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تم اختيار شعارًا لجامعة دمنهور  يشمل صورة اإلله حورس رمز الخير والعدل، يحيط به صورة 
الترس والسنبلتين لداللة على تميز المحافظة في  الصناعة والزراعة ، واللون االزرق في الخلفية 
ليعطي تميز المحافظة  لمرور نهر النيل ( فرع رشيد ) بها  واطاللتها علي ساحل البحر المتوسط 

لتجمع بين المياة العذبه والمياة المالحة .. 

شعار جامعة دمنهور

مقدمة
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عبقرية الزمان والمكان فى محافظة البحيرة  - موقع جامعة دمنهور

تقع محافظة البحيرة فى غرب الدلتا ويحدها شماآل البحر األبيض المتوسط  حيث تحتل مدينتى رشيد وٕادكو ساحل هذا البحر ويحدها 
من الجهة الشرقية محافظة كفر الشيخ حيث تقع مدينتى الرحمانية وشبراخيت والمحمودية ومن الجهة الغربية يصل حدودها إلى محافظة 
مطروح و يحدها من الجنوب محافظة المنوفية و الغربية ويجرى بين أرضها الخصبة  نهر النيل المتمثل فى فرع رشيد وفرع النوبارية 
والمحمودية ، كما يقع على أرضها الطيبة الطريق الزراعى القاهرة – اإلسكندرية  ، وطريق القاهرة – اإلسكندرية  الصحراوى  ، والطريق 
الساحلى الدولى الذى يربط شرايين التنمية فى مصر غربا وشرقا وجنوبا وشماال ، وتتضمن محافظة البحيرة  (15 ) خمسة عشر مركزا 
إدارايا وتضم (16) ستة عشر مدينة هى: ( دمنهور ، كفر الدوار ، رشيد ، إدكو ، الرحمانية ، شبراخيت ، إيتاى البارود ، كوم حمادة  

، الدلنجات ، بدر ، وادى النطرون ، النوبارية الجديدة ، أبو المطامير ، حوش عيسى ، أبو حمص ، المحمودية ) . 

وتقع فى القلب من هذه المدن والمراكز مدينة "دمنهور" عاصمة محافظة البحيرة حيث تتجلى فيها عبقرية الزمان والمكان ، حيث كانت 
فى مصر القديمة ضمن اإلقليم الثالث من أقاليم مصر السفلى  ، وكان يطلق عليها   "مدينة حور" أى دمنهور الواقعة على النهر الغربى 
، وقد حظيت فى العصور القديمة بزيارات للرحالة ، والبحارة ، والمؤرخين ، والفالسفة ، والسالطين ،والملوك ، والرؤساء ، فوطئت على 
أرضها أقدام هيروديت ، وٕاسترابون ، وفيالدس  ، دياويس وهيالنه ، واإلسكندر ، وعمروبن العاص ، وقايتباى ، والغورى ، وصالح 
الدين األيوبى ، ونابليون ..... وغيرهم ، وألهمية المكان أصبحت عاصمة البحيرة ، ولتاريخ محافظة البحيرة و أبنائها النوابغ فى شتى 
جامعات مصر وجامعات العالم وفى الفن والدين والسياسة فمنها محمود سامى البارودى ، والشيخ شلتوت ، وتوفيق الحكيم ، و أحمد 

زويل ... وغيرهم ممن يزخر بهم التاريخ والعلم .

وتتجلى أهمية محافظة البحيرة فى أنها أيضا األولى من حيث مساحة األراضى الزراعية حيث تقدر بنحو  795,2 ألف فدان تمثل نحو 
11,4 % من إجمالى المساحة المنزرعة فى مصر ، كما تضم ظهيرا صحراويا إمتدت إليه أيادى بيضاء لإلستصالح واإلستزراع  تصل 
إلى حدود محافظة مطروح ، كما تتمتع المحافظة بنطاق ساحلى على البحر األبيض المتوسط فى رشيد وٕادكو مما جعلها مصدرا لصيد 
وتصنيع األسماك ، كما يوجد بكال المركزين أكبر مشروع مصرى إلنتاج الغاز الطبيعى ، ويوجد بها مناطق صناعية متعددة مثل مصانع 

كفر الدوار للغزل والنسيج ، والمنطقة الصناعية بوادى النطرون ، ورشيد ، والنوبارية  ، وحوش عيسى ... وغيرها .

تلك بعض من عبقرية الزمان والمكان التى أهلت ( إلقامة جامعة دمنهور ) كضرورة وأهمية لخدمة أبناء مصر وأبناء هذه المحافظة 
الطيبين المجتهدين النوابغ إستكماال لمسيرتهم فى خدمة بلدهم ( مصر أم الدنيا ) ومهد حضارتها ..

دار أوبرا دمنهور
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كلمة إفتتاحية
للسيد األستاذ الدكتور / عبيد عبد العاطى صالح 

                                                        رئيس الجامعة

بداية أتقدم بخالص شكرى وتقديرى وٕاعتزازى لكل من قام بتهنئتى على ثقة القيادة السياسية فى تكليفى بمنصب رئيس جامعة دمنهور ، 
كما أعبر عن ثقتى الكبيرة فى أسرة الجامعة من علماء وأعضاء هيئة التدريس وعاملين وطالب فى العمل سويا فى ظل مناخ من 
المشاركة الفعالة من أجل دفع مسيرة الجامعة نحو مزيد من التطور والرقى لتحقيق أعلى معدالت للنمو فى مختلف قطاعات العملية 
التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتكون الجامعة شريكا فاعال فى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى 

والقومى بإعتبارها هدف وغاية فى ذات الوقت .

هذا وفى إطار تقديمى للجهود النابهة والفعالة من الزمالء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكل من عاونهم من الجهاز اإلدارى بالجامعة 
وآراء طالبنا األعزاء إلعداد  الخطة اإلستراتيجية للجامعة فإننى أود اإلشارة بعد تقديم شكرى وتقديرى لكل من ساهم فى هذا العمل ، 
إلى أن تقدم األمم مرهون بما تملكه من معرفة وتقنية متقدمة ، وثروة من الكوادر البشرية القادرة على اإلبداع واإلنتاج والمنافسة  ، 

فالتعليم والتعلم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية الحراك اإلجتماعى الموجه فى صناعة المستقبل .

من منطلق ذلك فإن إعداد إسترتيجية للجامعة ( 2016 – 2020 م ) إرتكز فى مضمونها على الرؤى العامة للمجتمع المصرى والتى 
تضمنها الدستور المصرى من حيث اإلهتمام  بالتعليم والبحث العلمى بصفة عامة وتحديد مخصصات مالية من حجم اإلنفاق الحكومى 
وخاصة للتعليم الجامعى بنسبة %2 ، 1 % للبحث العلمى من الناتج القومى  اإلجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت 

العالمية .

كما تستند إستراتيجية الجامعة إلى رؤى مصر حتى 2030 م فى اإلهتمام بالتنمية المستدامة بوصفها الحاكم للتنمية لتكون مصر من 
أفضل (30) دولة على مستوى العالم  ، كما تم اإلستنارة بإطار برنامج الحكومة حتى يونيو 2018 م وما تضمنه من محاور وخاصة 

ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى .

ووفق ذلك فإن الجامعة حددت  بعض المحاور التى تستند إليها فى صياغة إستراتيجيتها أهمها :
أ -  توجيه كافة اإلمكانات لتكون الجامعة شريكا فاعال فى تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع المصرى .

ب – وضع متطلبات وآمال المجتمع المحلى موضع اإلعتبار و التحليل لتكون الجامعة شريكا ومساندا لتحقيق أهدافه .
ج – تحليل الرؤى العالمية واإلقليمية لتقدم التعليم الجامعى والبحث العلمى واإلستفادة من معطياتها .

د – توسيع نطاق مشاركة أساتذة الجامعة وكافة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز اإلدارى والطالب لصياغة 
اإلستراتيجية .

ووفق ذلك فقد حددت الجامعة أهم التحديات التى سوف تعمل عليها فى إطار خطتها اإلستراتيجية  وكان من أبرزها التحديات المالية ، 
بإعداد وتأهيل جيل جديد من  الخاص  ،والتحدى  لمنشآت  لهذه  الالزمة  الجامعة واألراضى  باقى منشآت  بإستكمال  المرتبط  والتحدى 
األساتذة المبدعين والتحدى المرتبط بإنشاء كليات وتخصصات غير تقليدية تتوافق مع إحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية وتتوافق 
مع التطور العلمى والتكنولوجى الهائل فى العالم المتقدم ، والتحدى المتعلق بتطوير منظومة البحث العلمى  ، والتحدى اإلعالمى لنقل 

صورة واضحة للمجتمع وٕاعالم صادق ، وتحدى تطوير الجهاز اإلدارى والمالى .

هذا وبرغم وجود هذه التحديات إال أننا بذلنا العديد من الجهود التى أثمرت فى التخفيف من آثار هذه التحديات بل أوشك بعضها على 
اإلنتهاء ، وٕاستمرارا فى بذل مزيد من الجهود داخل الجامعة وخارجها وجدنا أن من  الضرورى وضع مرتكزات ذات أهمية بالغة فى 

تحقيق الخطة اإلستراتيجية من أهمها :

أ – النظر فى إيجاد حلول إبداعية  للتغلب على التحديات المالية وتوفير األراضى الالزمة إلستكمال المنشآت الجامعية إعتمادا على 
إمكانات الجامعة والتنسيق مع أجهزة الدولة  ، وٕاستثمار إمكانات المجتمع المحلى والشراكة مع القطاعات المختلفة .

ب – التوجه إلى تطوير قدرات وتخصصات الكليات القائمة وما يلحق بها من مراكز بحثية ، وٕانشاء كليات ومراكز بحثية بمنظور 
وتخصصات غير تقليدية تتضمن تخصصات ترتبط بالتقنيات والعلوم المتقدمة التى تمتاز بها الدول المتقدمة ، باإلضافة لإلستعانة 

بالخبرات الدولية ومصادر المعرفة فى الجامعات المتقدمة .
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ج – سوف تركز الجامعة للحصول على أكبر قدر من البعثات والمنح الدراسية والتدريبية بالجامعات المتميزة فى العالم ، وتوسيع نطاق 
اإلشراف المشترك مع علماء وأساتذه فى التخصصات النادرة والعلوم المتقدمة وذلك إلعداد جيل جديد من األساتذة المتميزين .

د – وضع نظام  متكامل لتكنواوجيا المعلومات والمعارف يسمح بالتبادل العلمى وتطوير القدرات المعرفية والبحثية وٕاكتساب مهارات 
إدارية .

هـ – وضع نظام قابل للتحديث لضمان الجودة واإلعتماد وفق المعايير المتعارف عليها فى الجامعات المتقدمة وما يطرأ عليها من تطوير 
، مع اإلستعانة بالخبرات المتميزة بالجامعات المصرية .

القدرات  للتدريب المستمر لتحديث  للجامعة من خالل برامج  و – صياغة منظومة متقدمة لتطوير وتحديث الجهاز اإلدارى والمالى 
وٕاستخدام البرامج والتقنيات التى تحقق إنجاز العمل بأقل وقت وأقل التكاليف ، حيث أن الجهاز اإلدارى والمالى يعتبر المساند والميسر 

لمنظومة العلم والتعليم والبحث العلمى .

ز – إعتبار الدور المحلى والعربى واإلقليمى أحد مرتكزات العمل بالجامعة من خالل تعميق أواصر الشراكة الفعالة والتبادل والتعاون 
العلمى مع كافة الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمى والقطاع العام والخاص على إعتبار أن اإلستفادة من مخرجات 
التعليم والبحث العلمى هو أحد أركان األمن القومى المصرى والذى تضعه الجامعة أحد  أهم أولوياتها ، وٕارتباطا بذلك إقامة شراكة 

وتعاون مع الجامعات العربية ومراكز البحوث والمنظمات العربية المتميزة فى المجاالت العلمية والبحثية .

ح – العمل على تزويد الطالب بأحدث المعارف العلمية فى التخصصات المختلفة وٕاستحداث نظم تدريبية حديثة لبناء قدرات الطالب 
والخريجين إلعدادهم لسوق العمل من خالل إقامة تعاون وشراكة مع مؤسسات الدولة المهتمة  بالتدريب وبناء القدرات وكذلك مع القطاع 

الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى .

