

مميزة

واعتمادها.
مشروع

الملموسة التي حققها
المشروع/المبادرة

البرنامج والقيمة المضافة
لها وانعكاساتها المادية
وغير المادية.

الكشف

والتعرف

/

علي

الموهبين.
مشروع الرعاية والتدريب والبرامج
اإلثرائية.
مشروع تطوير المعامل المركزيه.
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مشروع تطوير حدائق المعرفه.
مشروع تطوير بيوت الخبرة.
مشروع تطوير حاضنات االعمال.
مشروع

اعداد

قيادات

(تعليمية,

مجتمعية ,رواد أعمال ) من خريجي
الجامعة.
مشروع تأهيل أعضاء هيئة التدريس
لرعاية برامج بناء قيادات للمستقبل.
مشروع تطوير البنية التحتية.
مركز ضمان الجودة

مشروع تطوير اإلدارة االلكترونية.
مشروع تطوير البوابة االلكترونية

وحدة

للجامعة.

االستراتيجي

مشروع تطوير الموارد البشرية.
مشروع تطوير البني التحتية واللوائح
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التخطيط

المنظمة.
مشروع تطوير برنامج الدراسات العليا.
مشروع التسويق وتطوير الشراكات.
مشروع تعزيز التواصل العلمي والصورة
الذهنية.
مشروع تطوير األداء األكـاديمي لعضـو
هيئة التدريس.
مشــروع تطــوير المنــاهج والبــرامج
الدراسية.
مشروع تطوير طرق التدريس.
مشروع تهيئة بيئـة جامعيـة ناجحـه
ألعضاء هيئة التدريس.
مشروع تطوير األداء للجهاز االدارى.
مشروع تطوير التنظـيم االدارى علـى
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مستوى الجامعة ووحداتها
مشروع تطوير القيادات االدارية وخطـة
التعاقب
مشروع تقويم األداء الوظيفى والتحفيز
مشروع تقويم آليات البنية التحتية
مشروع تطوير واجراءات الشراء
مشروع تطوير اليات لتقليل الهدر المالى
مشروع تطوير تطوير نظم الموازنـة و
االجراءات المالية
مشروع تبنى أنظمة محاسبة التكاليف
والمحاسبة االدارية لدعم القرار
توثيق االنجازات والنتائج الخاصة بإدارة
وتطبيق المشاريع/المبادرات:
تشــكيل لجنــة بوحــدة التخطــيط
االستراتيجى خاصة بادارة التغيير يـتم
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من خاللها ادارة عملية التغيير وقياس
اثر تطبيق المشاريع والمبادرات دوريـا
وكذلك ادارة المخاطر والتحديات.
تقييم مدى مساهمة نتائج وانجـازات
المشروع/المبـادرة /البرنـامج فـي
تحقيق األهداف االسترارتيجية
تقييم مدى االلتـزام بتطبيـق خطـة
العمل الزمنية للمشـروع/المبـادرة /
البرنامج ضمن الميزانية المعتمدة.
تقييم النتائج المرتبطة بالمخاطر,
تطـــوير قـــدرات إدارة
العمليات

تحديد المسئولين عن كل عملية

اعالن قائمة العمليات مركز ضمان الجودة

باالستراتيجية (يتم تصنيف العمليات

واسناد المهام للمسئولين

من اليات التنفيذ الخاصة بكل هدف)

االستراتيجي

يتم اسناد مهمه تطوير العمليات الى
المسئولين عنها.
يتم عقد دورات تدريبية عن مؤشرات
االداء لكل مسئولى العمليات وتسليم
ملفات قياس االداء.
معالجة
بالمسئوليات.

التداخل

واالزدواجية

وحدة التخطـيط

حضور المستهدفين من
مسئولى العمليات وقياس
اثر التدريب من خالل
112

يتم تحفيز مواهب خالقة ومبتكرة

تقارير

للموظفين والطالب وغيرهم من

بوحدة

أصحاب المصلحة

االستراتيجى.

الخاصة

االداء

التخطيط

يتم اكتشاف وتنفيذ تصميم عمليات
جديدة ,من خالل استخدام التكنولوجيا
الحديثة.
يتم تدريب العاملين لتشغيل عمليات
جديدة أو متغيرة قبل التنفيذ.
يتم تصميم وتطوير تخصصات وخدمات
جديدة بمدخالت من الطلبة  ،العمالء
والشركاء من أجل توفير قيمة إضافية
ومعالجة احتياجات وتطلعات الطلبة
وغيرهم من مجموعات العمالء.
 توثيــق اإلنجــازات والنتــائج الخاصــةبالعمليات

وجود تقرير شامل

وحدة التخطيط

لمتابعة العمليات.

االستراتيجي

 اعداد تقري شامل لمتابعـة العمليـاتيتم من خالله رصد االداء:
 االنتاجية (حجم االنجاز بوحـدة زمنيـةمحددة.
 الكفاءة (مقدار الخفض بالتكاليف بعـد113

االستغالل االمثل للموارد)
 الكفاية  :نسبة المحقق وعالقته بكـلهدف استراتيجى.
نتائج التعامل مع االخطاء (معدالت
االخطاء -كيفية تداركها).
تطوير قدرات االسـتدامة  -يقوم الفريق المحورى المختص برؤيـة
في المجاالت االجتماعيـة
واالقتصادية والبيئية

تقارير التحقق من

الفريق المحـورى

مصر  2030بتقييم دورى لتقارير وحـدة

االستدامة واالجراءات

التخطيط االستراتيجى الخاصة بالخطـة

المخــتص برؤيــة

التصحيحية الخاصة بلجنة مصر 2030
الفريق المحورى المختص
رئيس
نائب
برؤية مصر 2030

االستدامة بالمجاالت السـابقة الخاصـة

الجامعة

لشئون

برؤية مصر 2030وجودة الحياة لألجيال

خدمة

االستراتيجية وتنفيذها.
 -يتم التقييم من خالل التحقق من مدى

الحالية والقادمة .
 استطالعات الرأي الدورية للمجتمع. نظام إدارة البيئة ISO 14000 نظام السالمة و الصحة المهنيةOSHA 18000
 تبنى بعض بنود مواصفة المسئوليةالمجتمعيةISO 26000
-

وضع" إطار مؤهالت جامعة

دمنهور (منبثق

الوثائق الداعمة
لتطبيقات التميز
الحصول على شهادات
االيزو بالمواصفات المحددة
باليات التنفيذ
قياس اثر التطبيق على
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المجتمع

وتنمية البيئة.

من االطار العام للمؤهالت الصادر عن

تحقيق االستدامة

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد)
 زيادة مرونة الفرص التعليمية التيتوفرها ،وكيفية توفير البرامج للطلبة
ومسارات التخرج وضمان تلبية البرامج
المقدمة الحتياجات سوق العمل الحالية
والمستقبلية.
 تنمية ورعاية ثقافة وعقليـة ريـادةاألعمال واالبتكار في جامعة دمنهور.
اإلنجازات والنتائج الخاصة باالستدامة فـي

تقارير التحقق من

المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية:

االستدامة واالجراءات

 -توثيــق اعمــال اللجنــة المتعلقــة

التصحيحية الخاصة بلجنة

باالستدامة في المجـاالت االجتماعيـة

الفريق المحورى المختص

واالقتصادية والبيئية

برؤية مصر 2030

115

خدمات سبع نجوم
تصــميم وادارة الخــدمات
والعمليات المـرتبط بهـا
الرضاء المتعاملين

مراجعة قائمة العمليات الخاصة

قائمة عمليات ارضاء

نائب

رئيس

بتطوير الجامعة بما يضمن تصميم

المنتفعين

وتوفير وتطوير خدمات لتكون ذات

وثائق تطبيقات عمليات

الجامعة

لشئون

قيمة مضافة للمتعاملين وتساهم في

وخدمات تحقق رضاء

إرضائهم من خالل حلول مبتكرة مبنية

المنتفعين واثرها على

على احتياجات وتوقعات المتعاملين

تحقيق الرضا واسعادهم.

الحالية والمستقبلية.
دراسة امثله لتطبيقات التميز
المؤسسى المساعدة فى تحقيق القيمة
المضافة للمتعاملين منها على سبيل
المثال ال الحصر:
استطالعات الرأي الدورية للمستفيدين.
مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة
بالمستفيدين و الخدمات.
نظام إدارة عالقات المستفيدين
CRM
نظام المتسوق/المنتفع السري
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خدمة

المجتمع

وتنمية البيئة.

االقتداء بالنماذج والمقارنات المرجعية
Benchmarking
نظام اقتراحات/شكاوي المستفيدين.
ندوات االستماع لصوت
العميل/المستفيد.
المواصفات القياسية لخدمة العمالء
االيزو10002
مجموعات التركيز الطالبية (focus
)groups
آليات التفاعل مع العمالء عن طريق
االنترنت /الويب.
مراقبة محدودة /آليات لفئات محددة
من العمالء مثل مؤتمر العمالء.
مكتب المساعدة المركزي.
المنتديات الطالبية.
موجهين ،لتقديم المشورة والدعم
باالتصال اليومى بالطالب.
تصميم وقياس وتحديث مؤشرات ألداء
الخدمات إعداد وتطبيق معايير لخدمة
المتعاملين بهدف تحقيق التميز في
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تقديم الخدمات للمتعاملين ،وتمكين
موظفي خدمة
المتعاملين من أداء مهامهم وتحسين
جودة الخدمات المقدمة من الجهة
الحكومية .وربطها بشكل مباشر مع
الخطة االستراتيجية.
تطوير القدرات الخاصة بتصميم وادارة

تقارير اداء الشراكات

الخدمات المشتركة والعمليات المرتبطة

وتقييم فاعليتها

بها :

واالجراءات التصحيحية.

تحديد الشراكات في مجال تقديم
الخدمات في ضوء االحتياجات
المؤسسية واالستراتيجية.
التنسيق مع الشركاء المعنيين في
تقديم الخدمات المشتركة والجهات
المعنية وذلك لتحديد األدوار
اولمسؤوليات
شراكات مع وزارة االتصاالت للتحول
الرقمى
التميز بالمشاركة المجتمعية وتعزيز
منظومة ريادة األعمال واالبتكار.
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ادارة الجامعة

شراكات مع اكاديميات التدريب
واالستشارات تنمية الشعور باإلنتماء
والوالء والمشاركة بين موظفي الجامعة
والطالب والخريجين في مبادرات
الجامعة.
شراكات مع هيئة البريد لتسليم
شهادات التخرج.
شراكات مع شركات الشبكات التاحه
رسائل نصية ثابتة تخص فرص العمل
المتاحة للشباب بالمؤسسات المختلفة
ومتطلباتها الوظيفية ووضع خطط
تطوير الطالب والخريجين وفقا للتغير
بالمتطلبات الخاصة بسوق العمل.
إطار الخبرة المتكاملة للطالب /
للمتعلم
خدمات الشباك الواحد
شراكات مع البنوك لتوفير كروت الفيزا
الخاصة بالتسوق االلكترونى واتاحه
استخدام الدفع االلكترونى بالجامعة.
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توثيق اإلنجازات والنتائج الخاصة

تقرير معلن يخص

مكتب

متابعة

بتصميم وادارة الخدمات)شامل الخدمات

اإلنجازات والنتائج الخاصة

المشتركة(:

بتصميم وادارة الخدمات.

االداء

التابع

للسادة

نواب

نتائج تقييم مراكز/وحدات تقديم

رئيس الجامعة.

الخدمة التابعة للجهة الحكومية.
نتائج المتسوق السري لمراكز/وحدات

نتائج قياس االراء

تقديم الخدمة.

واالجراءات التصحيحية

مؤشرات سهولة الوصول للخدمة
اإلنتاجية
فاعلية تقديم الخدمات
كفاءة تقديم الخدمات

مركز

نتائج الجودة في تقديم الخدمات) مثل :

والتقويم

نسبة شكاوى المتعاملين التي تم حلها
ضمن الوقت المحدد ،ومعدل انخفاض
شكاوى المتعاملين ،نسبة الشكاوى
المستلمة على الخدمة مقارنة بمجموع
عدد المعامالت على الخدمة ،ومعدل
األخطاء في المعامالت.
مقاييس آراء الشركاء في تقديم
الخدمات )شامل الخدمات المشتركة):
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القياس

تصميم المقاييس حول آراء وانطباعات
الشركاء بمستوى التعاون والشراكة مع
الجامعة في تقديم الخدمات المشتركة.
وااللتزام ببنود وشروط الشراكة ومدى
االستفادة منها وفعالية التعاون
وسهولة توفير وتبادل المعلومات
والشفافية في التعامل
وتقييم قنوات التواصل – بشكل مباشر
أو غير مباشر من خالل استطالعات
ومسوحات الرأى ،ومجموعات النقاش،
والشكاوى والمقترحات ،ورسائل الشكر
وما شابه( ،وحسب طبيعة عمل الجهة،
يمكن أن تشمل هذه المقاييس :نتائج
رضا الشركاء.
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الحكومة /الجامعة اإللكترونية/الذكية
تصميم وتطبيـق خطـط
وسياسات التحول الرقمـي
والذكي

تحديد احتياجات الجامعة االلكترونية

تقارير التحول الرقمى

مدير مركز الـذكاء

إلقامة بنية تحتية متقدمة وتطوير

والذكى

الخطط الداعمة الستخدام الخدمات

معدل المستفيدين من

االصـــــطناعى

اإللكترونية/الذكية في مختلف أعمال

الخدمات الرقمية والذكية

الجامعة وعملياتها.

تقارير امن المعلومات

تصميم وتطوير وتحسين الخدمات

إيجابية

المتعاملين بما يعزز تفهم احتياجاتهم

زيادة عدد المقررات

اإللكترونية/الذكية بالشراكة مع
اورضائهم.
تطوير وادارة الموقع
اإللكتروني/التطبيقات الذكية وتواجد
الجامعة على شبكة اإلنترنت وشبكات
التواصل االجتماعي.
 تطبيق سياسات ومعايير أمنالمعلومات داخل الجامعة.
 تدعيم نظم التعلم االلكترونيوالهجين

االلكترونية المفعلة % 10
سنويا

والتكنولوجيــــا
البازغة
نائـــب رئـــيس
الجامعة لشـئون
الدراســات العليــا
والبحــوث-نائــب

 -االستعانة بمقررات

رئــيس الجامعــة

الكترونية مدعمة من

لشئون التعلـيم

المجلس األعلى للجامعات  .والطــالب-نائــب
تقرير توافق عدد
رئــيس الجامعــة
المدرجات والقاعات
لشــئون خدمــة
الدراسية والمعاملمع
المجتمع وتنميـة
المعايير المرجعية
البيئة
القومية وإمدادها
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بالوسائل التكنولوجية

مســئولى تطــوير

والوسائل التعليمية

موقع الجامعة

الحديثة.

المدير التنفيذى
لوحدات
تكنولوجيا
المعلومات

إدارة البنية التحتية اإللكترونية في

تقارير معدالت مشاركة

مدير مركز الـذكاء

الجهة والتعاون والتنسيق مع الجهات

الجامعة للمعلومات

الحكومية األخرى فيما يتعلق

تقارير اداء استخدام

االصـــــطناعى

باحتياجات الجامعة بهدف االستغالل

التكنولوجيا البازغة

األمثل للموارد ولغايات إقامة بنية

والذكاء االصطناعى

والتكنولوجيــــا
البازغة

تحتية متقدمة ومبتكرة.

نائـــب رئـــيس

مشاركة الجامعة للمعلومات وتبادل

الجامعة لشـئون

البيانات الذكية إلكترونيا مع الجهات

الدراســات العليــا

الحكومية األخرى ذات العالقة.

والبحوث

استخدام الحلول الذكية والتقنيات
الحديثة والمبتكرة )مثل التعامالت

نائـــب رئـــيس

الرقمية ،والذكاء االصطناعي وغيرها)

الجامعة لشـئون
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بما يساهم في دعم خدمات الجهة

التعليم والطالب

اإللكترونية /الذكية وقنوات تقديمها

نائـــب رئـــيس

وبشكل يتكامل مع الجهات الحكومية

الجامعة لشـئون

األخرى.
الربط مع األنظمة الحكومية

خدمــة المجتمــع

اإللكترونية/الذكية الرئيسية أو

وتنمية البيئة

المشتركة بين الجهات الحكومية (مثل :

مســئولى تطــوير

نظام إلدارة األداء ،ونظام الموارد

موقع الجامعة

البشرية ،والنظام المالي ،ونظام الدفع
اإللكتروني الموحد ،ونظام إدارة

المدير التنفيـذى

المشاريع ،ونظام ،والتوقيع/التصديق

لوحـــــــدات

الرقمي ،ونظام إدارة العالقة

تكنولوجيــــــا

بالمتعاملين

المعلومات
توثيق االنجازات والنتــائج الخاصــة بــالتحول
اإللكتروني/الذكي:
مؤشرات األداء الخاصة بالتحول
اإللكتروني/الذكي 2مقاييس اراء
المتعاملين والشركاء والمعنيين الخاصة
بالتحول اإللكتروني/الذكي) االنطباعات(.

تقارير نتائج التحول
اإللكتروني/الذكي للخدمات
الحكومية.
نسبة تحول الخدمات
إاللكترونيه من إجمالي
الخدمات.
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مدير مركز الـذكاء
االصـــــطناعى
والتكنولوجيــــا
البازغة

تعبِّر هــذه المقــاييس عــن اراء وانطباعــات
المتعاملين والشركاء والمعنيين فــي خــدمات
الجهة الحكومية اإللكترونية  /الذكيــة وفــي
عمليات الربط والتكامل في األنظمة اإللكترونية
وتقديم الخدمات اإللكترونيــة/الذكيــة وفــي
الموقع اإللكتروني.

نتائج استخدام الخدمات
الحكومية اإللكترونية /
الذكية
نسبة المعامالت المنجزة
عبر القنوات اإللكترونية من
إجمالي المعامالت المنفذة.
تقارير نتائج التزام الخدمات
الحكومية بمعايير جودة
الخدمات اإللكترونية /
الذكية.
تقارير نتائج مستوى
التوعية العامة  /وعي
المتعاملين عن الخدمات
الحكومية اإللكترونية /
الذكية.
نتائج تكامل الخدمات مع
الشركاء.
نتائج التزام المواقع
اإللكترونية بمعايير جودة
المواقع اإللكترونية.
نتائج رضا المتعاملين عن
الخدمات الحكومية
اإللكترونية
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مدير مركز التعلم
االلكترونى
مـــدير البوابـــة
االلكترونيـــــة
للجامعة
المدير التنفيـذى
لوحـــــــدات
تكنولوجيــــــا
المعلومات

استشراف المستقبل
تطوير قـدرات التفكيـر
المستقبلي

عمل التوعية والتدريب الفني المستمر

التقارير الخاصة بالتدريب

نائـــب رئـــيس

لبناء الثقافة في مجال استشراف

ومدى فاعليته.

الجامعة لشـئون

المستقبل وتطبيق تلك األدوات على

انشطة ودراسات مركز

الدراســات العليــا

مجاالت عمل الجهة.

البحوث والدراسات

والبحوث

تدعيم مركز البحوث والدراسات

المستقبلية الفردية

مدير مركز البحوث

المستقبلية.

بالجامعة والمشتركة مع

تطوير الدرارسات المستقبلية بالجامعة

جهات ومراكز محلية

والدراســــــات

وعقد الدراسات المشتركة بين الجهات

واقليمية وعالمية

المستقبلية

ذات الصلة فى هذا المجال.
توثيق اإلنجازات والنتائج الخاصة بـالتفكير

تقرير معلن خاص بتقييم نائـــب رئـــيس

المستقبلي

النتائج

الجامعة لشـئون
الدراســات العليــا

تقييم جودة الدراسات المستقبلية
ونتائج المبادرات والمشاريع التي تم

والبحوث

تطويرها واستنتاجها من تحليل

مدير مركز البحوث

التوجهات العالمية المستقبلية.

والدراســــــات
المستقبلية
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إدارة االبتكار :مدرج بالهدف االستراتيجي الثالث
توثيق نتائج ادارة االبتكار

النتائج المادية وغير المادية التي تم

تقرير معلن عن نتائج

تحقيقها في نتيجة لتطبيق االبتكارات

اانشطة ادارة االبتكار.

نتائج المشاريع/المبادرات والبرامج

نائب رئيس الجامعة
لشــئون الدراســات
العليا والبحوث
مـــدير الحاضـــنة

االبتكارية المنفذة مع الشركاء من

التكنولوجية

المؤسسات الحكومية والخاصة.
اإلبتكارات الحاصلة على براءة
اختراع/حقوق الملكية الفكرية.

رأس المال البشري
تصميم وتطبيق الخطط
والسياســات والعمليــات
المتعلقــة بــرأس المــال
البشري.

تحديث الخطط التدريبية لتطوير رأس

خطط تدريب محدثة

مدير مركز تنميـة

المال البشرى بالجامعة.

ومعلنة

قــدرات أعضــاء

وقياس مدى فاعلية وأثر التدريب على

مستندات فاعلية التدريب هيئة التدريس

أداء وسلوك الموارد البشرية.

واقرارات التمكين وتقدم

امين عام الجامعة

تقييم أداء الموارد البشرية بما يضمن

معدالت قياس اراء

التنظيم واالدارة

العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

العاملين ايجابيا

نائـــب رئـــيس

تمكين الموارد البشرية وضمان

الجامعة لشـئون

حصولهم على األدوات والمعلومات

خدمــة المجتمــع

والكفاءات والصالحيات الالزمة لضمان
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مساهمتهم القصوى في تحقيق

وتنمية البيئة

األهداف.
قياس آراء العاملين دوريا
عقد منتدى حوارى شهرى لمنسوبى

وثائق تطبيق المنتدى

نائـــب رئـــيس

الجامعة

تقارير عدد االفكار

الجامعة لشـئون

تشجيع ومكافأة االبتكارات واالفكار

وفاعلية تنفيذها ومعدل

خدمــة المجتمــع

المطورة

االقتراحات المقدمة

وتنمية البيئة

تمكين وتعزيز دور المراة في العمل

سنويا  ،ونسبة االقتراحات

وخلق بيئة)مثل :توفير الحضانات

المقدمة.

لألطفال وسياسات داعمة لألم العاملة

تقارير داعمة لسياسات
مطبقة لدعم عمل المرأه
بالجامعة.

توثيق نتائج ومؤشرات االداء الخاصة
برأس المال البشري:

ملف توثيق متكامل يخص نائـــب رئـــيس
أنشطة تطوير رأس المال

الجامعة لشـئون

البشرى وفاعليتها على

خدمــة المجتمــع

األهداف اإلستراتيجية

وتنمية البيئة

الممتلكات والموارد
تخطيط وادارة الممتلكات
والمـــوارد) المبـــاني

االستخدام األمثل للممتلكات والمرافق

تقارير كفاءة االستعمال.

نائـــب رئـــيس

والمعدات

كفاءة وفاعلية عمليـات

الجامعة لشـئون
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والمرافــق ،المعــدات
واألجهزة ،الموارد(

تطبيق المواصفات والمعايير واستخدام

الصيانة.

المواد الصديقة للبيئة بما يضمن
المحافظة على البيئة والموارد غير

نتائج الخفض في النفقات وتنمية البيئة.
المرتبطة بإدارة
أمين عام الجامعة
الممتلكات.

الشفافية في نشر معايير اختيار

تقارير الخفض في

الموردين والتعامل معهم وتقييم

استهالك الكهرباء والمياه.

أدائهم) مثل :حاالت تعديل ومراجعة

حجم المواد التي تم إعادة

العقود ،وتقييم أداء وتصنيف

استخدامها/تدويرها.

الموردين ،واجراءات إحالة العطاءات

ونتائج الخفض في

وغيرها(.

استهالك الوقود –

المتجددة.

خدمــة المجتمــع

الكهرباء -االوراق...
ونتائج التعامل مع
المالحظات الخاصة
بالموردين

الحوكمة
تطوير قـدرات تصـميم
وتطبيــق إطــار عــام
للحوكمة

مراجعة الهيكل التنظيمى للجامعة

تعديل المهام

والمهام لضمان فصل المهام وعدم

وتقارير توضح اإلفصاح

ازدواجيتها.

عن المعلومات

سياسة اإلفصاح عن المعلومات،

وثائق قياس االداء
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رئيس الجامعة
مجلس الجامعة

أسلوب لقياس األداء ومحاسبة

واالجراءات التصحيحية

المسؤولين،

وثائق مشاركة الجمهور

مشاركة الجمهور في عملية اإلدارة

والمستفيدين من الخدمة

والتقييم.

وفاعليتها.

مشاركة المستفيدسن فى عملية صنع
القرار
توثيق االنجازات والنتائج الخاصة

تقرير موثق ومعلن

بتصميم وتطبيق إطار عام للحوكمة:

لنتائج الحوكمة

نتائج تصنيف الجهاز المركزي

رئيس الجامعة
إدارة الشــــئون
القانونية

للمحاسبات ،هيئة الرقابة اإلدارية،
الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
نتائج المالحظات الواردة في تقارير
التدقيق والتقييم مصنفة حسب
األهمية) مثل :عدد القضايا المقامة

إدارة المخاطر واستمرارية األعمال
تطــوير ادارة المخــاطر
بالجامعة

تطوير قدرات تصميم وتطبيق إطار عام

تقارير نتائج نجاح خطط

إلدارة المخاطر:

التدريب والتجارب الوهمية الجامعة لشـئون
للتعامل مع األزمات
خدمــة المجتمــع

وضع وتطبيق إطار عمل فعّال وشامل
إلدارة المخاطر لتحقيق استراتيجية

والكوارث.

130

نائـــب رئـــيس

وتنمية البيئة.

الجامعة وضمان استمرارية األعمال

تقارير نتائج نجاح خطط

لجنة ادارة االزمات

بهدف الحد من التهديدات واالستفادة

الطوارئ في التعامل مع

من الفرص المتاحة مع ضمان التكامل

والمخـــــــاطر

المخاطر) في حال حدوثها (.بالجامعة.
نتائج الحوادث الناتجة عن

واألزمات والكوارث المحتملة) مثل :

عمليات وأنشطة الجهة

المخاطر االستراتيجية ،والمخاطر

)مثل :عدد إصابات

الخاصة باستمرارية المؤسسة ،والمخاطر

العمل(.

المالية والبيئية ،ومخاطر أمن

_ تقارير

المعلومات ،والمخاطر التشغيلية ،وتلك

النتائج/اإلحصاءات

المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية،

الناتجة من المخاطر

والتي يمكن تؤثر على الخدمات ،أو رضا

اوألزمات والكوارث) مثل :

المتعاملين(

نسبة العمليات التي تم

والتعامل مع كافة أنواع المخاطر

تطبيق إدارة المخاطر
عليها إلى إجمالي العمليات
االنجازات والنتائج الخاصة بادارة

تقارير موثقة ومعلنة

نائـــب رئـــيس

المخاطر

لنتائج ادارة المخاطر

الجامعة لشـئون

توثيق االنجازات والنتائج الخاصة

خدمــة المجتمــع

بتصميم وتطبيق ادارة المخاطر

وتنمية البيئة.
لجنة ادارة االزمات
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والمخـــــــاطر
بالجامعة.
تطبيق معايير الجودة بالكليات:

تقارير المراجعة الداخلية

االعتماد األكــاديمي

الدعم الفني المستمر لوحدات الجودة

للكليات

الخـــارجيين

بالكليات .

تقرير فني ومالي لمساعدة

بالجامعة .

المؤسسى والبرامجى

العمل علي وضع آلية لدعم الكليات

الكليات للوصول لالعتماد

للوصول إلى االعتماد عن طريق :

آلية لدعم الكليات للحصول

المعــــايير

متابعة دقيقة للنظم الداخلية لضمان

علي االعتماد

بالكليات

الجودة بالكليات .