ط – تمشيا مع اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة الصادرة فى 13 ديسمبر 2006 م خاصة فى المادة (24) من (5) 
والذى يتضمن تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوى اإلعاقة على التعليم العالى والتدريب المهنى والتعليم مدى الحياة 
دون تمييز وعلى قدم المساواه مع آخرين ، وٕاتساقا مع القوانين المصرية فى هذا الشأن ، وٕاهتمام القيادة السياسية بصورة كبيرة بذوى 
اإلحتياجات الخاصة ، فإن الجامعة تنفذ برامج لرعاية هذه الفئات وسوف تنشأ مراكز وبرامج تعليمية وتدريبية تتضمن ) برامج للتهيئة 
والتثقيف اإلعالمى – برامج للتوجيه واإلرشاد – برامج للتأهيل – برامج خدمية – باإلضافة للبرامج التعليمية لتحقيق العدالة التعليمية ).

ك -  سوف يلحق بالخطة اإلستراتيجية برنامج تنفيذى ومتابعة وتقويم وفق خطة زمنية يشارك فيها كليات الجامعة ومراكزها المختلفة .

فى النهاية اليسعنى سوى تقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إعداد الخطة اإلستراتيجية  من زمالئى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
والجهاز اإلدارى والمالى والطالب فى كافة كليات الجامعة متمنيا مزيدا من التقدم والتميز لجامعتنا العزيزة على قلوبنا جميعا .

                                                                                               رئيس الجامعة                                  

                                                                          أ . د / عبيد صـــالح
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كلمة مركز الجودة و اإلعتماد بجامعة دمنهور                                

إنطالقًا من  مبادرة نحو مجتمع يتعلم ، ويفكر ويبتكر التي أطلقها السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أصبحت 
غاية تسعى لتحقيقها مؤسسات الدولة مجتمعة ، كان لزاما علينا من بذل كل جهد لتحقيق التطوير والجودة ،  ومع تحديات العصر 
وتطوراته المتسارعة تأكد للجميع بأنه لن  يتقدم مجتمع إال بالفكر واالبتكار ، و من ثم فإن متعلم اليوم هو مفكر ومبدع الغد ، وهو القوة 

العاملة الداعمة للتقدم االقتصادي المنشود..
وحيث إن الرؤية المستقبلية للتعليم فى مصر تتمثل فى التزام الدولة بتقديم تعليم عالى الجودة للجميع، كأحد الحقوق األساسية للمواطن 
المصري والتي ينص عليها دستور جمهورية مصر العربية  في عصر أقل ما يوصف به أنه عصر الجودة؛ فقد أصبحت جودة التعليم 

مطلبا أساسيا لتطوير المجتمع المصرى والنهوض به .
وانطالقا 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 المرحلة ، وجامعة دمنهور قادرة - بمشيئة اهللا ثم بعزيمة نخبة رائعة  من العلماء المتميزين والشباب المبدع 
بالجامعة  التى تستمد عراقتها من عظمة المنتسبين إليها بطول الوطن وعمق التاريخ على أن تكون هذه المفردة فى صدر النص ونواته 

التي ال تتجزأ .
اليوم نحن في زمن لم يعد يؤمن بأنصاف المتعلمين ، ولن يكون للضعفاء والمترددين مكان في موكب الظفر . لقد علمنا التاريخ أن 
الضعف والتردد هو أكبر أسباب التخلف والتردى ، وأن ثقتنا بقدراتنا المعرفية واإلبداعية هو الذي سيفتح لمصر و لنا أبواب التقدم  بإذن 

اهللا تعالى . 
اليوم  تؤسس جامعة دمنهور رؤية ورسالة وأهدافا وقيما تعبر عن خصوصية المكان وعبقرية المعرفة والتخصصات العلمية بها .

غدا -  بإذن اهللا – نهنىء اآلفاق بحصول برامج و كليات  جامعة  دمنهور على االعتماد الذى هو فى صدر أهدافنا االستراتيجية.
                                               

 مركز ضمان الجودة واالعتماد جامعة دمنهور

                                                                                       مدير مركز الجودة 
                                                                                   أ. د. نعمات محمد السيد 
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التزامات الخطة االستراتيجية

تم إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
( 2020-2016 ) 

 في إطار ثالث محددات أساسية حاكمة ومنظمة 
تشمل كل من –

االستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم 
والبحث العلمي والتي نص عليها الدستور المصري. 
حيث تم تخصيص نسبة من األنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن 
%4 من الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع 
المعدالت العالمية ( الماده 19) ، وكذلك تشجيع التعليم الفني 
والتقني والتدريب المهني وتطويره ، والتوسع في أنواعه كافة وفقا 
للمعايير الجودة العالمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، 
كما تم تخصيص نسبة من االنفاق الحكومي للتعليم الجامعي ال 
تقل عن %2 من الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي 
تتفق مع المعدالت العالمية ( الماده 21) ، وأيضًا تم تخصيص 
نسبة من االنفاق الحكومي لالنفاق علي البحث العلمي ال تقل 
عن %1 من الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق 

مع المعدالت العالمية ( الماده 23)
إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 

 2030
والتي  الطويل  األجل  في  للتنمية  الحاكم  اإلطار  بوصفها 
تستهدف أن تكون مصر من أفضل 30 دولة علي مستوي 
الفساد  البشرية  ومكافحة  والتنمية  الدخل  العالم من حيث 
وتنافسية األسواق وجودة الحياه وسعادة المواطن بحلول عام 
دمنهور  لجامعة  االستراتيجية  الخطة  وارتكزت   .  2030
على المالمح الرئيسية الستراتيجية التنمية المستدامه وهى: 
الحكومية،  المؤسسات  وكفاءة  الشفافية  الطاقة،  االقتصاد, 
التعليم، االبتكار والمعرفة والبحث العلمى، الصحة, الثقافة، 

إطار برنامج عمل الحكومة حتي يونيو 2018 العدالة االجتماعية، البيئة ، التنمية االجتماعية
والذي اشتمل علي المحاور األساسية التالية : استكمال البنية 
الديمقراطية – تحسين مستوي معيشة الشعب المصري وتلبية 
طموحاته في مستقبل أكثر رخاء  والعدالة االجتماعية ومراعاة 
حياة  بمؤشرات  واالرتقاء  والمهمشة  فقرا  األكثر  الفئات  حقوق 
المواطن المصري ، وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية واستكمال 
البنية لقواعد البيانات القومية ، وٕاعادة هيكلة الحكومة المصرية 
آليات  من  المزيد  وتحقيق   ، اآلداء  ومستوي  الكفاءة  لرفع 
 ، المصري  القومي  األمن  علي  والحفاظ   ، والنزاهة  الشفافية 
العربي  الصعيدين  علي  رائد  مصري  بدور  واالضطالع 
واألفريقي ، وتعزيز هذا الدور علي الصعيد الدولي  والذي يعد 

اإلطار متوسط المدي للتنمية المستدامة .

مقدمة
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جامعة دمنهور

( رؤية عصرية - طموح نحو المستقبل )

فى

( أرض الحضـــــارة و التــــــاريخ )

( الرؤية - الرســــــالة- القيم )

مقدمة
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الرؤية
         تتركز فى بناء صرحًا تعليميًا وبحثيًا، يستوعب المعرفة المتطورة، وينتج ابتكارات ويكسب مهارات متقدمة وفق مواصفات قياسية   

عالمية، تحقق التنافسية فى ظل قيم الهوية المصرية.

الرسالة

      جامعة دمنهور هى إحدى الجامعات المصرية الحكومية تتمحور رسالتها حول اإلسهام فى البناء المعرفى والثقافى واإلنسانى 
والمهارى واإلبداعى والتقنى واالخالقى للطالب وألبناء المجتمع المصرى، وإلعدادهم لمواكبة التقدم فى المعارف وتأهيلهم للمشاركة فى 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار مناخ تحفيزى على التعلم والبحث واإلبتكار واإلبداع يقدم من خالله نماذج للشراكة الفاعلة بين 

الجامعة وقطاعات المجتمع المصرى، ويساهم فى إيجاد صيغ من التعاون والتبادل والتفاعل مع مصادر المعرفة والهيئات البحثية وبيوت 

الخبرة المحلية واإلقليمية والعالمية فى إطار من التنافسية فى الجودة والتميز.

:Corn Values القيم الحاكمة لألداء بجامعة دمنهور

     برغم اختالف التخصصات التى تتضمنها كليات الجامعة إال ان أعضائها يلتزمون بمجموعة من القيم الموجهه لألداء على النحو 
التالى:

Conscientious Pursuit of Excellence in One’s Work                        .1- السعى بضمير إلى التميز فى العمل

 Honesty and Integrity in all Dealings                                          .2- الصدق والنزاهة فى جميع التعامالت

3- المساءلة عند اإلجراءات والتصرفات وقواعد السلوك فى اماكن العمل.

Accountability for actions and conduct in the work place

4- اإلبداع واإلبتكار من خالل توفير المناخ الداعم والمحفز على اكتشاف المعارف وتطبيقها، واحتضان مبادرات التطوير وتشجيعها.

We create and sustain an environment of trust Cooperation          5- خلق بيئة من الثقة والتعاون واستمراريتها

باإلعتماد على العمل الجماعى وروح الفريق الفعال وٕايجاد ثقافة مؤسسية بالجامعة فى ذلك.

 Respect for the rights, differences and dignity of others           6- احترام حقوق اآلخرين والفروق بينهم وكرامتهم

وذلك من خالل تحقيق العدالة ومحاولة إيجاد فرص متساوية دون تمييز.

7- دعم الحرية الفكرية األكاديمية المشمولة بقيم التسامح والمسئولية المجتمعية واإلنتماء لمصرنا الحبيبة بحضارتها وبنائها الثقافى.

8- التميز فى تحويل المعرفة العلمية المتقدمة ونتائج البحوث التطبيقية إلى نماذج إنتاجية تساهم فى نمو اإلقتصاد الوطنى.

الرؤية و الرسالة و الغايات اإلستراتيجية
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تاريخ إنشاء جامعة دمنهور 
         

صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (303) لسنة 2010 بإنشـــــاء جامعة دمنهور متضمنًا في المادة الثانية منه بإلغاء فـــرع 
جامعة اإلسكندرية بدمنهور على أن تضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذي تم إلغائه إلى جامعة دمنهور ، وتضمنت المادة الثالثة في نفس 

القرار فقرة ( تسع عشر) كليات جامعة دمنهور على النحو التالي:
- كلية التربية.
- كلية اآلداب.
- كلية الزراعة.
- كلية التجارة.
- كلية العلوم.

- كلية التمريض.
- كلية الطب البيطري.

- كلية الصيدلة.
- كلية رياض األطفال.

كليات جارى إنشائها :

1- كلية طب األسنان : سيتم إستكمال منشآتها خالل العام الجامعى 2016 /2017 و سوف تبدأ الدراسة بها فى العام الجامعى
. 2019 / 2018 

2- كلية الهندسة : جارى إستكمال منشآتها و إعداد الالئحة الخاصة بها لتكون بداية الدراسة بها فى العام الجامعى 2018 / 2019
3- كلية التربية النوعية بمدينة النوبارية : و جارى تجهيز المنشآت الالزمة إستعدادآ لبداية الدراسة بها فى العام الجامعى 2017 / 2018 

.
4- معهد الدراسات العليا و البحوث البيئية : سيتم إقامته فى مبانى الجامعة بالبستان و سيتم إفتتاحه فى العام الجامعى 2017 / 2018.

كليات و مشروعات مخطط إنشائها

1- كلية الطب و المستشفى الجامعى و المراكز الطبية المتخصصة .
2- كلية العالج الطبيعى .
3- كلية التربية الرياضية .

4- كلية تكنولوجيا بناء السفن وفنون المالحة .
5- كلية الحاسبات و المعلومات بالنوبارية .

6- كلية الخدمة اإلجتماعية .
7- كلية الثروة السمكية .
8- مبنى كلية الصيدلة .

9- مبنى المدرجات الرئيسى .
10- مبنى كلية العلوم .

11- مبنى المعامل المركزية .
 

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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كـــــلية التـــــربية
هي أقدم مؤسسة تعليمية في دمنهور حيث تم افتتاحها لخدمة أبناء محافظة البحيرة ، ثم صدر القرار الجمهوري رقم (507) لسنة 1988  

بإنشاء فرع لجامعة اإلسكندرية بدمنهور متضمنًا كلية اآلداب والزراعة والتجارة والتربية ، ثم صدر القرار الجمهوري رقم (303) لسنة 
2010 أصبحت الكلية إحدى كليات جامعة دمنهور.