تقارير توضح الدعم المالي

استمرار تقديم الدعم الالزم للتقدم

والفني لوحدات الجودة

لمشروعات التطوير المستمر .

بالكليات.

تــوافر متطلبــات

-

-

المـــراجعين

مســـــئولى

تقديم الدعم الالزم لتشجيع كليات
الجامعة على اتخاذ التدابير الالزمة
للتقدم للمرحلة األولى لالعتماد .
استمرار دعم الكليات للتقدم للمشاريع
التنافسية التابعة لبرامج التطوير
المستمر والتأهيل لالعتماد .

استمرار نشر ثقافة

التوصل إلى أساليب فعالة لمواجهة

تقارير توضح زيادة الوعي

مقاومة التغير من خالل :

بأهمية التغيير االيجابي
132

-

لجنة اإلعـالم
والتــــدريب

الجــودة واهميــة
الحصـــول علـــى
االعتماد

توعية مجتمع الجامعة ( أعضاء هيئة

للحصول على االعتماد

بوحـــــدات

تدريس – العاملين – الطالب ) بأهمية

تقارير توضح مشاركة

ضمان الجودة

اعتماد المؤسسة كشرط العتماد

أعضاء هيئة التدريس

بالكليـــات .و

الشهادات التي تمنحها .

باللجان المختلفة التابعة

مركــز ضــمان

التوعية بالمخاطر التى تواجه مجتمع

لوحدات ضمان الجودة

الجودة.

الجامعة في حالة عدم حصول

بالكليات.

المؤسسة على االعتماد.
نشر ثقافة الجودة بالكليات من خالل
مجموعة من االليات مثل الندوات-ورش
العمل -التدريبات
توعية المستفيدين بالمخاطر التي
تواجه المجتمع المحلي في حالة عدم
حصول الجامعة على االعتماد .
دعوة رواد الفكر والثقافة واإلعالم
لدعم جهود الجامعة للحصول على
االعتماد .
وضع آلية للثواب والعقاب لتشجيع
مجتمع الجامعة على تحسين أدائهم.
تقييم جهود الجامعة في التغلب على
مقاومة التغير بعد مرور عام من تنفيذ
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الخطة .
-

تطوير نظام تقـويم

تقييم آداء أعضاء هيئة التدريس

معايير و مؤشرات موثقة

أعضاء هيئة التدريس

والهيئة المعاونة والعاملين فى:

ومعتمدة خاصة بتقييم

والهيئة المعاونة

اآلداء التدريسي .

أعضاء هيئة التدريس

اآلداء البحثي .

والعاملين

المشاركة المجتمعية .

وجود نتائج نهائية حول

ملف إنجاز األستاذ .

المقررات واألساتذة من

تقييم الطالب للمقررات الدراسية .

خالل تحليل االستبيانات

مشاركة األعضاء في األنشطة الطالبية

الخاصة بالطالب.

.

آداء مرضي ألعضاء هيئة

مشاركة األعضاء في الوحدات ذات

التدريس والهيئة المعاونة

الطابع الخاص .

وجود اجراءات تصحيحية

رأى الطالب في استفادتهم من األساتذة

لمتابعة أداء أعضاء هيئة

.

التدريس والعاملين.

 -2-3تفعيل معايير قياس آداء
أعضاء هيئة التدريس
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-

الهدف اإلستراتيجي الثاني
زيادة القدرة التنافسية للطالب و الخريجين محليا و اقليميا و عامليا
مؤشرات الداء:
• الدراية واملعرفة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة باملعاييرالكاديمية
• تبني الجامعة املعاييرالكاديمية الصادرة واعتمادها من مجلس الجامعة ومجالس القسام
نشرها وتعميمها على أعضاء هيئة التدريس.
• تقاريراملراجعة الخاصة بالبرامج توضح مدى ارتباطها بسوق العمل وتوضح درجة التوازن بين
مستويات مخرجات التعلم املستهدفة حسب طبيعة كل برنامج.
• التوسع في إنشاء قواعد نظم البيانات الخاصة بالطالب.
• تقاريرالتقديرالكمي للممكنات ملادية للكليات موضح به البنية املعلوماتية.
• التوسع في استخدام التعليم االلكتروني.
• تقاريرأثروفاعلية التدريب.
• لنظام اإلرشاد الكاديمي للطالب املتفوقين واملتعثرين ومتحدي االعاقة
• زيادة نسبة رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد الكاديمي بنسبة .% 75
• وجود برامج إثراءيه وإرشادية متطورة للطالب املتفوقين واملتعثرين ومتحدي االعاقة دراسيا.
• توفيررعاية خاصة خدمية تعليمية لذوي االحتياجات الخاصة.
• زيادة عدد الدورات املقدمة لرفع مهارات التفكيراالبتكاري للطالب
• زيادة اإلقبال على البرامج التدريبية الخاصة بمهارات التفكير.
• زيادة درجة رضا املستفيدين في البرامج التدريبية
• قرارإنشاء صندوق دعم االبتكارات.
• تزايد عدد املبتكرين الذين تم دعمهم من منظمات املجتمع املدني
• ارتفاع عدد االبتكارات التي تنفيذها بمساعدة املجتمع املدني.
• قرارإنشاء إدارة املواهب البشرية بالجامعة.
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• وجود عشرة حاضنات سنويا.
• زيادة حصول أعضاء هيئة التدريس على براءات اختراع.
• ارتفاع عدد الجوائزاملستحدثة وقيمتها.
• تزايد عدد الحاصلين على براءات اختراع.
ً
• زيادة اإلقبال على الدورات التدريبية ً
وعامليا.
محليا
• تطورعدد االبتكارات.
• زيادة عدد نشرات الخبارعن االبتكارات واملبتكرين
• تزايد عدد الزيارات العلمية ملتاحف العلوم واالبتكارواملراكزالبحثية.
• نتائج استبيانات عن مشاكل الطالب ومعرفة أنواع الدعم التي يحتاجون إليها
• تقاريرمن قسم رعاية الشباب عن مستوى و أنواع الدعم الطالبي.
• تقاريرالرواد العلميين
• نتائج االستبيانات ومدى االستفادة منها
• قواعد بيانات الطالب املتفوقين واملتعثرين بالجامعة
• وجود خطة معلنة وموثقة النشاط الطالبي.
• زيادة أعداد الطالب املشاركين في النشطة املختلفة (قواعد بيانات).
• قواعد بيانات أعداد الطالب املشاركين في النشطة الطالبية املختلفة
• حصول الجامعة على مراكزمتقـدمة في النشطة الطالبية الثقافية والفنية والرياضية
• وجود مكتب مجهزملتابعة الخريجين
• وجود قواعد بيانات الخريجين من خالل مكتب متابعة الخريجين بالجامعة
• تحديث مستمرلقواعد بيانات الخريجين
• زيادة نسبة التوظيف من خريجي الجامعة
• للمؤسسة أساليب وبرامج فاعلة للتدرج وجذب الطالب الو افدين
• تزايد عدد الطالب الو افدين في الدراسات العليا بالجامعة
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• -وجود قواعد للقبول والتحويل والتوزيع على البرامج التعليمية  /التخصصات واضحة وعادلة
ومعلنة ويتم مراجعتها دوريا.
• وجود نظام متكامل لدعم الطالب ماديا واجتماعيا وصحيا ويتم تعريف الطالب به بوسائل
متعددة.
• وجود برامج لجذب الطالب الو افدين بالجامعة.
• قواعد بيانات للطالب الو افدين.
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االستراتيجية :
األهداف اإلجرائية

تطويرتخطيط املناهج
واملقررات

األنشطة

 تطويرالبرامج التعليمية القائمة وفقاملعاييرأكاديمية مرجعية متبناه
ومعتمدة من الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد
عن طريق :
 تشكيل فريق إلعداد دراسة حولالبرنامج ومقرراتة ونواتج التعليم
املستهدفة وتقييم محتوى هذه املقررات
ومخرجاتها وأساليب تقويمها.
االستعانة بخبراء الجراء دراسة لبيانمدي مالئمة البرنامج الدراس ي الحالي
واملقررات املتضمنة الحتياجات سوق
العمل مع اشراك املستفيدين من
الخدمة
تنفيذ مراجعات داخلية وخارجيةحول تو افق البرنامج التعليمي مع
املعاييراالكاديمية وإحتياجات سوق

مؤشرات األداء

الدراية واملعرفة من
أعضاء هيئة التدريس
والطلبة باملعايير
الكاديمية
وثائق تبني الجامعةاملعاييرالكاديمية
الصادرة واعتمادها من
مجلس الجامعة
ومجالس القسام
نشرها وتعميمها على
أعضاء هيئة التدريس.
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جهة التنفيذ

لجان املناهج
لجان معيار املعايير
االكاديمية والبرامج
واملقررات.

تاريخ اإلنجاز
2021

2022

2023

/

/

/

العمل .
ً
تفعيل نظام جودة البرامج (بدءا منالتوصيف ،التقييم ،االستفادة من
التغذية الراجعة ،املراجعة الداخلية
والخارجية ،إعداد تقرير البرنامج ،وضع
خطة تحسين وتطبيقها) لرفع كفاءة
املنظومة العملية والتطبيقية
واملجتمعية للمحتوى العلمي.
ورش عمل لعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم والطالب عن املعايير
الكاديمية
نشراملعاييرالكاديمية على جميع
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
تنفيذ استبيانات توضح مدي
إملامهم بهذه املعايير.

-

تطوير مخرجات برامج التعليم ،بربطها
باملعاييرالعاملية وباحتياجات سوق
العمل والقطاعات املستفيدة
قيام الكليات بدراسة احتياجات
ً
التطوير للبرامج طبقا لالحتياجات
املؤسسية ،ومؤشرات سوق العمل

تقاريراملراجعةالخاصة بالبرامج توضح
مدى ارتباطها بسوق
العمل وتوضح درجة
التوازن بين مستويات
مخرجات التعلم
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لجان املناهج
لجان معيار املعايير
االكاديمية والبرامج
واملقررات.
املراجعيين الداخلية

/

/

/

 تحسين البيئة التعليميةواستثمار

البيئة

التكنولوجية

طبقا

للمعاييرالقومية للجودة

والقطاعات املختلفة ومشاركة ممثلين
من الجهات املستفيدة.
تحديد املجاالت الحرجة للتطوير وبنية
ومحتوى البرامج ،وهيكل القسام
واملر افق الداعمة للبرامج وجوانب
النقص في التأهيل املهاري التطبيقي
للطالب.
وضع مخطط لتطوير املناهج ،وأساليب
التدريس والتقييم مع برنامج عمل
تنفيذي
االنتهاء من إعداد قواعد بيانات %100
من الطالب
زيادة عدد املقررات االلكترونية % 30
سنويا
زيادة استخدام الطالب للمقررات
االلكترونية %30سنويا.
تو افق عدد املدرجات والقاعات
الدراسية واملعامل التى تم تجديدها
وصيانتها وإمدادها بالوسائل
التكنولوجية والوسائل التعليمية
الحديثة مع املعاييراملرجعية القومية.

املستهدفة حسب طبيعة والخارجين للبرامج
كل برنامج.

التوسع فى إنشاء قواعد
نظم البيانات الخاصة
بالطالب.
تقاريرالتقديرالكمى
لإلمكانيات املادية
للكليات موضح به
البنية املعلوماتية.
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وحدةاملشروعات
-وحدات IT

إدارة

/

/

/

 رفع قدرات أعضاء هيئةالتدريس والطالب بنظم
التعلم عن بعد والتعلم
الهجين

-وحدة

تصميم حزم تدريبية تخص إدارة
أنظمة التعلم املدمج والهجين.
تنفيذ الحزم التدريبية
قياس اثر وفاعلية التدريب.

تقاريرالتوسع فى
استخدام التعليم
االلكتروني.
تقاريراثروفاعلية
التدريب.

وضع آلية لنظام اإلرشاد الكاديمي
للطالب املتفوقين واملتعثرين ومتحدي
االعاقة

آلية موثقة ومعتمدة
لنظام اإلرشاد الكاديمي التعليم والطالب
للطالب املتفوقين
واملتعثرين ومتحدي
االعاقة
تقارير توضح زيادة نسبة
رضا الطالب عن
خدمات اإلرشاد
الكاديمي بنسبة . % 75
تقاريرالبرامج اإلثرائية
واإلرشادية املتطورة
للطالب املتفوقين
واملتعثرين ومتحدي
االعاقة دراسيا .
تقارير الرعاية الخاصة

إدارة

/

/

/

املشروعات
 وحدات ITمركز تنمية قدراتأعضاء

هيئة

التدريس.
 -تطوير

نظم

االرشاد

االكاديمى طبقا للمعايير
القومية للجودة

وكالء لكليات لشئون
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/

/

/

بالخدمات التعليمية
لذوى االحتياجات
الخاصة.
 -رفع

مهارات

التفكير

االبتكاري

 توفير الدعم ملتطلباتاالبتكار

اعداد حزم تدريبية في مهارات التفكير
االبتكاري .
تنفيذ الحزم التدريبية في مهارات
التفكيراالبتكاري .

إنشاء صندوق دعم االبتكارات .
تحفيزمنظمات املجتمع على دعم
املبتكرين .
تحفيزمنظمات املجتمع على تنفيذ
وتسويق االبتكارات .
إنشاء إدارة املواهب البشرية بالجامعة
إنشاء حاضنات للمبتكرين من داخل
الجامعة وخارجها.
وضع حو افز ومكافأت للمبتكرين
تشجيع وتمويل مشاركة املبتكرين في
املنافسات املحلية والدولية .