رسالة الكلية: 
التعليم على كافة  التربوية وتطوير  الكوادر  بناء التصورات واتخاذ اإلجراءات لتكوين  التربية - جامعة دمنهور في  وتتحدد رسالة كلية 
كالثقافة  بالتربية  المعنية  والوزارات األخرى  والخاصة  العامة  والمدراس  والتعليم  التربية  الجامعة ووزارة  كليات  بالتعاون مع   ، المستويات 

واإلعالم والشباب وغيرها.
وينبثق من هذه الرسالة الرئيسية ، مهام مباشرة تتمثل في تكوين المعلم تكوينًا مستمرًا ، بإعداد معلم متميز قبل الخدمة وتنميته مهنيًا في 

أثنائها وترقية البحث التربوي ، بما يساعد على إنتاج المعرفة التربوية ووضع سياسات وبرامج تخدم المجتمع وتنميه. 
البرامج التعليمية واألقسام العلمية:

األقسام العلمية بالكلية:
1. األقسام  التربوية وتشمل:           

• المناهج وطرق التدريس.
• أصول التربية وعلم النفس التربوي

وتمنح الكلية الدرجات التالية:
أوًال: ليسانس اآلداب والتربية في التخصصات التالية:

- اللغة العربية.                      - اللغة اإلنجليزية.            - اللغة الفرنسية.
- اللغة األلمانية.                     - التاريخ.                    - الجغرافيا.

- الفلسفة واالجتماع
   - فلسفة أساسي واجتماع فرعي.

   - اجتماع أساسي وفلسفة فرعي. 

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور

2. األقسام العلمية وتشمل (اللغات): 
• العربية 

• االنجليزية.
• الفرنسية.

• المواد االجتماعية.
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4- قسم أمراض النبات.
5- قسم االنتاج الحيواني والداجني.

6- قسم وقاية النبات.
7- قسم البساتين.

8- قسم المحاصيل.
وذلك باإلضافة إلى ( 6 ) برامج تعليمية في المجاالت التالية:

- األراضي.
- المياه .

- تكنولوجيا األغذية واأللبان.
- وقاية النبات.

- االنتاج الحيواني والداجني.
- االنتاج النباتي.

 وتشمل هذه البرامج تخصصات فرعية متعددة.
- وتمنح الكلية درجتى الماجستير والدكتوراه فى التخصصات السابقة باإلضافة لدرجة الدبلوم فى التخصصات التالية : 

- دبلوم إدارة وتقييم المشروعات الزراعية
- دبلوم مراقبة جودة وتحليل األغذية

- دبلوم التلوث البيئى للنظم البيئية الزراعية
ـ- دبلوم االستزراع السمكى

- دبلوم تربية النحل وديدان الحرير
- دبلوم إنتاج المحاصيل البستانية

- دبلوم إنتاج وفحص التقاوى
بيان إحصائى بأعداد الطالب و أعضاء هيئة التدريس و النسبة بينهم 

أوًال : أعداد الطالب في العام الدراسي  2016 -  2017 :

ثانياً : عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم  2016 -  2017 :

ثالثًا : نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب  2016 -  2017 :

اإلجماليمعيدمدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذ الوظيفة

3063العدد 153218158

البيان

العدد

النسبة

1582426

15 1

الطالبأعضاء هيئة التدريس 

الفرقة

7727254202432662342426عدد الطالب

الخريجينالرابعةالثالثةالثانيةاألولى دراسات
اإلجمالىعليا

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

كلية التجارة
 انشئت الكلية في العام الجامعي 1983/1984 كفرع من كلية التجارة - جامعة اإلسكندرية ، ثم صدر القرار الجمهوري رقم (507) 
بتاريخ 4 ديسمبر 1988 بإنشاء كلية التجارة وتم تخريج أول دفعة في العام الجامعي 1987/1988 ، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 

(303) لسنة 2010 بإنشاء جامعة دمنهور متضمنًا كلية التجارة.
رسالة الكلية: 

تتمشى رسالة الكلية مع رسالة الجامعة ووزارة التعليم العالي وتتمثل في تقديم البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية وفقًا لمعايير الجودة 
المعتمدة بما يساهم في إعداد خريجين وكوادر إدارية تلبي احتياجات أسواق العمل وتخدم المجتمع المحيط وتكون قادرة على المنافسة 
إقليميًا ومحليًا ودوليًا مع ضمان التطوير المستمر للجوانب األكاديمية والبحثية والتدريبية لالرتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي والمهاري 

والقيمي لخريجي الكلية بما يجعلها مؤسسة متميزة في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
البرامج التعليمية واألقسام العلمية:

يوجد بالكلية (6) أقسام علمية.
1- قسم المحاسبة. 

2- قسم إدارة األعمال.
3- قسم االقتصاد.

4- قسم المالية العامة. 
5- قسم العلوم السياسية واإلحصاء.

6s- قسم اإلحصاء والرياضة والتأمين.

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

و تمنح الكلية الدرجات التالية في مجال التعليم الجامعي:
1- درجة البكالوريوس في الشعب التالية: 

- المحاسبة.
- إدارة األعمال.

- اإلقتصاد
- العلوم السياسية.

- اإلحصاء التطبيقي.
- الدراسات المالية والجمركية

2- كما تضم الكلية برامج باللغة اإلنجليزية ( وحدة خاصة ) وتمنح الدرجات التالية: 
- بكالوريوس التجارة في إدارة األعمال.

- بكالوريوس التجارة في المحاسبة.

- بكالوريوس التجارة في االقتصاد.
- بكالوريوس التجارة في العلوم السياسية.

- بكالوريوس التجارة في الدراسات المالية والجمركية.
- بكالوريوس التجارة في االحصاء التطبيقي.  

3- برامج التعليم المفتوح:
ويمنح درجة البكالوريوس في المال واألعمال.

برنامج التعليم المفتوح المهني (بالتعاون مع جامعة عين شمس): ويمنح برامج البكالوريوس المهني بالنظام االلكتروني المبرمج في البرامج 
التالية: 

- برنامج التنظيم واإلدارة.
- برنامج النظم المحاسبية.

- برنامج الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات.
- برنامج إدارة المستشفيات.

- برنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية.
- برامج الدراسات العليا بكلية التجارة: 

- دبلوم الدراسات العليا في المجاالت التالية: 
- العلوم اإلدارية.

- الدراسات المحاسبية.
- الدراسات االقتصادية.
- الدراسات الدبلوماسية.

- االقتصاد العام.
- االحصاء والتأمين.

4- برامج الماجستير في التجارة في التخصصات التالية:
- إدارة األعمال.

- المحاسبة.

- االقتصاد.
- العلوم السياسية.    

- االقتصاد العام.
- االحصاء التطبيقي.

- نظم المعلومات اإلدارية.

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

- درجة الماجستير المهنية في إدارة األعمال للمديرين التنفيذيين.

- درجة الماجستير في دراسات السالم والصراع.

- درجة الماجستير في إدارة الشركات (األعمال) بنظام التعليم عن بعد.

برامج الدكتوراه في التجارة في التخصصات اآلتية: 

- إدارة األعمال.

- المحاسبة.

- االقتصاد.

- العلوم السياسية.

- االقتصاد العام.

- االحصاء التطبيقي.

- نظم المعلومات االدارية.

بيان إحصائى بأعداد الطالب و أعضاء هيئة التدريس و النسبة بينهم 

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور

أوًال : أعداد الطالب في العام الدراسي  2016 -  2017 :

ثانياً : عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم  2016 -  2017 :

ثالثًا : نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب  2016 -  2017 :

اإلجماليمعيدمدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذ الوظيفة

326العدد 96452154

البيان

العدد

النسبة

1545983

38 1

الطالبأعضاء هيئة التدريس 

الفرقة

69314011381133511737835983عدد الطالب

الخريجينالرابعةالثالثةالثانيةاألولى دراسات
اإلجمالىعليا

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

كلية التمريض

انشئت كلية التمريض في اطار فرع جامعة اإلسكندرية بدمنهور بموجب صدور قرار رئيس الجمهورية في 2006 وبدأت الدارسة في العام 
الجامعي 2007/2008 ، وبعد صدور القرار الجمهوري رقم (303) لسنة 2010 بإنشاء جامعة دمنهور أصبحت الكلية إحدى كليات 

الجامعة.
رسالة الكلية: 

تتركز رسالة الكلية في تقديمها سلسلة متصلة من البرامج (التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوي كفاءة عالية في مهارات البحث 
العلمي وتقديم الرعاية التمريضية األمنة في المرافق الصحية المختلفة).

البرامج التعليمية واألقسام العلمية:
وانشأت الكلية لتحقيق رسالتها عدد من األقسام العلمية هي:

1- قسم التمريض الباطني والجراحي.
2- قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ.

3- قسم تمريض األطفال.
4- قسم تمريض أمراض النساء والتوليد.

5- قسم التمريض النفسي والصحة النفسية.
6- قسم تمريض صحة المجتمع.

7- قسم تمريض المسنين.
8- قسم إدارة التمريض.
9- قسم تعليم التمريض.

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

ولتحقيق رؤية ورسالة الكلية وتفعيل القدرات العلمية لألقسام العلمية فقد انشئت عدد من الوحدات مثل:
1. وحدة ضمان الجودة.

2. وحدة تقويم الطالب واالمتحانات
3. وحدة التدريب والخدمات التمريضية.

4. وحدة تكنولوجيا المعلومات.
5. وحدة تطوير التعليم.

6. وحدة إدارة األزمات والكوارث.
7. وحدة االمتياز .
8. وحدة الخريجين.

بيان إحصائى بأعداد الطالب و أعضاء هيئة التدريس و النسبة بينهم 
 
أوًال : أعداد الطالب في العام الدراسي  2016 -  2017 : 

ثانياً : عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم  2016 -  2017 :

ثالثًا : نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب  2016 -  2017 :

اإلجماليمعيدمدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذ الوظيفة

235العدد 121642107

البيان

العدد

النسبة

1071370

13 1

الطالبأعضاء هيئة التدريس 

الفرقة

2382504383301370عدد الطالب 114345

الخريجينالرابعةالثالثةالثانيةاألولى دراسات
عليا

اإلجمالى

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

كلية العلوم

تم انشاء كلية العلوم بالقرا ر الجمهوري رقم (87) في 27 مارس 2007 بدمنهور ضمن فرع جامعة اإلسكندرية بدمنهور ، وبعد صدور 
القرار الجمهوري رقم (303) لسنة 2010 بإنشاء جامعة دمنهور ، تم ضم كلية العلوم إلى كليات جامعة دمنهور.

رسالة الكلية:
 إعداد وتقديم برامج تعليمية وفق المعايير القياسية في مجال العلوم األساسية وتطبيقها يمكن من خالل إعداد كوادر علمية مدربة قادرة 
على التنافس في سوق العمل ، وٕاجراء بحوث ودراسات علمية متجددة باستخدام التقنيات المتطورة والتواصل مع الهيئات البحثية المحلية 

والدولية الستيفاء متطلبات النهوض بالمجتمع وخدمته.
البرامج التعليمية واألقسام العلمية .

تمنح الكلية الدرجات التالية :
بكالوريوس خاصة في العلوم (10 تخصصات).
بكالوريوس عامة في العلوم (10 تخصصات).

مدة الدراسة 4 سنوات كل سنة مقسمة إلى فصلين مدة الدراسة بكل فصل 15 أسبوع ويبدأ التخصص من السنة األولى.
دبلوم الدراسات العليا في العلوم.

الماجستير في العلوم.
الدكتوراه في فلسفة العلوم.

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

األقسام العلمية بالكلية: 
يوجد بالكلية ( 6 ) أقسام علمية

قسم الرياضيات.
قسم الفيزياء.
قسم الكيمياء.

قسم علم النبات.
قسم علم الحيوان.
قسم الجيولوجيا.

بيان إحصائى بأعداد الطالب و أعضاء هيئة التدريس و النسبة بينهم 

أوًال : أعداد الطالب في العام الدراسي   2016 -  2017 :

ثانياً : عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم   2016 -  2017 :

ثالثًا : نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب   2016 -  2017 :

اإلجماليمعيدمدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذ الوظيفة

1357العدد 194733169

البيان

العدد

النسبة

1692239

13 1

الطالبأعضاء هيئة التدريس 

الفرقة

720عدد الطالب

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور

4775203931292239 356

الخريجينالرابعةالثالثةالثانيةاألولى دراسات
اإلجمالىعليا
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

كلية الطب البيطرى

انشئت الكلية في اطار فرع جامعة االسكندرية بدمنهور بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (87) لسنة 2007 ، وبدأ العمل بالكلية في 
العام الجامعي 2007/2008 ، ثم تم نقل تبعية الكلية إلى جامعة دمنهور وفق القرار الجمهوري رقم (303) لسنة 2010 كأحد كليات 

الجامعة.
رسالة الكلية:

وتتركز رسالة الكلية في إمداد سوق العمل المحلي واإلقليمي بأطباء بيطريين وباحثين مؤهلين علميًا ومهاريًا قادرين على تحسين صحة 
اإلنسان والحيوان وعلى تقديم خدمات متميزة لمجتمع محافظة البحيرة لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتلبية احتياجات المجتمع 

من الغذاء األمن والحد من انتشار األمراض المعدية والمشتركة والملوثات البيئية.
البرامج التعليمية واألقسام العلمية :

 خطت الكليات خطوات واسعة في تطوير قدراتها العلمية والبحثية حيث بها أقسام علمية متعددة وهي:
1- قسم التشريح.
2- قسم األنسجة.