زيادة عدد الدورات
املقدمة -.زيادة اإلقبال
على البرامج التدريبية
الخاصة بمهارات
التفكير.
زيادة درجة رضا
املستفيدين في البرامج
التدريبية .
قرارإنشاء صندوق دعم
االبتكارات .
تقارير تزايد عدد
املبتكرين الذين تم
دعمهم من منظمات
املجتمع املدني
ارتفاع عدد االبتكارات
التي تنفيذها بمساعدة
املجتمع املدني .
قرارإنشاء إدارة املواهب
البشرية بالجامعة .
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-وحدات

التدريب

/

/

/

بالكليات.
الحاضنةالتكنولوجية

نائب رئيس الجامعةلشئون

التعليم

والطالب.
وكالء لكليات لشئونالتعليم والطالب.
الحاضنةالتكنولوجية

/

/

/

رصد جوائز مالية للمبتكرين .
الترشيح لدورات تدريبية محلية وعاملية
في مجال االبتكار.
نشر أخباراالبتكارواملبتكرين .
وضع برنامج للزيارات العلمية ملتاحف
العلوم واالبتكارواملراكز البحثية بمصر
والخارج

وجود عشرة حاضنات
سنويا.
تقاريرحصول أعضاء
هيئة التدريس على
براءات اختراع .
ارتفاع عدد الجوائز
املستحدثة وقيمتها
وتزايد عدد الحاصلين
على براءات اختراع .
تقاريراإلقبال على
الدورات التدريبية ً
محليا
ً
وعامليا .
تطورعدد االبتكارات .
زيادة عدد نشرات
الخبارعن االبتكارات
واملبتكرين
تزايد عدد الزيارات
العلمية ملتاحف العلوم
واالبتكارواملراكز
البحثية.
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 زيادة دعم الطالبً
ً
اكاديميا وماديا ومعنويا
ً
وصحيا
ونفسيا

 دعم صندوق التكافل االجتماعيللعمل على زيادة أنشطته
 تدريب أخصائيين اجتماعيين ملعاونةالطالب
 تفعيل نظام الريادة العلميةقياس رضاء الطالب عن فاعلية
العملية التعليمية ومستوى تطبيق
نظام الريادة العلمية

 -اكتشاف ودعم املتفوقين

مراجعة وتحديث قواعد بيانات
الطالب املتفوقين واملتعثرين بالجامعة
ً
دوريا وتحديد مدى إستفادتهم من
البرامج التى تقدمها الجامعة.
وجود الية الكتشاف املتعثرينوجود آلية ملراجعة وتحديث البياناتً
دوريا.
تطوير آلية تحفيز رعاية املتفوقين-برامج رعاية املتعثرين

واجنماعيا

واملتعثرين

لجان شئون التعليم
والطالب

نتائج استبيانات عن
مشاكل الطالب ومعرفة
أنواع الدعم التي
يحتاجون إليها
تقارير من قسم رعاية
الشباب عن مستوى
وأنواع الدعم الطالبى.
تقاريرالرواد العلميين
نتائج االستبيانات ومدى
االستفاده منها
 لجان شئونقواعد بيانات الطالب
التعليم
املتفوقين واملتعثرين
 لجنة املناهجبالجامعة
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/

/

/

/

/

/

 -ابتكار

آلية

لتشجيع

الطالب على ممارسة
النشاط الطالبى

توفيرالبيئة املناسبة ملمارسة النشطةالطالبية
ا-ستخدام املنصات االلكترونية
ملمارسة النشطة الطالبية.
تفعيل دوراتحاد الطالبوضع خطة موثقة للنشاط الطالبيتتضمن النشطة على املنصات
االلكترونية.
عمل معسكرات تأهيليه لرفع الكفاءةوالداء في ممارسة النشطة املختلفة
مع تطبيق اإلجراءات االحترازية
عمل ملف حالة لكل طالب يتضمنكافة املعلومات االجتماعية
واالقتصادية والنفسية له
توثيق واعتماد النشطة الطالبيةبالجامعة
بث الروح الرياضية بين الطالبوتشجيع املواهب الرياضية والعمل
على تنميتها .
رعاية وتحفيزالطالب املتميزين فىالنشطة الطالبية الرياضية والثقافية
والعلمية.

وجود خطة معلنة
وموثقة النشاط
الطالبي.
زيادة أعداد الطالباملشاركين في النشطة
املختلفة (قواعد
بيانات).
قواعد بيانات أعدادالطالب املشاركين فى
النشطة الطالبية
الختلفة
حصول الجامعة علىمراكز متقـدمة فى
النشطة الطالبية
الثقافية والفنية
والرياضية
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/

/

/

 تطويرالخريجين

متابعة

ادارة

واإلتصال

املستمر بالخريجين

تشجيع حصول طالب الجامعة على
مراكز متقـدمة فى النشطة الطالبية
على املستوى املحلى /الدولى
فتح قنوات مع الطراف املجتمعيةلتعيين الطالب املتفوقين.
لوحة شرف بأسماء الطالب املتفوقين.
نشرأسماء الطالب املتفوقين علىاملوقع اإللكتروني.
منح الطالب املتفوقين الكتبً
واملذكرات مجانا.
مساعدة الطالب املتفوق على تذليلجميع العقبات التي تواجهه (مالية –
اجتماعية  -علمية).
إنشاء قاعدة بيانات الخريجين
ً
وتحديثها دوريا
إعداد الكتاب السنوي للخريجينتصميم استبيانات عن مدى مالئمةالبرامج التعليمية الحتياجات سوق
العمل أو املجتمع والبيئة ومدي :رضاء
الجهات التوظيفية عن خريج الجامعة
دراسة إنشاء رابطة للخريجين -عقد عيد للخريجين سنويا

وجود مكتب مجهز
ملتابعة الخريجين
وجود قواعد بيانات
الخريجين من خالل
مكتب متابعة الخريجين
بالجامعة
تحديث مستمرلقواعد
بيانات الخريجين
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/

/

/

-عمل ملتقيات للتوظيف

 -تطوير

برامج

إعداد

الخريجين لسوق العمل

تط ــوير وخل ــق أس ــاليب جدي ــدةوبـ ــرامج فاعلـ ــة للتـ ــرويج لجـ ــذب
الطالب الو افدين

إعداد مصفوفة من البرامج التدريبية
لتأهيل الخريجين لسوق العمل
مساعدة طلبة وخريجي الجامعة فيالحصول على فرص عمل.
استقصاء مستوى كفاءة الخريجين فياملنظمات الالتي يعملون بها واالستفاده
من النتائج فى تطوير البرامج
تقديم قاعدة بيانات متخصصةباملوارد البشرية خاصة بالجامعة ،
وأخرى لحاجات سوق العمل.
آلية وبرامج فاعلة للترويج لجلب
الطلبة الو افدين.
تو افر كافة املعلومات املتاحة عنالجامعة عن طريق نشرها على املوقع
اإللكترونى للجامعة ونشرها في دليل
الطالب وبأماكن واضحة بالجامعة.
االنتظام في مخاطبة امللحقينالثقافيين بسفارات البالد املوفدة وغير

زيادة نسبة التوظيف
من خريجي الجامعة

نائب رئيس الجامعةلشئون

خدمة

املجتمع

وتنمية

/

/

/

البيئة.
-وحدات

وادارات

الخريجين.

للمؤسسة أساليب و
برامج فاعلة للتدرج و
جذب الطالب الو افدين
تزايد عدد الطالب
الو افدين في الدراسات
العليا بالجامعة
وجود قواعد للقبول و
التحويل و التوزيع على
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نائب رئيس الجامعة
لشئون

خدمة

املجتمع

وتنمية

البيئة.
وحداتالو افدين.

وادارات

/

/

/

املوفدة وإعالمهم بالبرامج التعليمية
التي تقدمها الجامعة وأي تعديالت تطرأ
في نظام القبول.
استطالع رأى السفارات املوفدة عنرأيها في الخدمة التعليمية التي تقدم
للو افدين.
تحرص الجامعة على قياس وتقييمرضاء الطالب عن سياسات القبول
والتحويل بالجامعة.
معرفة احتياجات الطالب الو افدينإلدراجها فى برامج جذب الطالب
الو افدين
آلية الترويج لجلب الطلبة الو افدين

البرامج التعليمية /
التخصصات واضحة
وعادلة ومعلنة ويتم
مراجعتها دوريا .
وجود نظام متكامل
لدعم الطالب ماديا و
إجتماعيا و صحيا و يتم
تعريف الطالب به
بوسائل متعددة.
وجود برامج لجذب
الطالب الو افدين
بالجامعة.
قواعد بيانات للطالب
الو افدين.
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الهدف اإلستراتيجي الثالث
االرتقاء بمنظومة الدراسات العليا و البحث العلمى لدعم التنمية
املستدامة و رؤية مصر 2030
مؤشرات الداء:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نسبة املتدربين على االعتماد البرامجي
تقاريرأداء التأهيل لالعتماد
تقاريراملراجعات وزيارات الدعم الفني
نسبة وعدد البرامج املعتمدة
عدد املشاركين الفعليين باملؤتمرات تبعا للمستهدف.
تقريرأثرالتدريب واملؤتمرات
زيادة رضاء جهات التوظيف عن الخريجين
عدد الخدمات الرقمية والذكية
عــدد املنصــات الخاصــة بالقطاعــات الــثالث (شــئون تعلــيم وطــالب-دراســات عليــا وبحــث
علمي-خدمة املجتمع وتنمية البيئة.
تقاريرجودة وأداء الخدمات
تقريرجودة موقع الكلية
عدد املقررات االلكترونية ونسبتها
نسبة استخدم مصادرالتعلم املرقمنة
نسبة التطبيقات الويب
نسبة تطبيقات الذكاء االصطناعي
عدد املعامل االفتراضية
عدد االستبيانات االلكترونية وتقاريرها وإجراءات التحسين والتطوير الخاصة بها.
عدد املشاركين باملجالس واملنتديات الرقمية.
عدد املسجلين بمنصة التدريب
عدد البرامج املستحدثة وطبيعتها.
عدد البرامج املشتركة مع جامعات ومؤسسات أخرى وطبيعتها وتقاريرفاعليتها.
تطورأعداد الو افدين امللتحقين ببرامج الدراسات العليا.
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تق ــاريرم ــن االقس ــام العلمي ــة ع ــن م ــدى ت ــو افراإلمكاني ــات والتس ــهيالت املادي ــة الالزم ــة
للعملية البحثية فى برامج الدراسات العليا.
وجود تقاريرعن املشروعات البحثية التي تم تنفيذها.
نسب البحوث املنشورة دوليا وتصنيفها
تصنيف الكلية والجامعةقواعد البيانات
عدد املشروعات البحثية املشتركةعدد الدوريات
نسب املبتعثين سنوياتقري ـ ــرع ـ ــن أع ـ ــداد البح ـ ــوث املش ـ ــتركة ب ـ ــين القس ـ ــام العلمي ـ ــة ف ـ ــى الكلي ـ ــات املتن ـ ــاظرة
واملنشورة محليا ودوليا
استفادة املجتمع والصناعة من خدمات البحث العلمىافتتاح املعامل املشتركةوتقييم الشراكات وفاعليتها من خالل نتائج قواعد البيانات التنافسيةبنية تكنولوجية مطورة ووثائق جودتها وتقييمهاوجود دراسات جدوى مناسبة للمراكز /املعاهد البحثية قبل التنفيذ .
وجود لوائح معتمدة من الجهات املعنية .
استكمال البنية الساسية والتجهيزات الالزمة للمراكزوالبحوث.
استكمال الكوادرالبشرية الالزمة ملراكز ومعاهد البحوث.
بدء العمل باملراكزواملعاهد البحثية.
تقريرعن عدد البحوث املنشورة محليا ودوليا
تقاريرعن الجوائز وبراءات االختراعات في مجال البحث العلمي.عدد البحوث املسوقة
عدد املمتحنين املمثلين للمستثمرين وممثلى املجتمع.عدد ونسبة البحوث املشتركةعدد املشروعات البحثية املمولة وفاعليتها.قياس مردود التدريب على عملية البحث العلمي.
تطبيق بعض البحوث العلمية فى تطويرالعلمية التعليمية

150

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

تقاريرعن مدى اشتراك الطالب فى املشاريع البحثية بالجامعة.
تقريرعن موازنة البحث العلمى بالجامعةتقري ـ ــرع ـ ــن قي ـ ــاس وتقي ـ ــيم م ـ ــردود املخصص ـ ــات املالي ـ ــة املنفق ـ ــة عل ـ ــى البح ـ ــث العلم ـ ــىبالجامعة
كفاية املوازنة املخصصة للبحث العلمى
زيادة عدد التفاقيات الدولية
زيادة نسبة االتفاقيات املفعلة ومدى استفادة الجامعة منها.
تقريرعن املشروعات البحثية بالجامعة
تقريرعن عدد و أنواع املؤتمرات والندوات العلمية التى شاركت فيها الجامعة
تقريرعن مساهمات الجامعة فى االنشطة العلمية املحلية واالقليمية والدولية.
وجود برامج كمبيوتر أصلية على كمبيوترات الجامعة
الرضـ ـ ــا العـ ـ ــام لوجـ ـ ــود عدالـ ـ ــه وعـ ـ ــدم تميـ ـ ــزبـ ـ ــين الفئـ ـ ــات املختلفـ ـ ــة وذلـ ـ ــك عـ ـ ــن طريـ ـ ــق
االستبيانات واالستقصاءات املختلفة
تو افرجميع املعلومات عن الجامعة
ميثاق أخالقى معتمد ومعلن
حقيق االلتزام واألمانة واحتـرام حقـوا الغيـر والمصـدافية فـى التعامـل بـين
الفئات المختلفة على أسس أخالفية
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االستراتيجية:
األهداف

مؤشرات األداء

األنشطة

جهة التنفيذ

اإلجرائية
تأهيل برامج
الدراسات العليا
لالعتماد

تاريخ اإلنجاز
2021

تطوير منظومة تسيير اعمال

نسبة المتدربين على االعتماد البرامجي

مدير مركـز ضـمان /

االعتماد ومتابعة األداء من خالل

تقارير أداء التأهيل لالعتماد

الجودة بالجامعة

اللجان التالية:

تقارير المراجعات وزيارات الدعم الفني

مــديري وحــدات

لجان التدريب

نسبة وعدد البرامج المعتمدة

ضـــمان الجـــودة

لجان عمل المعايير

عدد المشاركين الفعليين بالمؤتمرات تبعا

بالكليات

لجان المراجعة الداخلية

للمستهدف.

مدير مركـز ضـمان

لجان متابعة نسب التحقق الخاصة

تقرير اثر التدريب والمؤتمرات

الجودة بالجامعة و

بمؤشرات األداء

مــديري وحــدات

لجان المؤتمرات بالكليات

ضـــمان الجـــودة

تنمية قدرات أعضاء هيئة

بالكليات

التدريس ومعاونيهم والجهاز اإلداري
والطالب عن معايير اعتماد البرامج
االكاديمية.
تشكيل فرق عمل بالكليات خاصة
بمعايير االعتماد.
متابعة أداء لجان معايير االعتماد
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2022
/

2023
/

من خالل زيارات الدعم الفني
للكليات.
عقد مراجعات من مركز ضمان
الجودة باإلضافة الى المراجعات
الداخلية بالكليات.
تدريب كوادر بالكليات عن
المراجعة الداخلية.
عقد مؤتمرات علمية بالكليات
يضم حلقات نقاش عن االعتماد
البرامجى بالتنسيق مع مركز ضمان
الجودة بالجامعة. .
تطبيق المعايير المراجعات الداخلية للبرامج
األكاديمية
القياسية
للبرامج /
المقررات

زيادة رضاء جهات التوظيف عن الخريجين

والمقررات.

العليا بالجامعة

توصيف البرامج الدراسية
ومقرراتها استنادا إلى المعايير
األكاديمية ( )ARSالخاصة بكل
برنامج باإلضافة الى المصفوفات

الدراسية

التي اقرتها الهيئة القويمة لضمان

(مواصفات

جودة التعليم واالعتماد

لجنــة الدراســات /

الخريج ومخرجات مراجعة داخلية وخارجية للبرامج
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/

/

التعلم

والمقررات الدراسية عن مدى

المستهدفة)

استيفائها لمواصفات الخريج
المستهدفة.
استطالع آراء األطراف ذات الصلة
(أعضاء هيئة التدريس – الطالب –
جهات التوظيف)

تحقيق التحول

استحداث فرق عمل التحول الرقمى

عدد الخدمات الرقمية والذكية

وحدة

الرقمي والذكي

والذكى بالكليات

عدد المنصات الخاصة بالقاطاعات الثالث (شئون

والتعلم عن بعد تحديد وحصر وتقييم جودة البنية
المعلوماتية بالكليات و المعامل
ببرامج الدراسات
التكنولوجية بالجامعة .
العليا.
وضع خطة التحول الرقمي بحيث

تعليم وطالب -دراسات عليا وبحث علمى -خدمة

المشروعات

تتضمن تطوير موقع الكلية

المجتمع وتنميو البيئة.
تقارير جودة وأداء الخدمات
تقرير جودة موقع الكلية
عدد المقررات االلكترونية ونسبتها

والروابط الخاصة بالخدمات الرقمية نسبة استخدم مصادر التعلم المرقمنة
لطالب الدراسات العليا المصريين

نسبة التطبيقات الويب

تحديد وحصر وتقييم جودة البنية

نسبة تطبيقات الذكاء االصطناعى

المعلوماتية بالكليات و المعامل

عدد المعامل االفتراضية

التكنولوجية بالجامعة .

عدد االستبيانات االلكترونية وتقاريرها وإجراءات

وضع خطة التحول الرقمي بحيث

التحسين والتطوير الخاصة بها.

تتضمن تطوير موقع الكلية

عدد المشاركين بالمجالس والمنتديات الرقمية.
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مركز

إدارة /

التعلم

اإللكتروني
مركز

الذكاء

االصطناعي
والتكنولوجيا
البازغة
مديري
تكنولوجيا
المعلومات

وحدات

/

/

والروابط الخاصة بالخدمات الرقمية عدد المسجلين بمنصة التدريب
لطالب الدراسات العليا المصريين
والوافدين على الموقع ومنها
التقدم والتسجيل عبر الموقع.
رقمنه الخدمات اإلدارية لقطاع
الدراسات العليا.
رقمنه التدريس و مصادر التعلم
والتعلم (learning
management
)systemوتطوير المكتبة الرقمية
ورقمنه التعلم -تطوير أداء التعلم
عن بعد -المقررات االلكترونية-
استخدام تطبيقات الذكاء
االصطناعي وتطبيقات الويب
باألنشطة التعليمية ).
تأسيس المعامل االفتراضية
المميزة virtual laboratories
استحداث الية لعقد السيمنارات
عن بعد والمناقشات (يتم
التطبيق تبعا لإلجراءات اإلحترازية
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الخاصة بمواجة جائحة كورونا).
رقمنه منظومة قياس اآلراء لطالب
الدراسات العليا (االستبيانات-بريد
الكرتوني الشكاوى-بريد الكرتوني
المقترحات).
رقمنه المجالس والمنتديات
الحوارية مع طالب الدراسات العليا
وأعضاء اللجان وأعضاء هيئة
التدريس ببرامج الدراسات العليا.
رقمنه التدريب (منصات التدريب).
وضع لوائح
برامج مهنية
دقيقة وبينية
بالدراسات العليا

تشكيل لجنة بالكليات خاصة

 -عدد البرامج المستحدثة وطبيعتها.

-لجنة إدارة برامج /

بالبرامج المميزة والبينية

 -عدد البرامج المشتركة مع جامعات ومؤسسات

الدراســات العليــا

تشكيل لجنة إدارة برامج الدراسات

أخرى وطبيعتها

المهنية.

العليا المهنية.

 -تقارير فاعليتها.

استحداث درجات للدراسة online
دراسة التخصصات البينية بااقسام
العلمية بالكليات والدراسات البينية
بين كليات جامعة دمنهور.
تدبير تطبيق درجات مشتركة مع
جامعات ومؤسسات وطنية
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/

وإقليمية وعالمية معترف بها من
المجلس األعلى للجامعات

تنوع أساليب

تطوير أساليب التقويم لطالب

تطور أعداد الوافدين الملتحقين ببرامج الدراسات

لجنــة الدراســات /

التقويم طبق ا

الدراسات العليا

العليا.

العليا بالجامعة

لالئحة الدراسات
العليا

رقمنه متابعة أداء الطالب Online

إدارة

Exams – Web-based /

بالجامعة

LAN-Based / AppBased
تطوير بنوك األسئلة الخاصة
بالدراسات العليا.
أستبيانات طالب الدراسات العليا و
أعضاء هيئة التدريس عن طرق
التقويم.
المشاركة فى مشروعات الجامعة
لتطوير اساليب التقويم
دراسة أساليب التقويم المختلفة
لتتوافق مع المخرجات التعليمية
المستهدفة.
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الوافدين

/

/

آلية موثقة ومعتمدة لتسليم
وتسلم Control sheet
رقمنة إجراءات التظلمات والشكاوى
لطالب الدراسات العليا
توفير كافة

توفير اإلمكانيات والتسهيالت

-تقارير من االقسام العلمية عن مدى توافر

لجنــة الدراســات /

اإلمكانيات

المادية الالزمة للعملية البحثية

اإلمكانيات والتسهيالت المادية الالزمة للعملية

فى برامج الدراسات العليا

البحثية فى برامج الدراسات العليا.

العليا بالجامعة

تدعيم اعتمادات النشر الدولي

-وجود تقارير عن المشروعات البحثية التى تم

للبحوث

تنفيذها

والتسهيالت
المادية الالزمة
للعملية البحثية
فى برامج
الدراسات العليا

تحفيز مادي وادبى للباحثين
زيادة االنفاق على قواعد البيانات
تشجيع وتطوير المشروعات
البحثية
التركيز على المجاالت البحثية التي
يتم االبتعاث عليها
وضع سياسة للحفاظ على
الباحثين المميزين من الهجرة
مساعدة الباحثين لحضور مؤتمرات
محلية ودولية
تحديث قاعدة بيانات للنشر العلمي
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/

/

متابعة انشاء المجالت العلمية
بكليات جامعة دمنهور.
تشكيل لجنة المشروعات البحثية
ومتابعة أدائها دعم معامل الكليات
والمعمل المعامل المركزية.
دعم مكتبات الدراسات العليا
بالكليات دوري ا بالكتب الحديثة
تعزيز اإلشتراك فى قواعد البيانات
العالمية التى توفر الدوريات و
الكتب العلمية إلكتروني ا
تشجيع التقدم للمشروعات
البحثية.
تشجيع اإلشراف المشترك مع
معاهد البحوث و الكليات و
الجامعات األخرى.
تحسين جودة

استحداث لجنة للمشروعات البحثية -نسب البحوث المنشورة دوليا وتصنيفها

البحوث العلمية بالكليات
تدعيم اعتمادات النشر الدولي

تصنيف الكلية والجامعة-قواعد البيانات

للبحوث

-عدد المشروعات البحثية المشتركة

تحفيز مادي وادبى للباحثين

عدد الدوريات159

إدارة البحـــــوث /
والبعثات بالجامعة

/

/

زيادة االنفاق على قواعد البيانات

-نسب المبتعثين سنويا

تشجيع وتطوير المشروعات
البحثية
التركيز على المجاالت البحثية التي
يتم االبتعاث عليها
وضع سياسة للحفاظ على
الباحثين المميزين من الهجرة
مساعدة الباحثين لحضور مؤتمرات
محلية ودولية
تحتحديث قاعدة بيانات للنشر
العلمي
متابعة انشاء المجالت العلمية
بكليات جامعة دمنهور.
تشكيل لجنة المشروعات البحثية
ومتابعة أدائها
زيادة فاعلية

تشكيل فرق بحثية بين األقسام

-تقرير عن أعداد البحوث المشتركة بين األقسام

لجنــة الدراســات /

نظام البحوث

العلمية ومع مؤسسات محلية

العلمية فى الكليات المتناظرة والمنشورة محليا

وإقليمية ودولية

ودوليا

العليا بالجامعة

تشجيع البحوث المشتركة بين

-تقارير توضح إستفادة الجهات المجتمعية

األقسام العلمية ومع مؤسسات

المختلفة بأبحاث الدراسات العليا و البحث العلمى.

المشتركة بين
األقسام العلمية
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/

ومع مؤسسات

محلية وإقليمية ودولية

محلية وإقليمية تطوير المركز البحثي بالجامعة
توفير األجهزة والمعدات الالزمة
ودولية.

للعملية البحثية وضمان كفاءتها
قائمة معلنة بالمراكز والوحدات
البحثية بالجامعة التي تقدم

خدمات بحثية وتطبيقية.
مواكبة احتياجات المجتمع
والصناعة من خدمات البحث العلمي
وفق ا للتغيرات والمستجدات
تطوير قدرات

تطوير البنية التحتية الخاصة

افتتاح المعامل المشتركة

مــــدير مركــــز /

تطوير وتطبيق

بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار

وتقييم الشراكات وفاعليتها من خالل نتائج

استكمال وتطوير المعامل

قواعد البيانات التنافسية

تكنولوجيـــــــا

المشتركة.

بنية تكنولوجية مطورة ووثائق جودتها وتقييمها

أنظمة إدارة
االبتكار

التعاون المشترك مع المرصد
المصرى للعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار العلمىESTIO
تفعيل دور مكتب تسويق ونقل
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المعلومات

/

/

التكنولوجيا  TICOالتابع للحاضنة
التكنولوجية بالجامعة.
تطوير خدمات البنية التكنولوجية
إنشاء مراكز/

عمل دراسات جدوى للمراكز

وجود دراسات جدوى مناسبة للمراكز  /المعاهد

نائـــب رئـــيس /

معاهد بحوث

المطلوب إنشاؤها .

البحثية قبل التنفيذ .

الجامعة للدراسـات

وضع لوائح للمراكز .

وجود لوائح معتمدة من الجهات المعنية .

العليا والبحوث

جديدة في إطار
الخطة القومية

توفير البنية األساسية والتجهيزات تقارير استكمال البنية األساسية والتجهيزات الالزمة
الالزمة .

للمراكز والبحوث.

والتكنولوجيا.

توفير الكوادر البشرية المؤهلة

تقارير استكمال الكوادر البشرية الالزمة لمراكز

للعمل في المراكز

ومعاهد البحوث.

للعلوم

/

/

بدء العمل بالمراكزوالمعاهد البحثية.
زيادة تشجيع

-آلية لتشجيع وتحفيز البحث

-تقرير عن عدد البحوث المنشورة محليا ودوليا

لجنــة الدراســات /

وتحفيز البحث

العلمي

-تقارير عن الجوائز وبراءات االختراعات في مجال

العليا بالجامعة

العلمي والحصول -ألية لتشجيع البحوث العلمية
المشتركة بين األقسام العلمية في
على براءات
الكليات المتناظرة
االختراع
-توفير البيئة المناسبة للبحث

البحث العلمي.

العلمي
تحفيز ورعاية ودعم الباحثين162

/

/

مساعدة الباحثين في نشرأبحاثهم محليا ودوليا برامج ودورات
تدريبية متخصصة لتنمية المهارات
البحثية ألعضاء الهيئة المعاونة
مراقبة الجامعة للباحثينلاللتزام بأخالقيات البحث العلمي
دعم االستثمار
في البحث
العلمي وربطه
بتطوير و
تسويق البحوث
العملية
والتطبيقية

وضع آلية لتسويق البحوث

-عدد البحوث المسوقة

لجنــة الدراســات

واستثمارها

-عدد الممتحنين الممثلين للمستثمرين وممثلى

ا-نشاء وحدة تسويق البحوث

المجتمع.

العليا بالجامعة

التطبيقية

-عدد ونسبة البحوث المشتركة

-تنفيذ البحوث طبق ا للخطة

-عدد المشروعات البحثية الممولة وفاعليتها.

البحثية والتي ترتبط بخدمة
المجتمع والصناعة.
مواكبة احتياجات المجتمع وفق ا
للتغيرات والمستجدات
بحث امكانية تطوير السياسات
لالستفادة من اشراف الجهات
التطبيقية على الرسائل
واالستعانة بهم كممتحنين
الية تشجيع البحوث العلمية
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المشتركة
تطوير كفاءة العاملين بوحدة ريادة
االعمال.
متابعة أداء لجنة المشروعات
البحثية
تنمية المهارات

تنمية المهارات البحثية ألعضاء

-قياس مردود التدريب على تطوير منظومة البحث لجنــة الدراســات /

البحثية ألعضاء

الهيئة المعاونة

العلمي.