3- قسم الفسيولوجيا.
4- قسم التغذية.

5- قسم الباثولوجيا والطفيليات.
6- قسم الفارماكولجي (األدوية).

7- قسم طب الحيوان.
8- قسم التناسليات والوالدة.

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

كلية الطب البيطرى 

9- قسم الجراحة.
10- قسم الرقابة الصحية على اللحوم واأللبان.

11- قسم السموم .
12- قسم االنتاج الحيواني.

13- باإلضافة إلى األقسام اإلكلينيكية (الجراحة - الوالدة - الباطنة المعدية).
واضافت الكلية قدرات معملية وبحثية متطورة إلى قدرات الكلية منها معمل الميكروبيوولجي ، معمل للتغذية والتغذية االكلينيكية ، معمل 
األمراض المشتركة ومعمل السموم ، معمل الميكرروبيولوجي ، معمل الهندسة الوراثية ، وجاري إنشاء معمل بانوراما الحيوان كما يوجد 

بالكلية سيارة اسعاف مخصصة للحيوانات مدعمة بجهاز سونار حديث.

بيان إحصائى بأعداد الطالب و أعضاء هيئة التدريس و النسبة بينهم 

أوًال : أعداد الطالب في العام الدراسي   2016 -  2017 :

ثانياً : عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم   2016 -  2017 :

ثالثًا : نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب   2016 -  2017 :

اإلجماليمعيدمدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذ الوظيفة

1419العدد 10251280

البيان

العدد

النسبة

801657

21 1

الطالبأعضاء هيئة التدريس 

الفرقة

4203252802941861657عدد الطالب 528 152

الخريجينالخامسةالرابعةالثالثةالثانيةاألولى دراسات
اإلجمالىعليا

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

كلية رياض األطفال

بدأ العمل بالكلية كفرع من كلية رياض األطفال جامعة االسكندرية في العام الجامعي  2008/2009 ، وبعد صدور القرار الجمهوري رقم 
(303) بتاريخ 27/10/2010 بإنشاء جامعة دمنهور ، تم العمل بالكلية بوصفها إحدى كليات الجامعة في العام الجامعي 2010/2011 
، وتم تخريج أول دفعة في العام الجامعي 2010/2011 من الطالب الذين تم قبولهم بتحويالت بالفرقة الثانية والثالثة عندما كانت الكلية 

فرعًا من كلية رياض األطفال باإلسكندرية.

رسالة الكلية:

وتتركز رسالة الكلية في إعداد خريج مؤهل أكاديميًا ومهنيًا ونفسيًا في ضوء المعايير القومية األكاديمية من خالل تقديم برامج معتمدة وفقًا 
لمتطلبات سوق العمل تتيح فرص التعلم الذاتي والتطوير المستمر للقطاعات أجمعها وٕاعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحداث 

الطفرات العلمية العالمية ، وتتبع كل جديد في علم الطفولة للمنافسة المحلية واإلقليمية.

البرامج التعليمية واألقسام العلمية:

وفي ضوء هذه الرسالة اعدت الكلية الئحة حديثة لمرحلة (البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة) وتم اعتمادها بالقرار الوزاري رقم (2630) 
بتاريخ 2017 وتضمنت عدد من البرامج المميزة عن باقي كليات رياض األطفال وهي:

درجة البكالوريوس في التربية (رياض أطفال عام).

درجة البكالوريوس في التخصصات النوعية رياض أطفال في التخصصات:

تربية حركية. 

تربية فنية.

تربية موسيقية.

تربية األدب والمسرح

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور

25



الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

وفي التربية الخاصة:

عقلية بصرية.

سمعية.

صعوبات تعلم.

الموهبة واإلبداع.

اإلعاقة الحركية.

درجة البكالوريوس في رياض األطفال باللغة االنجليزية.

هذا باالضافة إلى الدراسات العليا درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة في تخصصات الكلية.

بيان إحصائى بأعداد الطالب و أعضاء هيئة التدريس و النسبة بينهم 

 -

أوًال : أعداد الطالب في العام الدراسي   2016 -  2017 :

ثانياً : عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم   2016 -  2017 :

ثالثًا : نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب   2016 -  2017 :

اإلجماليمعيدمدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذ الوظيفة

213العدد 38430

البيان

العدد

النسبة

301301

43 1

الطالبأعضاء هيئة التدريس 

الفرقة

294341272295991301عدد الطالب 292

الخريجينالرابعةالثالثةالثانيةاألولى دراسات
اإلجمالىعليا

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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كلية الصيدلة

انشئت الكلية كفرع من كلية الصيدلة جامعة االسكندرية في  2008 ، ثم صدر القرار الجمهوري رقم (303) لسنة 2010 ، والذي بموجبه 
اصبحت كلية الصيدلة إحدى كليات جامعة دمنهور.

رسالة الكلية:
وتتمحور رسالة كلية الصيدلة في تهيئة البيئة التعليمية والبحثية لمواكبة التطور السريع في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي وذلك 
إلمداد نظام الرعاية الصحية بصيادلة ذوي كفاءة عالية قادرين على المساهمة في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع والمساهمة بفعالية في 

تطوير الصناعة الدوائية وخدمة المجتمع.
البرامج التعليمية واألقسام العلمية:

وتضم الكلية ثـمانية أقسام علمية هي: 
1- قسم الكيمياء الصيدلية.

2- قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.
3- قسم األدوية والسموم.
4- قسم الكيمياء الحيوية.

5- قسم الصيدلة اإلكلينيكية والممارسة الصيدلية.
6- قسم الصيدالنيات.

7- قسم العقاقير.
8- قسم الميكروبيولوجيا والمناعة.

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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كما انشئت برامج الدراسات العليا لدرجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه في أقسام الكلية ، كما انشئت العديد من البرامج الدراسية من أهمها: 
برنامج البكالوريوس في الصيدلة 

برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة.
 وذلك لدعم قدرات الكلية ولتحقيق التميز والتنافسية.

بيان إحصائى بأعداد الطالب و أعضاء هيئة التدريس و النسبة بينهم 

أوًال : أعداد الطالب في العام الدراسي   2016 -  2017 :

ثانياً : عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم   2016 -  2017 :

ثالثًا : نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب   2016 -  2017 :

اإلجماليمعيدمدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذ الوظيفة

217العدد 717750

البيان

العدد

النسبة

502508

50 1

الطالبأعضاء هيئة التدريس 

الفرقة

5665344556433102508عدد الطالب

الخريجينالرابعةالثالثةالثانيةاألولى دراسات
اإلجمالىعليا

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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29

كلية التربية النوعية

أنشئت الكلية بناًء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1679)  ، واعتمد مجلس جامعة دمنهور الالئحة الداخلية للكلية واعتبر مجلس 
الجامعة بدمنهور أن الئحة كلية التربية النوعية ببورسعيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2168) بتاريخ 2002/12/30 هي الئحة مناسبة 

إلنشاء الكلية بجامعة دمنهور ، وسوف تبدأ الدراسة بالكلية في العام الجامعي 2018/2017.
رسالة الكلية:

وتهدف الكلية إلى:
- إعداد حملة الثانوية العامة وما يعادلها لمهنة التعليم في مجاالت التربية والتعليم التي تتضمنها األقسام العلمية للكلية.

- رفع المستوى المهني والعلمي للعاملين في مجاالت تدريس التربية الفنية واالقتصاد المنزلي وتكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي والتربية 
الموسيقية واإلعالم التربوي ورياض األطفال والتربية الرياضية ، وتعريفهم باالتجاهات العلمية والتربوية.

- إجراء البحوث والدراسات في مجاالت التخصصات المختلفة بالكلية

البرامج التعليمية واألقسام العلمية:
األقسام العلمية: 

1.قسم التربية الفنية ويضم التخصصات الرئيسية التالية:  
- الرسم والتصوير.

- التصميم والزخرفة.
- النحت والخزف.

- األشغال الفنية والشعبية

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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2. قسم التربية الموسيقية ويضم التخصصات الرئيسية التالية: 
- النظريات والتأليف الموسيقي.

- الموسيقى العربية.
- الصولفيج وااليقاع الحركي.

- اآلداء. 
3.قسم االقتصاد المنزلي (طالبات) ويضم التخصصات الرئيسية التالية:  

- التغذية وعلوم األطعمة. 
- النسيج والمالبس.

- إدارة المنزل. 
4. قسم تكنولوجيا التعليم ويضم التخصصات:  

- تكنولوجيا التعليم عام.
- معلم حاسب آلي. 

5. قسم اإلعالم التربوي ويضم التخصصات اآلتية:  
- الصحافة المدرسية.

- اإلذاعة والتليفزيون التعليمي.
- المسرح المدرسي. 

6. قسم رياض األطفال.
7. قسم التربية الرياضية (طالبات).

8. قسم مناهج وطرق تدريس المواد النوعية ويضم التخصصات اآلتية: 
- مناهج وطرق تدريس التربية الفنية.

- مناهج وطرق تدريس التربية الموسيقية.
- مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي.
- مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم.
- مناهج وطرق تدريس اإلعالم التربوي.
- مناهج وطرق تدريس رياض األطفال.
- مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

الشعب الدراسية:
تضم كلية التربية النوعية الشعب الطالبية التالية:  

- شعبة التربية الفنية.
- شعبة االقتصاد المنزلي (للبنات فقط).

- شعبة تكنولوجيا التعليم. 
- شعبة إعداد معلم الحاسب اآللي.

- شعبة التربية الموسيقية.
- شعبة اإلعالم التربوي.

- شعبة رياض األطفال (للبنات فقط).
- شعبة التربية الرياضية (للبنات فقط). 

الدرجات العلمية: 
- درجة البكالوريوس في التربية النوعية في إحدى التخصصات الدراسية بالكلية.

- الدبلوم الخاص في التربية النوعية في إحدى التخصصات بالكلية.
- الماجستير في التربية النوعية في أحد التخصصات الدراسية بالكلية.

- دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية في أحد التخصصات الدراسية بالكلية.
مدة الدراسة: 

- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات و لنيل الدبلوم الخاص عامان.
- مدة الدراسة في الماجستير والدكتوراه على النحو الوارد بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يخص كليات التربية.

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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كلية طب األسنان

أنشئت كلية طب األسنان ضمن الكليات التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم (303) لسنة 2010 بإنشاء جامعة دمنهور لتقدم خدماتها 
التعليمية والعالجية بمستوى عالي من الجودة والكفاءة وتستجيب لمتطلبات التحديث والتطوير بما يعود بخدمة متميزة للمجتمع وتنمية البيئة 

المحيطة به.
رسالة الكلية:

وتتركز رسالة الكلية في دعم استمرارية تقدم وتميز جامعة دمنهور في تقديم الخدمات التعليمية المتاحة في علوم طب الفم واألسنان وذلك 
عن طريق تبني أكثر األساليب التعليمية تطورًا وٕاعداد خريجين قادرين على تقديم رعاية وعالج أمراض طب الفم واألسنان على مستوى 

تنافسي عالمي.
البرامج التعليمية واألقسام العلمية:

البرامج التعليمية:
وتقوم الدراسة على نظام الساعات المعتمدة لتتمكن الكلية من تطبيق المعايير المنشودة في تعليم طب األسنان دوليًا وتنقسم الدراسة على 

ثالث مراحل لكل منها أهدافها وهي:
1.  المرحلة األساسية: 

يدرس فيها الطالب مقررات علوم أساسية وعلوم طبية عامة وتخصصية لها عالقة بصحة الفم واألسنان إلى جانب مقررات عامة تغطي 
مجاالت العلوم اإلنسانية والمجاالت العامة.

2. المرحلة قبل اإلكلينيكية: 
المعدية  الفم واألسنان واألمراض  الدخول لمرحلة دراسة أمراض  الطالب علوم تخصصية معملية وتكنولوجية تساعد على  فيها  ويدرس 

والسرطانية .. الخ
ويبدأ الطالب في هذه المرحلة التدريب في معامل المهارات التكنولوجية لالستعاضة الصناعية لألسنان المتحركة ومنها المثبتة ، تكنولوجيا 

العالج التحفظي ، واستخدام مواد حشو األسنان وعالج الجذور وأمراض اللثة وغيرها.
3. المرحلة اإلكلينيكية: 

الفم  تشخيصية وعالجية ألمراض  مرحلة  وهي  العيادات  في  التدريب  من خالل  اإلكلينيكية  المهارات  اكتساب  على  فيها  التركيز  ويتم 
واألسنان.

 وتتضمن فصول الدراسة ثالثة فصول هي:  
- فصل الخريف لمدة (17) أسبوع.
- فصل الربيع لمدة (17) اسبوع.

- فصل الصيف لمدة (8) أسابيع. 
شاملة جميعها االمتحانات ، ويشترط للحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب كل المقررات بنجاح حتى يتمكن من االنتقال من 
المرحلة قبل اإلكلينيكية إلى المرحلة اإلكلينيكية ، ويتلقى بعدها تدريبات االمتياز ومدتها سنة (عام من التدريب الدوراني) وهي ضرورية 

لممارسة طب األسنان.

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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معهد الدراسات العليا والبحوث

صدر بانشائه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (863) لسنة 2014 بتاريخ 22 مايو 2014 ليضاف وفق المادة األولى منه إلى جامعة 
دمنهور معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية.

وتتركز رسالة المعهد حول تقديم برامج الدراسات العليا والبحوث البيئية في مجاالت حديثة متعددة ضمن منظومة تعليمية وبحثية متكاملة 
الطبيعية  الموارد  وكافة  الصحراوية  بالمجتمعات  المستدامة  التنمية  تحقق  التي  والبحوث  الدراسات  مجاالت  في  للتميز  رؤية  في ضوء 

والبشرية.
على أن يسعى المعهد لتحقيق رسالته من خالل: 

- إعداد تأهيل كوادر بحثية مؤهلة ومبدعة في إجراء البحوث البيئية والميدانية التي تحقق األهداف والسياسات القومية بطرق مبتكرة لمشاكل 
البيئات الصحراوية.

- تقديم االستشارات العلمية والتدريبات وبمختلف أنواع التنمية المهنية المتعددة في مجاالت الدراسات البيئية والصحراوية.
- أن يكون المعهد بيت خبرة لتقديم الحلول المناسبة لمشاكل البيئة الصحراوية.

- خدمة المجتمع من خالل الشراكة مع المؤسسات العلمية المناظرة ، ومع الجمعيات العلمية المتخصصة قوميًا وعالميًا ، وبما يحقق 
التنمية المستدامة بالبيئة الصحراوية.

البرامج التعليمية واألقسام العلمية:

 ووفقًا لالئحة المعهد سوف يمنح المعهد درجة الدبلوم ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه ، وتنقسم مواعيد الدراسة إلى:  
- فصل الخريف لمدة (15) أسبوع.
- فصل الربيع لمدة (15) أسبوع. 
- فصل الصيف لمدة (8) أسابيع. 

ويعتمد المعهد في الدراسة على نظام الساعات المعتمدة (ساعات نظرية وتدريبية) وتتضمن الدراسة للحصول على:
أوًال: دبلوم الدراسات العليا في التخصصات التالية:  

- دبلوم الدراسات البيئية والصحراوية.
- دبلوم الموارد الطبيعية والطاقة. 

- دبلوم علوم التربية البيئية.
- دبلوم العلوم اإلنسانية البيئية. 

ثانيًا: درجة الماجستير في التخصصات التالية: 
1. الدراسات البيئية والصحراوية في:  

- العلوم الزراعية والبيطرية.
- العلوم الفيزيائية.

- العلوم البيولوجية والصحية.
- العلوم التكنولوجية.

- العلوم اإلدارية واالقتصادية. 
2. الموارد الطبيعية والطاقة.

3. علوم التربية البيئية.
4. العلوم اإلنسانية والبيئية.

ثالثًا: درجة دكتوراه الفلسفة في:
1. الدراسات البيئية والصحراوية في: 

- العلوم الزراعية والبيطرية.
- العلوم الفيزيائية.

- العلوم البيولوجية والصحية.
- العلوم التكنولوجية.

- العلوم اإلدارية واالقتصادية. 
2. الموارد الطبيعية والطاقة.
3. العلوم اإلنسانية والبيئية.

تحليل زمنى وصفى لكليات جامعة دمنهور
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أوآل : بيان إحصائى بأعداد الطالب بكليا ت الجامعة للعام الجامعى 2016 - 2017
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ثانيآ : بيان إحصائى بأعداد الطلبة المقيدين بالدراسات العليا
 للعام الجامعى 2016 - 2017
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ثالثآ : بيان إحصائى بأعداد أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
 للعام الجامعى 2016 - 2017
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رابعآ : بيان إحصائى بأعداد أعضاء هيئة التدريس المعارين و الموفودين فى بعثات
 للعام الجامعى 2016 - 2017
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خامسآ : بيان إحصائى بأعداد الطالب المقيدين بالتعليم المفتوح
 للعام الجامعى 2016 - 2017
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سادسآ : بيان إحصائى بالمكتبات الجامعية بكليات الجامعة
 للعام الجامعى 2016 - 2017

متوسط عدد المستعيرين وعدد المترددين سنويًا بكل كلية
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سابعآ : أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتدربين بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 والقيادات الجامعية بالجامعة خالل عام 2017



مالمح التحليل اإلستراتيجى لجامعة دمنهور
أوال : تحليــل البيئة الداخليـــــة
ثانيآ : تحليل البيئة الخارجية
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ثامنآ : أنشطة لجان رعاية الشباب للعام الجامعى 2016 - 2017
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ثامنآ : أنشطة لجان رعاية الشباب للعام الجامعى 2016 - 2017



الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
مالمح التحليل اإلستراتيجي لجامعة دمنهور2016 - 2020

 7s The McKinsey 7”S” Model تم استخدام موديل ماكنزى
تعتمد  لجامعة دمنهور والتى  الداخلية  العوامل اإلستراتيجية  لتحليل 

على سبعة عوامل رئيسة كاألتى: 
Structure  الهيكل        

 Staff  األفراد        
Sources  الموارد        
Style  نمط اإلدارة        

Systems& Procedures  األنظمة واإلجراءات        
Skills  المهارات        

  Shared Value  القيم المشتركة        

رسم توضيحى لموديل ماكنزى s7 لتحليل العوامل االستراتيجية الداخلية
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

التحليل الداخلى و الخارجى لبيئة الجامعة
جامعة دمنهور ال تعمل في ظل نظام مغلق بل يؤثر في عملها كل من البيئة الداخلية والخارجية و قد تم مناقشة هذه المؤثرات 

من خالل لجنة التخطيط اإلستراتيجي.
أوال تحليل البيئة الداخلية

اعتمدت الجامعة في تحليلها للبيئة الداخلية على معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

أوال تحليل البيئة الداخلية

نقاط الضعفنقاط القوةالمعيار

التخطيط
االستراتيجي

الهيكل
التنظيمي

التعليمى  دورها  وتعكس  واضحة  الجامعة  • رسالة 
مع  يتفق  بما  المجتمعية  ومسؤليتها  والبحثى 
االحتياجات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالى، 
التعليم  وزارة  رسالة  تحقيق  فى  الرسالة  تسهم  كما 

العالى
ويسعي  الرؤية  تنفيذ  على طرق  تحتوي  الرسالة   •

المعنيين لتحقيقها
والخارجية   الداخلية  البيئة  يشمل  البيئى  التحليل   •

وتعددت الوسائل واألدوات المستخدمة فى إجرائه.
إستراتيجية  وأهداف  وقيم  ورؤية  رسالة  للجامعة   •
من  المستفيدين  بمشاركة  أعدت  موثقة  و  معلنة 
الخدمة, أعضاء هيئة التدريس , الهيئة المعاونة , 

اإلدرايين , الطالب .
بنص  إعالنية  ولوحات  ونشرات  مطويات  وجود   •

رسالة ورؤية وأهداف الجامعة.
• يوجد هيكل تنظيمي للجامعة مالئم ومعتمد ومعلن 

على الموقع االلكترونى.

• نقص الوعى بدقة الخصائص و األحتياجات التى 
ينفرد بها مجتمعنا

• ال توجد خطة إستراتيجية بالجامعة .
• الحاجة إلى المزيد من اإلعالم عن رؤية و رسالة 

الجامعة و القيم التى تحكم أداء العمل .
• الحاجة إلى تفعيل المواقع اإللكترونية لكل كلية و 

طرح رؤيتها و رسالتها و أهدافها و قيمها .
التحليل  فى  المعنية  الجهات  مشاركة  محدودية   •

البيئى .
مؤسسية  تنظيمية  أدوات  الجامعة  تستحدث  لم   •

تساعد على التطوير .
• ال تتوافر لدى الجامعة خطط طويلة األجل لتنظيم 

مواردها الذاتية

• توجد بالجامعة مركز لضمان الجودة.
اإلدارية  األقسام  فى  الوظيفى  الهيكل  اكتمال   •

المختلفة بكليات الجامعة.
لتقديم  الالزمة  األساسية  األقسام  الهيكل  يتضمن 
التعليمية، والدراسات العليا،  خدمات الدعم للعملية 
لتلبية  وذلك  مستحدثة  ووحدات  العلمي،  والبحث 
احتياجات محددة ناتجة عن التغيير والتطوير،مثل 
وحدة ضمان الجودة ووحدة التعليم االلكتروني وحدة 

تطوير التعليم والتدريب وحدة لألزمات والكوارث.
• وجود مركز لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

والقيادات والفريق اإلدارى.
الجامعة  وظائف  لجميع  وتوثيق  توصيف  يوجد   •

وتحديد دقيق للمسئوليات.
ضمان  وحدات  بين  وفعالة  وطيدة  يوجدعالقة   •
الجودة بالكليات ومركز ضمان الجودة بالجامعة ، 
ويساند  فنيًا  ودعمها  دورها  تفعيل  في  يسهم  بما 
مع  تواؤمها  لضمان  خططها  ويراجع  أنشطتها، 
عن  سنويًا  تقريرًا  الوحدة  وتقدم  الجامعة.  أهداف 

نشاطها للمركز.

• ضرورة تفعيل التوصيف الوظيفى لجميع الوظائف 
األكاديمية و األدارية .

• الحاجة إلى تطوير نظام التقييم المستمر للهيكل 
اإلدارى بالجامعة .

• توجد حاجة لإلستخدام األمثل إلمكانات المراكز 
مراكز الخدمة بالجامعة .

ضمان  وحدة  تستخدمها  التى  الموارد  محدودية   •
الجودة بعدد من الكليات .

إلدارة  المركزية  الوحدة  عمل  تفعيل  ضرورة   •
األزمات و الطوارىء
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أوال تحليل البيئة الداخلية

نقاط الضعفنقاط القوةالمعيار

القيادة
والحوكمة

المصداقية
واألخالق

الجهاز
اإلداري

مناقشة  في  بالجامعة  الرسمية  المجالس  تسهم   •
واتخاذ القرارات المتعلقة بكليات الجامعة.

• تتخذ المجالس الرسمية القرارات التي تكفل فاعلية 
أدائها للدور التدريسي والبحثي والخدمي ويتم نشر 

القرارات على الموقع االلكترونى.
• تطبق الجامعة  القوانين واللوائح علي العاملين بها 

بشكل عادل.
وحفظ  للمعلومات  معتمد  نظام  بالجامعة   يوجد   •
وتداول واستدعاء الوثائق بالجامعة طبقا لنظام ايزو 

(9001:2008)
• وجود معايير معلنة الختيار القيادات األكاديمية 

واالدارية.
• تدريب القيادات طبقا لخطة تدريبية.

المجتمع  من  المستفيدين  عن  ممثلين  مشاركة   •
المحلى في مجالس الكليات بالجامعة.

• مشاركة الطالب فى المجالس الرسمية.
• مشاركة الطالب فى مستوى و نوعية المقررات.

المحاسبية  ثقافة  لنشر  برامج  تفعيل  إلى  الحاجة   •
بين كافة العاملين و المستفيدين بالجامعة .

لتنفيذ  الالزمة  المالية  المخصصات  ضعف   •
الخطط التدريبية .

• الحاجة إلى تفعيل معايير اختيار و تعيين و ترقية 
القيادات اإلدارية .

• عدم إكتمال هياكل مجالس األقسام العلمية ببعض 
الكليات لحداثة إنشائها .

قياس  و  القيادات  تدريب  فى  األستمرار  • ضرورة 
األداء بصورة دورية .

• ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس عند اختيار 
القيادات األكاديمية المرشحة

• تنشر الجامعة  ثقافة ممارسة حرية الفكر والرأي 
والتعبير بما يساند تحقيق رسالتها

• يوجد بالجامعة قائمة بالقيم المشتركة الخاصة بها.
البحث  أمانة  ثقافة  نشر  على  الجامعة  تعمل   •

العلمى
والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  الجامعة  تساند   •

بالكليات للحفاظ على حقوق ملكيتهم الفكرية.
• يوجد سياسة خاصة بضمان العدالة وعدم التمييز 

بين الطالب على مستوى كليات الجامعة.

رفع  في  الجامعة  ومراكز  لوحدات  الفعال  الدور   •
الكفاءة السادة العاملين بالجامعة .

الرؤساء  بين  متميزة  بيئية  وجودعالقات   •
والمرؤوسين.

• وجود قاعدة بيانات عن الهيئة اإلدارية .
• حصول الجامعة على االيزو 9001:2008 فى 

الجهاز اإلدارى.
• حصول بعض اإلداريين على مراجع داخلى فى 

الجودة.
• وجود خطة تدريب ادارية على مستوى الجامعة.

توجد قواعد معلنة الختيار العاملين و القيادات وفق 
القوانين و اللوائح .

• الحاجة إلى تطوير معلومات و مهارات العاملين 
بالوحدات األدارية بالجامعة .

• محدودية تنفيذ المشروعات التى تسلهم فى تطوير 
الكليات بسبب نقص التمويل .

• الحاجة إلى تطوير نظام حفظ و تداول الوثائق 
إلكترونيآ .

حلها  و  الشكاوى  لفحص   لمنظومة  الحاجة   •
وٕاعالن النتائج على المعنيين .

معلنة  ضوابط  إعداد  الكلياتفى  بعض  تباطؤ   •
لحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر.

لتحقيق   الحاكمة  الضوابط  من  مزيد  إلى  •الحاجة 
التدريس  هيئة  أعضاء  بين  التمييز  وعدم  العدالة 

والهيئة المعاونة والعاملين.
ضرورة تعزيز الشفافية و المساءلة .
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أوال تحليل البيئة الداخلية

نقاط الضعفنقاط القوةالمعيار

الموارد المالية
 والمادية

المشاركة
المجتمعية

الطالب
والخريجون

بمصروفات،  المميزة  البرامج  بعض  استحداث   •
لزيادة موارد الكليات الحالية عن طريق جذب 

إعداد  برامج  مثل  والوافدين  القادرين  الطالب   •
العام  التعليم  في  والرياضيات  العلوم  معلمي 
التربية  بكلية  والطفولة  األجنبية  باللغة  واألساسي 
وكذلك وجود  برنامج اللغة االنجليزية بكلية التجارة.
• وجود مكتبات بالكليات مزودة بالتجهيزات المادية 
إلى  باإلضافة  العلمية  والمراجع  والتكنولوجية 

االشتراك في بعض الدوريات اإلقليمية والعالمية.
•  تلتزم بعض الكليات بتوفير نظم معتمدة لألمن 

والسالمة ومكافحة الحريق وحاالت الطوارئ
المناخ  بها  يتوافر  الكلية  ومنشآت  مباني  بعض   •
وتوفر   ، واإلضاءة  التهوية  حيث  من  الصحي 

العالمات اإلرشادية المناسبة.
• وجود اماكن اخرى ستضم لمساحات الجامعة.

المؤتمرات  و  والمناقشات  للندوات  قاعة  وجود   •
بالجامعة والكليات .

الفعلية  لتلبية االحتياجات  التمويل  • محدودية مصادر 
والتطويرية للكليات.

• نقص الموارد المالية الذاتية في الكليات
• الحاجة إلى مزيد من اإلنشاءات بالكليات لتقديم المزيد 

من الخدمات .
لعدم  دمنهور  لجامعة  تابعة  ضيافة  دار  توافر  عدم   •

توافر األرض الالزمة إلنشائها .
• ضرورة ربط الحافز باألداء الجيد و ترشيد النفقات .

• الحاجة إلى توفير أراضى يمكن عليها إستكمال كليات 
الجامعة .

• الحاجة إلى زيادة التمويل للخطة األستثمارية للجامعة 
و  الطب   ) كليات  إنشاء  فى  الرغبة  تتضمن  التى  و 
المستشفى الجامعى , الثروة السمكية , بناء السفن , كلية 
اآلثار , كلية السياحة , مدينة سكنية للطالب ) إستكمال 
الحاسبات و   , الهندسة   , العلوم  كلية   , الصيدلة  كلية 

المعلومات .

المحلية  المؤسسات  مع  والشراكة  التعاون  تعزيز   •
والوطنية والدولية.

التطوعية  األعمال  فى  الجامعة  طالب  مشاركة   •
لخدمة المجتمع .

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

• يوجد برامج للتوعية وخدمة المجتمع وتنميةالبيئة " 
قوافل- ورشة عمل- ندوات".

فرص   توفير  فى  المجتمعية  األطراف  مساهمة    •
عمل.

• تساهم الجامعة من خالل  البحوث والدراسات في 
• معالجة المشكالت التي تواجه المجتمع.

• مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلى في مجالس 
الكليات بالجامعة.

• وجود مركز لخدمة المجتمع بالجامعة.
اللغات  تابعة لمركز  المجتمع  • وجود برامج تخدم 

ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

• تتسم إجراءات القبول بالشفافية وتكافؤ الفرص
• تعلن الكليات شروط وٕاجراءات التحويل وتطبيقها 

بصورة عادلة وشفافة.
• حصول بعض كليات الجامعة على مراكز متقدمة 
فى األنشطة الطالبية على المستوى المحلى سواء 
رياضية أو ثقافية أوفنية وعلى المستوى الدولى فى 

بعض االنشطة.
•  توافر كتيبات إرشادية للطالب.

• الحاجة إلى مزيد من عقد بروتوكوالت تعاون مع 
الهيئات و المؤسسات بالمجتمع .

• ضرورة التوسع فى نقل الخبرات و نتائج البحث 
العلمى إلى مجاالت اإلنتاج و الهيئات األقتصادية 

بالمجتمع .
• توسيع نطاق المشاركة الثقافية و الفنية بالجامعة 

و الهيئات المختصة .
• الحاجة إلى التوسع فى إجراء و دراسات و بحوث 

علمية عن مشكالت المجتمع المحلى .
• التوسع فى إنشاء المراكز المتخصصة فى خدمة 

المجتمع .  

• الحاجة إلى مصادر تعلم جديدة .
• ضرورة اإلهتمام بالتعليم االلكترونى .
• الحاجة إلى تحديث نظم األمتحانات .

• ضرورة وجود آليات حديثة لتقويم التدريب الميدانى .
الطالب و  بين  التواصل  قنوات  تفعيل  إلى  الحاجة   •
إدارة الكليات و ضرورة التوسع فى األنشطة الطالبية .
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أوال تحليل البيئة الداخلية

نقاط الضعفنقاط القوةالمعيار

الطالب
والخريجون

التدريس والتعلم

أعضاء
 هيئة التدريس

• توافر استخدام المكتبة الرقمية للطالب
داخل  مختلفة  انشطة  فى  مشاركات طالبية  توفر   •

وخارج الجامعة.
• وجود آلية لرعاية الموهوبين من الطالب.

االحتياجات  ذوى  لخدمة  مراكز  و  آليات  وجود   •
الخاصة .

• وجود حضانات علمية لرعاية المبتكرين.
بالطالب .  • وجود معامل و مراكز تدريب خاصة 

• إنشاء وحدة للتعلم األلكترونى و شبكة  لألنترنت 
في بعض الكليات

• وجود نظم التقويم والقياس فى التصحيح.
• تفعيل آلية التظلمات المقترحات و للشكاوى ولجنة 

للبت فيها. 
• إنشاء نظام التكويد للكتب بالمكتبات.

• تطبق الكليات أنماط حديثة (غير تقليدية متنوعة) 
للتعليم و التعلم لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة 

و النتائج التعليمية فى بعض الكليات.
• التعلم الذاتى فى كليات الجامعة.

• وجود سياسة للتقويم متفقة مع المستويات المختلفة 
من المهارات المختلفة.

• تنوع أساليب تقويم الطالب فى بعض الكليات.
• استخدام لجان للممتحنين والممتحن الخارجى 

• األهتمام بنظام التغذية الراجعة للطالب فى بعض 
الكليات.

• وجود استراتيجية للتعليم والتعلم بالكليات.
• حصول بعض من أعضاء الهيئة التدريسية على 

مدرب معتمد.
• وجود خبراء من الهيئة التدريسية في مجال الجودة 
في  منهم  البعض  ومشاركة  معتمدين،  كمدربين 

المشروعات القومية لتطوير التعليم
• وجود مجالت علمية محكمة لنشر بحوث أعضاء 
هيئة التدريس ومعاونيهم، سواء من داخل الكلية أو 

خارجها.
• تنظم بعض الكليات مؤتمًرا سنوًيا وبعض الندوات 
العلمية وتدعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين في 
الداخلية  العلمية  والندوات  المؤتمرات  حضور 

والخارجية.
• توجد آليات بالكلية لتحديد العجز والفائض ألعباء 

التدريس وأعباء اإلشراف العلمي.
والهيئة  التدريس  هيئة  ألعضاء  العامة  النسبة   •
المعاونة إلى الطالب في بعض الكليات تتفق مع 

المعدالت المعترف بها.

• ضرورة تقويم آداء أعضاء هيئة التدريس .
• الحاجة إلى التدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس 
فى  التدريس  هيئة  أعضاء  أعداد  فى  عجز  وجود   •

بعض التخصصات األكاديمية .
• الحاجة إلى المتابعة المستمرة لتحقيق إلتزام أعضاء 
هيئة التدريس بالجداول الدراسية و تنفيذ برامج التدريب 

و المعامل .
توافر  لعدم  التدريس  هيئة  ألعضاء  نادى  يوجد  ال   •

األرض الالزمة إلنشاؤه.
الكليات  التدريس ببعض  • نقص أعداد أعضاء هيئة 

لحداثة إنشاء هذه الكليات .

•الحاجة إلى وجود طرق تدريس غير تقليدية تساعد 
على اإلبداع و االبتكار .

• الحاجة إلى تطوير و تحديث المقررات و البرامج 
الدراسية بما يساعد على إعداد و تأهيل خريج مناسب 

لسوق العمل . 
• الحاجة إلى تفعيل نظام داخلي متكامل إلدارة جودة 
التعليم والتعلم يتولى المتابعة الدورية لتقارير البرامج 
والمقررات، ووضع خطط معالجة وتصحيح الجوانب 

السلبية.
.e-learning الحاجة إلى تفعيل التعلم االلكترونى •
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أوال تحليل البيئة الداخلية

نقاط الضعفنقاط القوةالمعيار

أعضاء
 هيئة التدريس  

البحث العلمي

الدراسات العليا

على  التدريس  هيئة  أعضاء  من  العديد  • حصول 
مشروعات بحثية ممولة من جهات دولية أو محلية 

لكفاءتهما لبحثية الواضحة.
من  التدريس  هيئة  أعضاء  من  العديد  استفادة   •
بالخارج  العلمية  والمهام  والمنح  الخارجية  البعثات 

واألشراف المشترك.

• عدم التناسب بين أعداد الطالب وأعداد أعضاء 
هيئة التدريس في بعض أقسام العلمية لحداثة إنشاء 
على  األعباء  زيادة  إلى  يؤدى  مما  الكليات  بعض 
عضو هيئة التدريس مما يؤثر على اإلنتاج البحثى 

له.

• وجود مجالت علمية محكمة فى بعض الكليات 
ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء  بحوث  لنشر 

والباحثين.
العملية  وتعزيز  دعم  في  العلمي  البحث  يسهم   •

التعليمية بالكلية .
فى  التدريس  هيئة  ألعضاء  فعالة  مشاركة   •

المؤتمرات والندوات العلمية.
اللقاءات  فى  العليا  الدراسات  طالب  مشاركة   •

العلمية لألقسام العلمية.
لمجالت  األبحاث  قبول  وتقييم  معايير  توجد   •

الكليات.
على  التدريس  هيئة  اعضاء  بعض  حصول   •

مشاريع بحثية.
• وجود نشر دولى.

• الحاجة إلى تسويق نتائج البحوث العلمية المتميزة .
النشر  لتحفيز  إدارية  و  مالية  منظومة  إلى  الحاجة   •

الدولى .
• ضرورة التوسع فى الحصول على مشروعات بحثية .

• الحاجة إلى التوسع فى إجراء دراسات و بحوث عن 
بالمشاركة مع  الزراعى  و  الصناعى  القطاع  مشكالت 

القطاع الخاص و العام .
• الحاجة إلى توفير التمويل الالزم لتبنى اإلبداعات و 

االبتكارات .
• ضعف الفرص للمنح و البعثات الخارجية و االشراف 

المشترك .
• ضرورة التوسع فى عقد المؤتمرات الدولية .