/

/

العليا بالجامعة

الهيئة المعاونة توفير برامج ودورات تدريبية
متخصصة لمنهجية البحث العلمي

مركز تنمية قدرات

توفير الدعم المادي والمدربين

أعضـــاء هيئـــة

لتنفيذ البرامج

التدريس

قياس مردود التدريب
زيادة فاعلية

ربط البحث العلمي بالجامعة

تطبيق تقارير البحوث العلمية فى تطوير العلمية

لجنــة الدراســات /

البحث العلمي

بالعملية التعليمية

التعليمية

العليا بالجامعة

بالجامعة في
دعم وتعزيز
العملية

قيام لجنة المناهج بتفعيل ماورد في البحوث العلمية لتطوير
المقررات والبرامج الدراسية.

التعليمية
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/

/

مشاركة الطالب
في المشاريع
البحثية

تفعيل مشاركة الطالب في

تقارير عن مدى اشتراك الطالب فى المشاريع

المشاريع البحثية

البحثية بالجامعة.

/

/

/

ألية لمشاركة الطالب في المشاريع
البحثية بالجامعة
الدعم المادي والمعنوي للمشاركين
في المشاريع البحثية بالجامعة
آلية لنشر وتسويق البحوث
الطالبية

زيادة الموازنة

زيادة الموازنة المخصصة سنويا

المخصصة سنوي ا ألغراض أنشطة البحث العلمى مع
ألغراض أنشطة البحث عن مصادر أخرى للتمويل
البحث العلمى
مع البحث عن

تخصيص ميزانية سنوية مالئمة

-تقرير عن موازنة البحث العلمى بالجامعة

لجنــة الدراســات /

-تقرير عن قياس وتقييم مردود المخصصات

العليا بالجامعة

المالية المنفقة على البحث العلمى بالجامعة
قارير إستبيانات كفاية الموازنة المخصصة للبحث

ألنشطة البحث العلمى من الجامعة العلمى
والموارد الذاتية

مصادر أخرى

تنمية مصادر التمويل الذاتى للبحث

للتمويل

العلمى عن طريق مشاريع بحثية
مشتركة مع مراكز البحوث والجامعة
والمؤسسات والشركات
تسويق البحوث
تنشيط االتفاقيات الدولية
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/

/

لمشاريع بحثية.
زيادة نشاط المعمل المركزى .
التبرعات والهبات
تفعيل
اإلتفاقيات
الثقافية بين
الجامعة
ومؤسسات

زيادة االتفاقيات الثقافية المفعلة زيادة عدد األتفاقيات الدولية
األتصال بمؤسسات التعليم العالى

زيادة نسبة االتفاقيات المفعلة ومـدى اسـتفادة

والبحثى الدولية

الجامعة منها.

/

/

/

دراسة االتفاقيات الثقافية الحالية
واالتصال بالجهات المعنية.

التعليم العالى
والبحثى الدولية
الحصول على

زيادة عدد المشروعات البحثية

مشروعات

االتصال بالمؤسسات المحلية

بحثية جديدة

تقرير عن المشروعات البحثية بالجامعة.

واألقليمية والعالمية للحصول على
مشاريع جديدة
تقديم مقترحات لمشروعات بحثية
للجهات المانحة .
االعالن عن الخدمات والمشاريع
البحثية التى تقدمها الجامعة.
166

/

/

/

زيادة تنظيم

تنظيم ومشاركة الجامعة فى

تقرير عن عدد وأنواع المؤتمرات والندوات العلمية

لجنــة الدراســات /

ومشاركة

المؤتمرات والندوات العلمية

التى شاركت فيها الجامعة

العليا بالجامعة

الجامعة فى
المؤتمرات
والندوات

المحلية والدولية
تنظيم ندوات وورش عمل

لجنــة المــؤتمرات

افتراضية online

بالجامعة

/

/

االعالن عن المواعيد والشروط

العلمية المحلية لمختلف المؤتمرات العلمية
أو الدولية
زيادة مشاركة
الجامعة
بمساهمات
ملموسة فى
أنشطة علمية

مشاركة الجامعة بمساهمات

تقرير عن مساهمات الجامعة فى االنشطة

لجنــة الدراســات /

ملموسة فى أنشطة علمية محلية

العلمية المحلية واالقليمية والدولية.

العليا بالجامعة

وإقليمية ودولية
حضور المؤتمرات والندوات وورش
العمل المحلية واالقليمية والدولية
ربط أنشطة الجامعة العلمية

محلية وإقليمية باالحتياجات المحلية واالقليمية
ودولية
تطوير الدورية العلمية
تحكيم الدوريات العلمية المحلية أو
الدولية.
التمثيل فى منظمات وجمعيات
قومية ودولية.
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/

/

استبدال جميع

حظر استخدام برامج الحاسب اآللى

وجود برامج كمبيوتر أصلية على كمبيوترات

لجنــة الدراســات /

أنظمة تشغيل

الغير مرخصة.

الجامعة

الغاء ومسح كل البرامج

-جميع الفئات على دراية كاملة بحقـوق الملكيـة

العليا بالجامعة

المستنسخة فى الجامعة والغير

الفكرية

وبرامج الحاسب
اآللى بأخرى
أصلية.

/

/

أصلية
ابدال هذه البرامج ببرامج أخرى
أصلية
وضع ملصقات فى مراكز الحاسب
اآللى ووأماكن واضحة بالجامعة
بحظر استخدام برامج غير مرخصة

زيادة استجابة
الجامعة
لتصحيح أى
ممارسات غير
عادلة

ضمان العدالة وعدم التمييز بين

الرضا العام لوجود عداله وعدم تميز بين الفئات

لجنــة الدراســات /

الطالب فى فرص التعليم

المختلفة وذلك عن طريق االستبيانات

والتقويم

واالستقصاءات المختلفة

العليا بالجامعة

سرعة التعامل مع الممارسات غير
العادلة لتصحيحها
ضمان العدالة وعدم التمييز بين
العاملين وأعضاء هيئة التدريس
آلية عمل للمساءلة والمحاسبة فى
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/

/

حالة وجود أى تقصير أو وجود
ممارسات غير عادلة لتصحيح هذه
الممارسات
اتخاذ القرارات التصحيحية لمعالجة
الممارسات غير العادلة
تحديث
المعلومات
المتاحة عن
الجامعة ودقتها

دقة المعلومات المتاحه عن

تقرير إتاحة المعلومات الخاصة بالجامعة.

الجامعة

لجنــة الدراســات /

/

/

العليا بالجامعة

آلية لحصر مايطرأ على الجامعة من
مستجدات.
مراجعة المعلومات دوري ا والتأكد
من دقتها.
تطبيق أساليب النشر المختلفة

تحفيز العاملين توافر الميثاق األخالقى لجميع
بالجامعة
لإللتزام
بأخالقيات
المهنة

ميثاق أخالقى معتمد ومعلن

لجنــة الدراســات /

الفئات بالجامعة(لطالب– العاملين -تحقيق االلتزام واألمانة واحتـرام حقـوق الغيـر العليا بالجامعة
– أعضاء هيئة التدريس والوظائف والمصداقية فى التعامل بين الفئـات المختلفـة
المعاونة)

على أسس أخالقية

اعالن الميثاق األخالقى للمهنة
ومراقبة تطبيق هذا الميثاق
توزيع الميثاق األخالقى على
الفئات المختلفة بالجامعة ميثاق
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/

/

أخالقى لطالب الجامعه
اتخاذ اجراءات تصحيحية فى حالة
عدم االلتزام بأخالقيات المهنة .
ميثاق العاملين (العاملين
بالجامعة(
•

ميثاق أخالقى لمهنة

أعضاء هيئة التدريس
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الهدف اإلستراتيجي الرابع
تطويرخطط وبرامج املسئولية املجتمعية الدارة املخاطرو ريادة االعمال

االستراتيجية :
التواصــل االعالمــي الجــاذب والبنــاء مــع كافــة املعنيــين مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا
بمـ ــا معـ ــزز مصـ ــداقية الجامعـ ــة وسـ ــمتها الجوهريـ ــة مـ ــع االخـ ــذ فـ ــي االعتبـ ــار األصـ ــالة
واالنضباط والعمل باسلوب القطاع الخاص.
مؤشرات األداء:
االحتياجات الحقيقية للمجتمع ،والبيئة يتم تقييمها بوسائل علمية ،ومتعددة .
للجامعــة خط ــة مفعل ــة لخدمــة ،وتنمي ــة املجتم ــع ،والبيئــة موجه ــة لالحتياج ــات الفعلي ــة،وتعكس
األولويات القومية في هذا املجال.
السياس ـ ــات ،واألنش ـ ــطة التعليمي ـ ــة ،والبحثي ـ ــة للجامع ـ ــة تظه ـ ــر مه ـ ــام وأدوار وا حةللمش ـ ــاركة
املجتمعية.
تم تنمية وعي املؤسسات التابعة بدور كل منها في تحقيق أهداف الخطة .
إدراج أنشطة خدمة املجتمع ضمن متطلبات الترقي ألعضاء هيئة التدريس .
توجد كيانات إدارية (وحدات  /مراكز  /لجان) مختصة بأنشطة خدمة املجتمع،وتنمية البيئة.
للجامعة أنشطة موجهة لحماية البيئة املحيطة بها.
توجه الجامعة سياساتها ،وآليات عملها؛ لدعم التنمية املستدامة.
تنوع ما تقدمه الجامعة من صناديق خاصة بما يالئم طبيعة ،واحتياجات املجتمع .
وجد تمثيل فاعل لألطراف املجتمعية في املجالس الحاكمة ،واللجان ذاتالصلة.
للجامعة آليات فاعلة للتواصل مع املجتمــع األ ـكـاديمي بالجامعــات املحلية،واإلقليميــة ،والدوليــة
،واملجتمعات املهنية.
للجامعة أدوات مناسبة لقياس آراء املجتمع ،واالستفادة من النتائج في اتخاذ القرارات.
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األهداف اإلجرائية

مؤشرات األداء

األنشطـــــــة

الجهة
المنفذه

.1نشر الوعي
بقضايا البيئة
وخدمة المجتمع
و ادارة االزمات

 -1-1تطوير الموقع اإللكتروني لقطاع خدمة
المجتمع وتنمية البيئة باستمرار .
 -2-1تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمـل
تتعلق بالمشكالت البيئية والمجتمعية .

 -تفعيل الموقع الاللكتروني .

وحدة IT

تاريخ اإلنجاز
2021

2022

2023

/

/

/

 زيادة عدد المترددين على الموقع الاللكتروني . -تقارير المشاركة واالستجابة من قبل الجهات

نائــب رئــيس

المستفيده.

الجامعة لشؤون

/

/

/

خدمة المجتمع

 -3-1إصدار دوريات ونشرات بصورة مستمرة
عن قضايا البيئة و ادارة االزمات.

وجود دوريات ونشرات بالجامعة

 -4-1التعاون مع وسائل اإلعالم من خـالل
إمدادها بالمعلومات والمشاركة في برامج
التوعية .

 -تقارير و استبيانات لقياس درجة الرضا عن

مركــز خدمــة

جهود الجامعة .

المجتمع

 -تقارير زيادة عدد القوافل المتخصصة في

نائــب رئــيس

خدمة المجتمع.

الجامعة لشؤون

نائــب رئــيس

/

/

/

الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع

 -5-1تنظيم قوافل متخصصة (بيطرية –
زراعية – تمريضية) لنشر الوعي البيئي.

/

/

/

/

/

/

خدمة المجتمع

 -6-1عمل دراسات لقيـاس أثـر أنشـطة
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئـة علـى
الوعي البيئي .

فاعلية ومصـداقية التوصـيات ونتـائج
الدراسات
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مركــز خدمــة
المجتمع

/

/

/

وجود مقياس للوقوف على أثر أنشطة

وكـــــالء

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على

الكليــــات

الوعي البيئي .

لشــــئون
خدمـــــة
المجتمع

 .2رفع معدالت
المساهمة فى
حل مشكالت

 -1-2وضع سياسات لالسـهام فـي خفـض
معدالت األمية بمحافظـة البحيـرة %5
سنويا
توفير مشروعات مناسبة لتنفيذ سياسـات
القضاء على االمية

المجتمع اإلقليمي

وجود سياسات موثقة ومعتمـدة للقضـاء
على األمية بمحافظة البحيرة  %5سنويا
تنفيذ مجموعة من القوافـل التعليميـة
لمحو امية قرى ونجوع محافظة البحيرة

نائــب رئــيس

/

/

/

الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع

وجود مشروعات لتنفيذ سياسات القضـاء
على األمية بمحافظة .
زيادة أعداد المستفيدين من خدمات محـو
األمية بنسبة  %10سنويا

.
 -2-2وضع خطة لـدعم مسـاهمة البحـث
العلمى في القضاء علـى مشـكالت التلـوث
البيئي

وجود خطـة موثقـة ومعتمـدة خاصـة
بالقضاء على مشكالت التلوث البيئى
إجراء  5مشروعات بحثيـة للتـدخل فـى
خفض معدالت التلوث البيئى.
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نائــب رئــيس
الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع

/

/

/

 -3-2وضــع آليــة لرفــع مســتوى جــودة
الخــدمات الصــحية والوقائيــة طبقــا
للمعايير القومية .