بنظام  بالكليات  العليا  للدراسات  لوائح  اعتماد  تم   •
تتضمن  الكليات  بعض  فى  المعتمدة  الساعات 

القواعد المنظمة والدرجات العلمية التي تمنحها.
تتضمن  العليا  للدراسات  خطة  الجامعة  تضع   •

طموحاتها للدرجات المختلفة التي تهدف منحها.
الدراسات  ببرامج  المقيدين  الطالب  أعداد  تزايد   •

العليا.
• استحداث برامج جديدة فى الدراسات العليا تتوافق 

مع سوق العمل.
• حصول بعض طالب الدراسات العليا على منح 

خارجية من االتحاد االوروبى.
• أتاحت الجامعة فرص للدراسات العليا للوافدين , 

ومن جامعات عربية متعددة .

استراتيجية  خطة  وضع  إلى  الجامعة  حاجة   •
لمجاالت البحث العلمى و تطبيقاته .

• الحاجة إلى تشجيع الدراسات و البحوث المعتمدة 
على فريق العمل .

• الحاجة إلى تشجيع الدراسات التى تساهم فى حل 
المشكالت المجتمعية .

المسجلين  الطالب  لمتابعة  آلية  وجود  ضرورة   •
لدرجتى الماجستير و الدكتوراه داخل الجامعة .

األساتذة  و  المدرسين  و  المعيدين  بعض  تأخر   •
المساعدين فى الحصول على الدرجات العلمية .

متابعة  و  كلية  لكل  بحثية  • ضرورة وضع خطط 
إنجازها .

• قلة عدد الطالب الوافدين للحصول على الدرجات 
العلمية .
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أوال تحليل البيئة الداخلية

نقاط الضعفنقاط القوةالمعيار

النظام الداخلي
إلدارة الجودة

المعايير
 االكاديمية 

والبرامج
 التعليمية
 والمقررات

• تقدم الكليات برامج في تخصصات الجودة مثل 
تخصص الجودة في الدبلوم المهني بكلية التربية

األدوات  الجودة  إلدارة  الداخلي  النظام  يستخدم   •
واألساليب المناسبة لجمع وتحليل البيانات

هيئة  أعضاء  أداء  لتقييم  استبيانات  تطبيق   •
التدريس من ِقبل الطلبة في نهاية كل فصل دراسي.
• دراسات ذاتية للتقويم الذاتي لألداء الكلى للكليات.
• يوجد مراجعة لنتائج التقويم الذاتى من قبل أعضاء 

هيئة التدريس ومعاونيهم .
• يتم مراجعة ومناقشة التقييم الذاتي للكليات من قبل 
القرارات  وٕاتخاذ  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء 

التصحيحية فى ضوء نتائج التقويم الذاتى.
• أعدت الجامعة موقعآ إلكترونيا يتيح للطالب إبداء 

آراءهم فى كافة جوانب الحياة الجامعية .
هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  مركز  بالجامعة   •

التدريسو الجهاز اإلدارى .

• الحاجة إلى خطة و موارد لتحفيز أعضاء هيئة 
التدريس و الجهاز اإلدارى فى أنشطة الجودة .

ضعف قناعة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و 
العاملين و الطالب بأهمية تقويم األداء و ضمان 

الجودة .
• ضعف دور منسق الجودة بالكليات 

• إنخفاض ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس 
و العاملين .

• الحاجة إلى تفعيل منظومة لتحديد مستوى التقدم 
فى أنشطة الجودة . 

عن  المحاسبة  و  المسائلة  مبدأ  تعزيز  ضرورة   •
أنشطة الجودة بالكليات و الهياكل اإلدارية .

• البدء فى إجراءات تحويل المقررارت إلى الصورة 
األلكترونية لبعض المقررات  

• تطبيق الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس 
• إنشاء و تعميم معايير للكتاب الجامعى 
• إنشاء لجنة اللوائح و البرامج الدراسية 

المعامل  فى  المفتوحة  الساعات  نظام  تطبيق   •
لبعض الكليات.

حل  لمحاولة   األكاديمى   المنسق  دور  تفعيل   •
المشاكل الخاصة بالمقررات الخارجية

• استحداث برامج تماشيا مع احتياجات سوق العمل 
• وجود مركز تكنولوجيا المعلومات و معمل اللغة

• وجود نظام المراجع الداخلى والخارجى 
 

• يوجد نقص فى برامج التعلم اإللكترونى .
برامج  و  مراكز  فى  التوسع  إلى  حاجة  وجود   •

الخدمات اإللكترونية بالجامعة .
• الحاجة إلى تطوير نظام الساعات المعتمدة .

• الحاجة إلى إنشاء لجان قطاعية داخلية بالجامعة 
ترتبط بتخصصات الكليات لتقويم المقررات و برامج 

التعليم و التدريب و الدراسات العليا .
• الحاجة إلى إستبيانات دورية لمشكالت المجتمع 
و  االنتاجية  و  االقتصادية  احتياجات  و  المحلى 

ادراجها ضمن برامج التعليم بالجامعة .
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بعد دراسة وتشخيص وتحليل المتغيرات والعوامل اإلستراتيجية فى البيئة الداخلية للجامعة, ومن ثم تحديد مجاالت القوة ومجاالت 
الضعف, فإنه يمكن إستخالص الدالالت اإلستراتيجية لهذا التحليل البيئى. وٕاعداد مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية وذلك فى 

إطار الخطوات التالية:  
1. تلخيص اهم نقاط القوة وأكثر نقاط الضعف الخاصة بالجامعة طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لتتمركز 

حول خمس قطاعات:
•   قطاع التعليم والطالب

•   قطاع الدراسات العليا والبحوث
•   قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

•   قطاع ضمان الجودة
•   القطاع االدارى

2. تحديد وزن نسبى لكل نقطة من نقاط القوة (عامل إستراتيجى) ولكل نقطة من نقاط الضعف ( عامل إستراتيجى), ومراعاة أن 
مجموع األوزان النسبية 50 لنقاط القوة و 50  لنقاط الضعف بحيث يكون مجموع الوزن النسبيى لنقاط القوة ونقاط الضعف 100.   
3.   حساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط القوة عن طريق ضرب الوزن النسبي × 4 فى حالة قدرة الجامعة على االستفادة من 
نقطة القوة بنسبة 90% - 100% وبضرب الوزن النسبى × 3 فى حالة قدرة الجامعة على االستفادة من نقطة القوة بنسبة %75  - 
90% .أما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط الضعف فيكون عن طريق ضرب الوزن النسبي × 2 فى حالة قدرة 
الجامعة على التغلب على نقطة الضعف بنسبة 90% - 100% وبضرب الوزن النسبى × 1 فى حالة قدرة الجامعة على التغلب 

على نقطة الضعف بنسبة %75 - %90. 
4. جمع األوزان المرجحة لكل من نقاط القوة ونقاط الضعف للوصول إلى الوزن الكلى المرجح بالنسبة للجامعة, وهذا الرقم يعبر عن 
قدرة الجامعة على التعامل مع عوامل البيئة الداخلية ( كلما زاد الرقم وٕاقترب من 3 كانت القدرة أكبر والعكس صحيح). وكما هو 

موضح فى الجدول التالى:

أوال : تحليل مجاالت القوة والضعف على مستوى قطاع التعليم والطالب

1. اختيار القيادات األكاديمية وفقا
لمعايير الجودة.

في  بالجامعة  الرسمية  المجالس  وتسهم   -
بكليات  المتعلقة  القرارات  واتخاذ  مناقشة 

الجامعة.

1. الحاجة إلى وجود معايير إختيار 
القيادات

- ضرورة تفعيل المجالس النوعية بالجامعة 
لضمان سالمة القرارات .

 الوزن القوة
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

الضعف المرجح

339212
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والبرامج  األكاديمية  المعايير   .2
التعليمية:

معايير  الجامعة  كليات  بعض  تبنى   •
قومية قياسية أو أخرى معتمدة.

• توافق البرامج التى تقدمها الكليات مع 
المعايير  وكذلك  والرساله  الرؤيه 

االكاديمية.
الموثقة  االجراءات  بعض  توجد   •
التعليمية  للبرامج  الدورية  للمراجعة 

والمقررات الدراسية.
وتخصصات  تعليمية  برامج  اضافة   •
بنظام  الحديثة  التطورات  تواكب  جديدة 

الساعات المعتمدة ببعض الكليات.

• يتم مشاركة الطالب فى تقييم المقررات 
الدراسية فى الكليات .

3. شئون الطالب والخريجين:
القبول والتحويل معلنة بوسائل  سياسات 
ومعلنة  محددة  اجراءات  وجود  مختلفة. 
التخصصات  على  الطالب  لتوزيع 

بالكليات .

4. اإلرشاد الطالبي:
ببعض  األكاديمى  لإلرشاد  نظام  وجود 
الكليات ونظام الساعات المكتبية بأغلب 

الكليات.
5. الدعم الطالبي:

المالى  للدعم  واضحة  سياسات  وجود   •
التكافل  صندوق  خالل  من  للطالب 
وعينية  مادية  إعانات  تقديم  االجتماعي 

للطالب ذوى االحتياجات الخاصة.
• وجود عيادات للرعاية الطبية

المتفوقين  الطالب  لدعم  خطط  وجود   •
وخطط لدعم الطالب المتعثرين

والبرامج  األكاديمية  المعايير   .2
التعليمية:

في  المقدمة  التعليمية  البرامج  بعض   •
توفير  على  تساعد  ال  الجامعة  كليات 
ومتطلبات  تتفق  بمواصفات  خريجين 

سوق العمل. 
السنوية  التقارير  من  االستفادة  قلة   •

لتحديث وتطوير البرامج التعليمية 
• ضعف التسويق واالعالن عن البرامج 

الدراسية الطالب الوافديين .

3. شئون الطالب والخريجين:
 زيادة أعداد المقبولين فى بعض الكليات 

وعدم مالءمتها مع الموارد المتاحة.

4. اإلرشاد الطالبي:
اقتصار االرشاد الطالبى على اجراءات 
بعض  فى  فقط  للمقررات  التسجيل 

الكليات .
5. الدعم الطالبي:

• ال تتوفر مدينة جامعية للطالب الذكور 
واالناث. 

• وال يوجد مستشفى لعالج الطالب.
العلمية واالبتكار  للريادة  •ال يوجد نظام 
وال يوجد دعم نفسى و إجتماعى محدود  

للطالب.

 الوزن القوة
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

الضعف المرجح

3412428

248

248

212

313

248313
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6. االنشطة الطالبية:  
• خطة االنشطة الطالبية  على مستوى 
الجامعة والكليات ونظام لتحفيز الطالب 

المشاركين
على  الجامعة  كليات  بعض  وصول 
مراكز متقدمة فى األنشطة الطالبية على 
المستوى المحلى سواء رياضية أو ثقافية 
أوفنية وعلى المستوى الدولى فى بعض 

االنشطة.
7. التدريس والتعلم

• إنشاء وحدة للتعلم األلكترونى و شبكة  
لألنترنت في بعض الكليات.

والتماسات  تظلمات  لبحث  آلية  وجود   •
والعملية  النتائج  بخصوص  الطالب 

التعليمية مفعله فى بعض الكليات
فى  المعتمدة  الساعات  نظام  تطبيق   •

بعض الكليات
(غير  حديثة   أنماط  الكليات  تطبق   •
التعلم لتحقيق   للتعليم و  تقليدية متنوعة) 
النتائج  و  المستهدفة  التعلم  مخرجات 

التعليمية فى بعض الكليات.
8. نظم تقويم الطالب واالمتحانات

تحريرية  بين  ما  التقويم  نظم  تنوع   •
ومشاريع  وتطبيقية  وعملية  وشفهية 

تدريبية ميدانية.
• وجود تحليل لنتائج تقويم الطالب فى 

بعض الكليات.
الممتحنين  لجان  نظام  تطبيق   •

الخارجيين فى بعض الكليات.
9. الكتاب الجامعي

• وجود ضوابط لتحديد سعر ومواصفات 
الكتاب الجامعى.

• دعم المكتبات بما تحتاجه من مراجع 
حديثة.

10. خدمات الخريجين
تقوم الكليات بتنظيم ملتقى للتوظف

6. االنشطة الطالبية:  
هيئة  اعضاء  بعض  تشجيع  ضعف   •
باالنشطة  الطالب  لمشاركة  التدريس 

الطالبية..