وجود آلية موثقة ومعتمدةجودة الخدمات
الصحية والوقائية طبقا للمعايير القومية
.
رفع مسـتوى جـودة الخـدمات الصـحية
المقدمة بنسبة %50
زيادة قوافل الرعاية الصحية والوقائيـة
بنسبة  %5سنويا

نائــب رئــيس

/

/

/

الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع
وكــالء الكليــات
لشؤون خدمــة
المجتمع

 -4-2إنشاء مراكز خبرة واستشـارات بكـل
التخصصــات داخــل الجامعــة لخدمــة
المجتمع المحلي

وجود إدارة خاصة للتنسيق بين الجامعـة نائب رئيس /
والمحافظة
الجامعــــة
وضع هيكل تنظيمى لالدارة.
لشــــؤون
زيادة مجاالت التعاون بين الجامعة واإلدارة
خدمـــــة
المحلية  %10سنويا
المجتمع

/

/

 -5-2تنفيذ خطة كيفية مساهمة أعضـاء
هيئة التدريس والطـالب فـي خدمـة
المجتمع

مساهمة عالية ألعضاء هيئـة التـدريس نائب رئيس /
والطالب في الخدمات المختلفة .
الجامعــــة
حل مشاكل المجتمع عن طريق مساهامات لشــــؤون
نتائج االبحاث العلمية
خدمـــــة

/

/

 -5-3عمــل الخطــة البحثيــة للجامعــة و
الخطط البحثيـة للكليـات بنـاء علـى
احتياجات المجتمع

المجتمع.
وكـــــالء
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الكليــــات
لشــــؤون
خدمـــــة
المجتمع.

 .3زيادة مجاالت
الشراكة مع

 -1-3إنشاء وحـدة متخصصـة لتسـويق
البحوث التطبيقية

القطاع الصناعي

وجود قواعد منظمـة لحمايـة الملكيـة نائب رئيس /
الفكرية للبحوث التطبيقية
الجامعــــة
زيادة الموارد الذاتية للجامعة بنسـبة %5
لشــــؤون
سنويا
خدمـــــة

/

/

المجتمع
 -2-3وضــع خطــة لــدعم المشــروعات

وجود خطة بحثيـة لـدعم المشـروعات نائب رئيس /
الصغيرة و ريادة االعمال
الجامعــــة
زيادة مصادر تمويل المشروعات الصغيرة لشــــؤون
و مشروعات ريادة االعمال بالتعـاون مـع
خدمـــــة
جهات التمويل بنسبة .%25
المجتمع

 -1-4تفعيــل سياســات دعــم الخــريجين
وتفعيل روابط الخريجين بكل كلية.

/

الصغيرة و مشروعات ريادة االعمال

 .4ربط الخريجين
بمؤسسات سوق

وجود وحدات  /لجان للخريجين بكل كلية
وإنشاء رابطة عامة لخريجى الجامعة

مديرى وحــدات
 /لجــــــان
الخريجين
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/

/

/

/

العمل
طبقا لمعايير
الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

 -2-4عمل قواعد بيانات لمتطلبات سـوق
العمل .

انجاز قواعد البيانات طبقا لمعايير الجودة

وكــالء الكليــات
لشؤون التعلـيم
والطالب

/

/

/

 -3-4إعداد قواعـد بيانـات للخـريجين و
تفعيل نظم االتصال اإللكتروني بهم.

ميكنة نظم التواصل مـع الخـريجين
بنسبة %100

مديرى وحــدات
 /لجــــــان
الخريجين

/

/

/

 -4-4وضع آلية لزيــادة منتــديات التوظيــف
ومخاطبة مجتمع األعمال والصناعة بالمحافظــة
والمدن الجديدة لتوفير فرص العمل للخرجين .

وجــود آليــة موثقــة ومعتمــدة لمنتــديات
التوظيف

وكــالء الكليــات
لشؤون التعلـيم
والطالب

 -5-4إنشاء مركز للتدريب والتعلــيم المســتمر
كوحدة ذات طابع خاص لتدريب الخرجين ورفــع
كفاءتهم في كافة التخصصات والمجاالت .

زيادة فرص العمل المقدمة للخريجين بنسبة
 %5سنويا
مـــدير مركـــز
تقارير تقديم البرامج التدريبية المتخصصة
التـــــدريب و
تقارير رفع الكفاءة المهنية للخريجين وفقـ
ـا التعلــــــيم
المستمر.
لمعايير الجودة
ـتوى مركــز خدمــة
تقاريراإلستبيانات توضح تحقيــق مسـ
المجتمــــــع

مرتفع لرضا المستفيدين.
 -1-5دراسة أشكال العنف المجتمعى والتطــرف
الفكرى والعقائدى وطرق الوقاية منها .

/

/

/

بالجامعة

ـة وكــالء الكليــات
إعداد ثالثة بحوث ميدانية خاصــة بدراسـ
ـرى لشؤون خدمــة
أشكال العنف المجتمعــى والتطــرف الفكـ
المجتمع

والعقائدى وطرق الوقاية منها .
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/

/

/

 -2-5عمل حمالت توعية للحد من ظـاهرة
اإلدمان والعنف .

 .5تهيئة المناخ
الثقافى فى
المجتمع

تنظيم قوافل متخصصة لتقـديم بـرامج
الوقاية من اإلدمان والعنف تغطى  %10من
الفئات المستهدفة سنويا

 -3-5إعداد برامج مواسم ثقافيـة وفنيـة
لتنمية الوعي الثقافي و رفع مسـتوى
الذوق العام

زيادة عدد الندوات والصالونات الثقافية و
الفنية بنسبة %50

الجامعة لدعم

خدمة المجتمع

مكتــب رعايــة

/

/

/

الشــــــباب
بالجامعــــة و
الكليات.

معدالت المشاركة

 .6تطوير سياسات

الجامعة لشؤون

خفض معدالت اإلدمان والعنف  %5سنويا

المحيط لرفع
المجتمعية .

نائــب رئــيس

/

/

/

مركز العالقــات
العامة بالجامعة

 -4-5إصدار مطبوعات ومصـنفات توعيـة
تحـس علــى االنتمـاء والتــآخى ونبــذ
التعصب .

إصدار عشرة مطبوعات توعية

 -5-5وضع خطة للمساهمة الفعالـة فـى
تنمية الوعى السياسى لـدعم التحـول
الديمقراطى واحترام حقوق اإلنسان .

وجود خطة موثقة ومعتمدة

نائــب رئــيس

إقامة عشرة رش عمـل حـول التثقيـف
السياسى ودعم التحول الديمقراطى

الجامعة لشؤون

 -1-6إنشاء مكتب لحماية وتسجيل وتسويق
براءات االختراع

نائــب رئــيس

/

/

/

الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع

خدمة المجتمع

وجود مكتـب مؤسسـي معتمـد خاصـة
بتسجيل وتسويق براءات االختراع

الجامعة لشؤون

تسجيل وتسويق براءات االختراع بنسـبة

الدراسات العليا
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/

/

/

نائــب رئــيس

/

/

/

%100

الموهوبين طبقا
لمعايير الهيئة
القومية لضمان
جودة التعليم

 -2-6عمـــل حضـــانات للموهـــوبين
والمبدعين فى مجـال العلـوم واآلداب
والتكنولوجيا.

وجود  3حضانات سنويا

نائــب رئــيس

/

/

/

الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع

واالعتماد.
 .7وضع وتنفيذ
خطة
استباقية معتمدة
إلدارة األزمات

 -1-7تفعيل قرار إنشاء مركز إدارة األزمات
بالجامعة

تجهيز المركز بالموارد البشـرية والماديـة
بنسبة %100

 -2-7إعداد خطـط مسـتقبلية لمنشـئات
الجامعة ضد الحوادث والكوارث

وجود خطط مستقبليةلمنشئات الجامعـة
ضد الحوادث والكوارث .

نائــب رئــيس

/

/

/

الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع
نائــب رئــيس

/

/

/

الجامعة لشؤون

خفض معدالت الحوادث واألزمـات بنسـبة
 %25سنويا .

خدمة المجتمع

 -3-7تطبيق المناهج الحديثـة فـى إدارة
األزمات الجامعية .

خفض معدالت تفاقم األزمات بنسبة . %50

نائــب رئــيس

 -1-9انشاء وحدات لتسـويق منتجـات
كليتى الزراعة والطب البيطري

وجود وحدات تسويقية لكليتـى الزراعـة
والطب البيطري .

/

/

/

الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع

 .8زيادة مجاالت
الشراكة مع
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وكــالء الكليــات
لشؤون خدمــة

/

/

/

المجتمع

المجتمع
االستهالكي
 -2-9تصدير مشـروع األمـن الغـذائي
للمجتمع االستهالكي .

زيادة فرص العمل الجديدة للطـالب فـى
الصيف واالعتماد علـيهم تـدريبي ا أثنـاء
الدراسة .

نائــب رئــيس

/

/

/

الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع

توظيف عـدد مـن النـاجحين فـى ادارة
العمل .
نائــب رئــيس
الجامعة لشؤون
خدمة المجتمع

 -3-9انشاء مصنع لتحويل المنتجات الزراعيــة
إلى منتجات صناعية صالحة لالستهالك .

وجود دخل يومي للوحدات التسويقية .

وكيــل كليــة
الزراعة لشــئون
البيئة و خدمــة
المجتمع
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/

/

/

الهدف اإلستراتيجي الخامس
تعزيز القدرات االدارية و التنظيمية و تطويرها بما يحقق رؤية
جائزة التميز الحكومى
 مؤشرات األداء: الجهاز اإلداري مالئم من حيث العدد ،والمؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطةالجامعةوتوجد سياسات/آليات محددة للتعامل مع النقص/الزيادة في أفراده.
 العاملون موزعـون وفقـ ا لمـؤهالتهم ،وقـدراتهم علـى الوظـائف المختلفـةبمايتناسب مع مهام الوظيفة ويضمن كفاءة األداء ،ويحقق التـوازن فـي توزيـع
الموارد البشرية على اإلدارات بناًء على عبء العمل.
 أماكن العمل مالئمة للعاملين وتستوعب المتعاملين مع الجهاز اإلداري . االحتياجــات التدريبيــة للعــاملين تحــدد بصــورة دوريــة ،وتاتخــذ اإلجــراءاتالمالئمةلتنفيذ البرامج التي تلبي اإلحتياجات التدريبية لكل فئـة ،وقيـاس رضـا
المتدربين.
 للجامعة وسائل لدعم العاملين ،واإلحتفاظ بالكفاءات . يوجد نظام فاعل ،وشفاف لتقييم أداء العاملين. للجامعة أدوات مناسبة لقياس رضـا العـاملين ،واإلسـتفادة مـن النتـائج فـياتخاذاإلجراءات التصحيحية.
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االستراتيجية :
تطوير اآلداء اإلدارى المؤسسى من خالل تطويرالبنية التحتية لتنقية المعلومات والمعلوماتية لدعم اآلداء المؤسسى
األهداف

األنشطة

مؤشرات األداء

الجهة المنفذة

تاريخ االنجاز

اإلجرائية
 -1تطوير
منظومة األمن
اإلداري لمواجهة
األزمات األمنية
ورفع كفاءتها.

2021
 -1-1إنشاء نظام المراقبة األمنيـة مـن
خالل شبكة الكاميرات المتطورة .
 -2-1تدريب جهاز وأفراد األمن المتخصص
للتعامل مع األزمات و جمـع المعلومـات
للتنبؤ باألزمات قبل حدوثها.

-2إعادة هيكلة  -1-2حصــر العمالــة الدائمــة والمؤقتــة
وتخصصاتها بالجامعة.
الجهاز اإلداري
-2-2إعــادة توزيــع العــاملين حســب
بالجامعة
تخصصاتهم وخبراتهم بنسبة .%100

وجــود بوابــات دخــول نائـــب رئـــيس /
الكترونيـــة لألفـــراد الجامعــة لشــؤون
والســـيارات وكـــاميرات خدمة المجتمع
مراقبة وفقـ ا للمعـايير
نائـــب رئـــيس
األمنية.
الجامعــة لشــؤون
تحسين أداء أفراد األمـن
خدمة المجتمع
في التعامل مـع األزمـات
بمساعدة الجهات األمنية
نائـــب رئـــيس
لرفع كفاءة العاملين فى
الجامعــة لشــؤون
منظومة األمن.
خدمة المجتمع
/
وجــود قاعــدة بيانــات IT
IT
كاملة للعاملين.
التنظيم واإلدارة
إعــاة توزيــع العــاملين
حسب تخصصاتهم.
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2023

2022
/

/

/

/

اســـتكمال بطاقـــات
التوصـــيف الـــوظيفي
للعاملين بالجامعة
 -3تطوير
الهيكل
التنظيمي بما
يحقق أعلي
مستويات أداء
تنظيمي طبقا
لمتطلبات

 1-3دراسة الهيكل التنظيمي الحالي وتحديد
مدى فاعليته فى التطوير اإلداري

وجود هيكـل تنظيمـي مركز الجودة
للجامعة معتمد من الجهاز
المركزي للتنظيم واإلدارية

/

 -2-3تغيير الهيكل التنظيمي للجامعة بما
يتالئم مع تحقيق أهداف التطوير.

بيان باإلدارات المستحدثة
فى الهيكل التنظيمي

 -3-3تحديث بطاقات التوصيف الوظيفي
طبقا لمستجدات التطوير

إعتماد بطاقات الوصـف امين عام الجامعة
الوظيفي المحدثـة مـن
الجهاز المركزي للتنظـيم
واإلدارة.

 4-3تبنــى نظــام بطاقــات قيــاس األداء
المتوازن إلدارات الجامعة

وجود قسم لقيـاس األداء وحــدة القيــاس /
والتقويم
بإدارة الجامعة.

االعتماد

/

/

امـــين عـــام /
الجامعة

/

/

/

/

/

/

/

صدور تقارير دورية عـن
قياس األداء
 -4إنشاء نظام  -1-4استمرار تطبيق نظام االيزو 2008 :9001
بإدارت الجامعة المختلفة.
داخلى للجودة
 -2-4تطبيق نظام االيزو  2008 :9001بإدارت
المؤسسية بإدارة الكليات المختلفة.
الجامعة

استمرار الزيارات الدوريـة مركز ضمان الجودة
من الجهات المانحة لنظام
األيزو
استخدام النماذج المعـدة
للعمليات االدارية طبقـا
لنظام االيزو
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 -5تأهيل كوادر  -1-5حصر االحتياجـات التدريبيـة وفقـا
لمعايير االعتماد المؤسسي.
إدارية لتنفيذ
 -2-5وضع خطط تدريبية.
متطلبات
 -3-5تجهيز البرامج التدريبية المستحدثة.
 -4-5تقييم اثر التدريب فى العمل
االعتماد
المؤسسي.

وجــود بيــان مجمــع مركز ضمان الجودة
باالحتياجات التدريبية

/

/

/

وجــود خطــة تدريبيــة مركز تمية قـدرات
موثقة ومعتمدة
أعضـــاء هيئـــة
وجــود بــرامج تدريبيــة التدريس
مناســـبة الحتياجـــات
المتدربين
تدريب  %25من اإلداريين
والقيادات سنويا.
قيــاس مــردود تــدريب
الجهاز االدارى فى امـاكن
العمل

-6استحداث
نظام موثق
لتقييم أداء
العاملين.

 -1-6دراسة المعايير الحالية المسـتخدمة
فى تقييم األداء في ضوء قانون العـاملين
بالدولة .
 -2-6وضع معـايير محـددة لتقيـيم أداء
العاملين بما يتفق مـع قـانون العـاملين
بالدولة.
 -3-6اعتماد وإعالن نظـام تقيـيم األداء
المحدث.

وجود نظام فعال لتقييم امين عام الجامعة
امناء الكليات
أداء العاملين .
مركز ضمان الجودة
ضمان
تنفيذ نظام تقييم األداء وحدات
اعلي القيـادات اإلداريـة الجودة بالكليات
والعاملين.
رفــع معــدالت األداء %25
سنويا
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 -7رفع كفاءة  -1-7وضع نظام عادل للحوافز والمكافآت
للعاملين
األداء التنظيمي.
 -2-7تطوير نظـم الرعايـة االجتماعيـة
للعاملين
 -3-7تطــوير نظــام الرعايــة الصــحية
للعاملين
 4-7وضع الميثاق االخالقـي للعمـل فـى
الجهاز االداري.
 -5-7تطبيق وتفعيـل مرونـة السـلوك
الوظيفى

وجود نظام عادل للحوافز امين عام الجامعة
امناء الكليات
والمكافآت
امين عام الجامعة
وجــود نظــام للرعايــة امناء الكليات
االجتماعية

/

/

/

وجــود نظــام للرعايــة
الصحية
خفض صـراعات العمـل
وخفض معـدل األخطـاء
اإلدارية والقانونية بنسبة
 %70سنويا.
رفع نسبة الرضا الوظيفي
إلى نسبة %70

-8تطوير األداء
المؤسسي
للجامعة طبقا
لمعايير الجودة
اإلدارية.

 -1-8وضع معـايير كميـة لقيـاس األداء
المؤسسي داخل الجامعة.

وجــود معــايير كميــة مركز القياس والتقويم /
معتمــدة لقيــاس األداء
المؤسسي

 -2-8إعداد آلية لقيـاس رضـا العـاملين
والمستفيدين من الخدمات التـى تقـدمها
الجامعة

رفــع معــدالت رضــا وحـــدة القيــــاس /
العاملين والمسـتفيدين والتقويم
من الخدمات التي تقدمها
الجامعة بنسبة %75

-9تحسين بيئة  -1-9توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.
 -2-9وجود أنشطة ترفيهية واجتماعية
العمل للجهاز

توزيــع أمــاكن العمــل نائب رئيس الجامعــة /
بمايضمن جودة األداء
لشؤون خدمة المجتمع
وجود أنشـطة ترفيهيـة
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/

/
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/
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/

واجتماعية

اإلداري
 -3-9وجود التجهيزات واألدوات للعاملين

توفير التجهيزات واألدوات امين عام الجامعة

/

/

/

 4-9ضمان االتصال الفعـال بـين اإلدارات

وجود آلية لالتصال الفعال وحـــدة تكنولوجيـــا /

/

/

المالئمة لضـمان جـودة
األداء

المعلومات

المختلفة بعضـها بعـض وبينهـا وبـين
الكليات
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الفصل الثامن
آليات متابعة وإدارة وتنفيذ
الخطةاالستراتيجية
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اليات متابعة وإدارة وتنفيذ الخطة االستراتيجية
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.1

يتم متابعة تنفيذ الخطة من خالل لجنة التخطيط االستراتيجى بمركز ضمان الجودة

بالجامعة عن طريق صياغة اجراء ادارة واستمرارية العمل.
.2

يتم وضع دليل الدارة المخاطر لضمان تنفيذ كافة بنود الخطة واجراء التعديالت الالزمة.

.3

يقوم مجلس ادارة الموكزبعقد زيارات ميدانية ومراجعات دورية لمتابعة تنفيذ كافة

االنشطة بقطاعات وادارات الجامعة والكليات .
.4

يتم وضع تقارير فنية دورية مما تم انجازه.

.5

لضمان استمرارية الخطة يتم عقد اجتماعات دورية بين القيادات االكاديمية واالدارية

للجامعة ومركز ضمان الجودة ووحدة ادارة المشروعات وممثلى المستفيدين من الخدمات التى
تقدمها الجامعة .
.6

يتم نشر الخطة من خالل فريق االتصال للخطة االستراتيجية موقع الجامعة ويتم موافاه

الكليات والمراكز البحثية واالدرارت الداعمة للجامعة بنسخ من الخطة االستراتيجية والمجلس
االعلى للجامعات .
.7

المتابعة من خالل مركز ضمان الجودة للجدول الزمني للخطة وإيجاد حلول بديلة للمخاطر

والصعوبات والمعوقات التي تواجه الخطة.
.8

تقسيم العمل وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي من خالل اتباع اساليب منهجية لتقسيم

وتوزيع العمل على وحدات الجامعة االكاديمية واالدارية بما يتناسب مع طبيعة النشاط وما
يتطلبه من خبرة ومهارات وعمل تقاري متابعة ربع سنوية.
.9

وضع منظومة تقييم لكل مستويات اإلدارة ،تعتمد على مؤشرات التقدم والنجاح في

برامج التطوير ومؤشرات االنجاز للوحدات القائمة والمسئولة عن التنفيذ ومدى االلتزام أو البعد
عن مسار الخطة ومدى تحقيق األهداف االستراتيجة والتدخل السريع إلزالة المعوقات وتقديم
الحلول.
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.10

انشاء وحدة إدارية فنية تابعة للمكتب الفني لرئيس الجامعة تحت مسمى وحدة التخطيط

االستراتيجي والمتابعة يكون من بين أعضاءها مركز ضمان الجودة بالجامعة نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب أو ما ينوب عنه ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أو من
ينوب عنه ونائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع أو من ينوب عنهممثل عن القطاع
المالي واإلداري.
.11

اتخاذ االجراءات التصحيحة ورفع التوصيات الالزمة لرئيس الجامعة.

.12

تسند بعض االنشطة الى جهات خارج الجامعة أو خبراء من الخارج أثناء عملية التنفيذ

وذلك للتأكد من حسن أداء مخرجات هذه االنشطة.
.13

يقترح أن تكون هناك متابعة لتوفير الموارد البشرية المطلوبة ،وكذلك متابعة لتوفير

التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ كل نشاط حسب البرنامج الزمني للخطة.
.14

الربط اإللكتروني من خالل نظام تكنولوجيا المعلومات وسرعة االرتقاء بالمستوى

واالسلوب النمطي في اعداد الخطة الدورية وتقارير االنجاز.
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الفصل التاسع
إدارة المخاطر
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إدارة المخاطر بجامعة دمنهور
ترتكز سياسة إدارة المخاطر ثالثة عناصر أساسية هي:
 .1الوقاية من المخاطر ومنع حدوثها قدر المستطاع
 .2التعامل مع المخاطر حال حدوثها ب شكل ناجح وفعال .
 .3تفعيل نظام المراقبة الداخلية الفعال الذي يمكن من التنبيه عند بداية أي خطر
وتوقع المخاطر قبل حدوثها.

منهجية أدارة المخاطر
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أنواع المخاطر:
-1

مخاطر صحية:

هي المخاطر التي تهدد صحة وأداء القوى البشرية وتلحق بهم اضرارا تستوجب التدخل
الصحي

 -2المخاطر الكيميائية:
احتمال وقوع ضرر او خطر على صحة االنسان او الممتلكات او البيئة نتيجة االتصال
(المالمسة) مع أي مادة كيميائية.

 -3مخاطر تقنية المعلومات:
 -1مخاطر تقنية:

 -2مخاطر بشرية

• االختراقHacking

• نقص المهارات والكفاءات

• الفيروسات

• سوء االستخدام

• الدخول الغير مصرح به  • unauthorizedاألخطاء البشرية
• التعديل الغير مصرح به بالبيانات

• سرقة الخوادم وأجهزة التخزين

• اعطال األجهزة والبرامج

 -3مخاطر محيط العمل

• دقة

المعلومات

والبيانات

وتوافقها انقطاع التيار الكهربائي
•

وتكاملها
• استخدام النسخ غير اصلية من البرامج

• انقطاع التكييف

 -4مخاطر طبيعية

• التسرب المائي
 -5مخاطر غير متوقعة

فقد البيانات بسبب حرائق-زالزل-حروب • انقطاع الدعم الفني والصيانة
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-4

المخاطر القانونية:

• عدم وعى أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب بحقوقهم وواجباتهم
• رفع القضايا ضد الكلية والجامعة
• انتهاك الحقوق الفكرية
• ابرام العقود واالتفاقيات بوساطة اشخاص ال يملكون الصالحية
• استخدام شعار الكلية والجامعة بطريقة غير نظامية
• السماح بالتعامالت بمباشرة العمل قبل توقيع العقود
• عدم مشاركة اإلدارة القانونية في صياغة القرارات ومشروعات اللوائح والقواعد القانونية
• فقدان الوثائق خاصة السرية لعدم تأمينها
• خطر تضارب المصالح
• المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية
• معالجة ظاهرة الغش لدى بعض الطالب
• الرقابة على عقود االنشاءات .

-5

مخاطر السمعة:

• السمعة االكاديمية :المخاطر المتعلقة بجودة التعليم والمخرجات التعليمية
• السمعة البحثية :تتعلق بجودة البحث والمخرجات البحثية وخدمتها لخطط التنمية ورؤية
مصر 2030
• مخاطر متعلقة باألعالم :ترتبط بكل ما ينشر بخصوص الكلية والجامعة في وسائل االعالم
مما يؤثر على سمعتها لدى المجتمع.
• مخاطر متعلقة بالسمعة اإلدارية :تتعلق بالفساد اإلداري والنزاعات الداخلية.

-6

مخاطر الحريق:

•

حريق ناتج عن التشجير وخدمات النظافة

•

عدم وضوح اإلجراءات في حالة الحريق

•

حريق ناتج عن تخزين مواد قابلة لالشتعال

•

ضعف التدريب على استخدام طفايات الحريق

•

ضعف صيانة معدات و أجهزة اإلنذار

•

عدم وجود عالمات السالمة والعالمات االرشادية
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•

مقاولى الجامعة للمشاريع واعمال الصيانة والعمليات التشغيلية

•

حريق ناتج عن سوق ترتيب وتنسيق في مخارج الطوارئ وغرف الخدمات

•

التعديالت داخل المباني والمرافق الغير مصرح به

•

حريق ناتج عن سوس تطبيقات واشتراطات السالمة بالمعامل والمختبرات

 -7المخاطر المالية:
•

مخاطر نقص الدعم الحكومى

•

انخفاض الموارد الذاتية

•

مخاطر إدارة األصول والموارد المالية

•

المخاطر التشغيلية المالية

•

مخاطر السيولة

 -8المخاطر الطبيعية:
•

العواصف والغبار

•

ضربات الشمس

•

االمطار والسيول

•

مخاطر النقل

 -9مخاطر الموارد البشرية:
بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس
•

التسرب الوظيفى.

•

االنشغال باعمال خاصة خارجية وخاصة القياديين.

•

عدم وضوح سياسات الموارد البشرية.

•

االمتناع عن العمل وتعطيل االعمال وحدوث اعمال عنف.

•

اهمال أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
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بالنسبة لإلداريين:
•

التوظيف الغير مدروس.

•

عدم وضوح سياسات الموارد البشرية.

•

االمتناع عن العمل وتعطيل االعمال وحدوث اعمال عنف.

•

االهمال

بالنسبة للطالب:
•

االمتناع عن الدراسة وتعطيل االعمال وحدوث اعمال عنف.

•

عدم معرفة الحقوق والواجبات والضعف االخالقى.

 -10مخاطر المنشآت والمرافق:
•

مخاطر التمديدات والوالت الكهربائية.

•

المخاطر الناجمة عن مخالفة التصميم والمواصفات:

o

مخاطر تصدعات المباني

o

مخاطر التكييف

o

مخاطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحى واالمطار.

•

مخاطر اغالق المخارج والممرات والساللم وتعطيلها.

 .11مخاطر التنفيذ:
•

مركزية اتخاذ بعض القرارات

•

صعوبة تحديد مؤشرات قياس جودة االداء بالنسبة لـبعض المخرجـات المتوقعـة مـن

الخطة.
•

تغيير االولويات على حساب الخطة االستراتيجية.
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بطاقة توصيف املخاطر
الخطر المحتمل

بيانات الموقع

الشخص المسئول

وصف الخطر

مستويات الخطر الحالي

نوع الخطر:

o
o
o
تأثير الخطر حال حدوثهo:
عال متوسط منخفض o
o
o
o
o
o
o

صحي

عال

سياسة درء الخطر

متوسط

منخفض

كيميائي
وثائق ومعلومات
قانونى
سمعة
حريق
مالى
طبيعى
موارد بشرية
انشائى
خطر
االستراتيجية
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تنفيذ

بطاقة إجراءات إدارة املخاطر
نوع الخطر
مكان الخطر
الشخص المسئول (لالتصال به عند وقوع
الخطر)
وسائل االتصال به:
االجراء الفوري حال العلم بالخطر
الجهة المسئولة عن معالجة الخطر
اإلجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر
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