7. التدريس والتعلم
والقاعات  المعامل  كفاية  عدم   •

والمدرجات فى بعض الكليات.
الطالب  لشكاوى  نظام  تفعيل  • ضعف 

بالشكل المناسب فى بعض الكليات
• ضعف بعض برامج التدريب الميدانى 
نظرا لضعف المتابعة من الكليات لزيادة 

اعداد الطالب.
• صعوبة استخدام اساليب غير تقليدية 

فى ظل االعداد الكبيرة للطالب.

8. نظم تقويم الطالب واالمتحانات
قياس  على  التقويم  طرق  اقتصار   •
المهارات المعرفية على حساب المهارات 
البرامج  بعض  فى  والمهنية  العملية 

التعليمية.
يتم  التى  االمتحانات  اسئلة  سطحية   •
تصحيحها الكترونيا فى بعض الكليات.

9. الكتاب الجامعي
إلصدار  المعتمدة  الضوابط  تطبق  ال   •

وتسعير وتوزيع الكتاب الجامعى
 

10. خدمات الخريجين
ببعض  الخريجين  لشئون  وحدة  توجد  ال 
رابطة  وجود  وعدم  الجامعة،  كليات 

 الوزن القوة
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

الضعف المرجح

248212

248

236

224

236212

212

144212

13322
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1. اللوائح:
• اعتماد لوائح للدراسات العليا بالكليات 
بعض  فى  المعتمدة  الساعات  بنظام 
المنظمة  القواعد  تتضمن  الكليات 

والدرجات العلمية التي تمنحها.

2. اللوجستيات والموارد المتاحة:
من  اكثر  تخدم  مركزية  معامل  وجود   •

كلية.
• وجود بنية تحتية بالكليات من معامل 

وقاعات تدريس.
المعلومات  تكنولوجيا  مركز  وجود   •

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

التدريس ومعاونيهم والباحثين.

3. أعضاء هيئة التدريس:
• مشاركة فعالة ألعضاء هيئة التدريس 

فى المؤتمرات والندوات العلمية.
التدريس  • حصول بعض اعضاء هيئة 

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

معامل تأثير مرتفع

1. اللوائح:
• لكوادر االدارية غير مدربه بشكل كافى 

للتعامل مع القواعد المنظمة واللوائح.
• ال توجد لوائح موحدة خاصة باخالقيات 

البحث العلمى وحماية الملكية الفكرية.

2. اللوجستيات والموارد المتاحة:
مع  التعامل  فى  التملك  حب  ثقافة   •

األجهزة بين الكليات.
• عدم وجود مركز متخصص لخدمات 

البحث العلمى والمؤتمرات والترجمة.

3. أعضاء هيئة التدريس:
االداء  تقييم  الية  تفعيل  ضعف   •

المؤسسى الداء اعضاء هيئة التدريس
الصحية  الرعاية  الخدمات  فى  القصور 

المقدمة العضاء هيئة التدريس.

4. خطة الدراسات العليا:
وتزايد  العليا  للدراسات  خطط  وجود   •
الماجستير  على  الحاصلين  اعداد 

والدكتوراه

4. خطة الدراسات العليا:
• نقص أعداد اعضاء هيئة التدريس فى 

بعض كليات بالنسبة لعدد الدارسين.

 الوزن القوة
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

الضعف المرجح

236224

248212

248224

144212

ثانيا : مجاالت القوة والضعف على مستوى قطاع الدراسات العليا والبحوث
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5. الخطط البحثية:
العلمية  لالقسام  بحثية  خطط  وجود   •

والكليات 
للبحث  الجامعة  جوائز  عن  اإلعالن   •

العلمى.

6. العالقات الثقافية:
• توقيع بروتوكوالت تعاون مع جامعات 

ومراكز بحثية.

5. الخطط البحثية:
• ال توجد خطة بحثية للجامعة.

مركز  لخدمة  واضحة  خطة  توجد  ال   •
العلمى  للبحث  المعلومات  تكنولوجيا 

واالبتكار.

6. العالقات الثقافية:
تعظيم  عدم  مع  االتفاق  عقود  نمطية   •

االستفادة من البروتوكوالت المبرمة.

 الوزن القوة
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

الضعف المرجح

236326

144122

مع  والشراكة  التعاون  تعزيز   .1
المؤسسات المحلية والوطنية والدولية

خاص  طابع  ذات  وحدات  وجود   .2
لقطاعات  خدماتها  تقدم  بالجامعة 

المجتمع

3. يوجد برامج للتوعية وخدمة المجتمع 
عمل-  ورش  قوافل-   " وتنميةالبيئة 

ندوات".

فى  المجتمعية  األطراف  مساهمة   .4
توفير فرص عمل.

5. مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلى 
في مجالس الكليات بالجامعة.

نظم  بتوفير  الكليات  بعض  تلتزم   .6
معتمدة لألمن والسالمة ومكافحة الحريق 

وحاالت الطوارئ

توجهات  لتفعيل  حاجة  توجد  ال   .1
البيئة  تنمية  و  المجتمع  لخدمة  الجامعة 

ووضعها فى إطار خطة إستراتيجية 

ادارة  فى  االستباقية  الخطط  قلة   .2
األزمات.

3. ال توجد آليات محددة لتقييم مخرجات 
وجود  وعدم  الذاتية  الموارد  تنمية  خطة 
خطة الستثمار مخصصات الجامعة من 

االراضى والمنشآت.

5. توجد حاجة لتشجيع ممثلى المجتمع 
للمشاركة  المختلفة  القطاعات  و  المدنى 

مع الجامعة .

تنفيذية  خطة  لوضع  الحاجة   .6
إلستكمال أدوات األمن و السالمة .

 الوزن القوة
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

الضعف المرجح

144

236

122

122

133111

111

111

144

144

144

ثالثآ : مجاالت القوة والضعف على مستوى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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1. الدور الملموس لمركز ضمان الجودة 
فى تقويم األداء داخل الكليات.

مديرى  لمعظم  الفعالة  المشاركة   .2
وحدات الجودة فى مناقشة قضايا الجودة 
ضمان  بمركز  الرسمية  المجالس  فى 

الجودة بالجامعة وبمجالس الكليات.

3. يستخدم النظام الداخلي إلدارة الجودة 
لجمع  المناسبة  واألساليب  األدوات 

وتحليل البيانات.

الذاتي  التقييم  ومناقشة  مراجعة  يتم   .4
هيئةالتدريس  أعضاء  قبل  من  للكليات 
التصحيحية  القرارات  وٕاتخاذ  ومعاونيهم 

فى ضوء نتائج التقويم الذاتى.

5. الدور الذي تقوم به الجامعة في نشر 
ثقافة الجودة بين العاملين.

للخطط  التنفيذية  الخطط  محدودية   .1
االستراتيجية 

2. ضعف قناعة بعض من أعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم والموظفين والطالب 

بأهمية تقويم األداء وضمان الجودة.

للمساءلة  آليات  تفعيل  محدودية   .3
على  الفعلي  تطبيقها  وقلة  والمحاسبية 

جميع المستويات

4. محدودية قياس مدى تحسين الوضع 
التنافسى للكليات بالجامعة

فى  التنفيذ  لمتابعة  آليات  ضعف   .5
نتائج  على  بناءا  التحسينية  الخطط 

المراجعات الدورية بالكليات.
 

6. معظم كليات الجامعة ال تقوم بمقارنة 
الدراسات الذاتية السنوية لتحديد مؤشرات 

التطور.

 الوزن القوة
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

الضعف المرجح

144111

111

111

144111

144

339

111

144111

1. الهيكل التنظيمي:
مالئم  للجامعة  تنظيمي  هيكل  يوجد   •
ومعتمد ومعلن على الموقع االلكترونى.

األقسام  فى  الوظيفى  الهيكل  اكتمال   •
اإلدارية المختلفة بكليات الجامعة.

األساسية  األقسام  الهيكل  يتضمن   •
للعملية  الدعم  خدمات  لتقديم  الالزمة 
العليا،والبحث  والدراسات  التعليمية، 
لتلبية  وذلك  مستحدثة  العلمي،مراكز 
التغيير  عن  ناتجة  محددة  احتياجات 
والتطوير،مثل مركزضمان الجودة ووحدة 
تكنولوجيا  ومركز  االلكتروني  التعليم 

المعلومات.
• يوجد توصيف وتوثيق لجميع وظائف 

الجامعة وتحديد دقيق للمسئوليات.

1. الهيكل التنظيمي:
إلمكانيات  األمثل  االستخدام  ضعف   •

المراكز الخدمية بالجامعة
• ال توجد وحدة مركزية إلدارة األزمات 

والكوارث بالجامعة.
تستخدمهاوحدة  التي  الموارد  محدودية   •
ضمان الجودة لممارسة أنشطتها الخاصة 
بتطوير الجهاز االدارى بكليات الجامعة.

• ال توجد إدارة للعالقات العامة بالكليات 
وتوفير تمويل لها.

 الوزن القوة
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

الضعف المرجح

144122

رابعآ : مجاالت القوة والضعف على مستوى قطاع ضمان الجودة

خامسآ : مجاالت القوة والضعف على مستوى القطاع االدارى
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2. القوانين واللوائح وتقييم االداء:
• تطبق الجامعة  القوانين واللوائح علي 

العاملين بها بشكل عادل.
للحوافز  وموثق  معلن  نظام  وجود   •

بالجامعة

3. التدريب 
االيزو  على  الجامعة  حصول   •

9001:2008 فى الجهاز اإلدارى
مراجع  على  اإلداريين  بعض  • حصول 

داخلى فى الجودة.
• وجود خطة تدريب ادارية على مستوى 

الجامعة.

4. الموارد المالية:
• دعم الموارد المالية للجامعة من خالل 
خالل  من  وباألخص  الذاتى  التمويل 

شعبة اللغة والتعليم المفتوح.

المجموع

المجموع الكلى

2. القوانين واللوائح وتقييم االداء:
بين  وتداخل  وغموض  لبس  وجود   •

القوانين التى تحكم العمل. 
• اليوجد معايير الختيار و تعيين وترقية 

القيادات اإلدارية .
األداء  تقييم  نظام  بين  الربط  ضعف   •

واالنتاجية  بنظام الحوافز 

3. التدريب 
على  بناء  التدريب  خطط  محدودية   •

االحتياجات  
والمراجعة  التدقيق  آليات  محدودية   •

الداخلية والخارجية.
على  التدريب  عملية  مردود  ضعف   •
العمل واألداء وذلك لعدم قدرة المتدربين 
إما ألن  التدريب عليه  تم  تنفيذ ما  على 
التدريب نظرى أو لرفض المسئولين ألى 

تغيير.

4. الموارد المالية:
من  االستفادة  على  القدرة  ضعف   •
الجامعة  فى  اإلدارية  والقيادات  الخبرات 

فى تسويق خدماته .

 الوزن القوة
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

الضعف المرجح

144122

133111

123

50180

122

5075

100255

الداخلية  اإلستراتيجية  العوامل  مصفوفة  نتائج  تعكس 
الداخلى  اإلستراتيجى  للوضع  المتوسطة  القوة  للجامعة 
للجامعة بشكل عام حيث يبلغ إجمالى النقاط “2.55” 
المتوسطة والتى تؤخذ  القيمة  الزيادة عن  وهو يعكس 
على أنها “2.5”, وهذا يدل على قوة الوضع الداخلى 
للجامعة حيث انه اليوجد تفاوت كبير بين أعداد نقاط 
القوة والضعف. كما تشير النتائج الى ان تأثير مجاالت 
إلى  يؤدى  مما  الضعف  مجاالت  تأثير  من  اكبر  القوة 
المدى  على  الضعف  نقاط  انعدام  أو  تقليل  فرصة 

القصير.
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ثانيًا: تحليل البيئة الخارجية
الجوانب  التأثير على  ذات  الخارجية  العوامل  من  الخارجية على مجموعة  البيئة  تحليل  في  للكلية  اإلستراتيجية  الخطة  تعتمد 

المختلفة للجامعة والمحددة في معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. وتتمثل العوامل الخارجية في:
العوامل  االقتصادية  العوامل  السياسية  العوامل  الجامعة  يكليات  لخريج  العمل  اتجاهات سوق  المصلحة(المستفيدين)  أصحاب 

االجتماعية التطورات التكنولوجية المتسارعة.

ثانيًا: تحليل البيئة الخارجية

التهديداتالفرصالمعيار

التخطيط
االستراتيجي

الهيكل
التنظيمي

القيادة
والحوكمة

المصداقية
واألخالق

• اعتبار التعليم مشروع قومي بمصر .
•  خطط التنمية المستدامة للدولة.

•  توافر التواصل عبر شبكة المعلومات بالجامعة 
البيئي،من  التحليل  في  المشاركة  يرفع من مستوى 

جانب مختلف األطراف من خارج الجامعة.
وأهدافها  الجامعة  ورسالة  رؤية  نشر  وييسر   •

اإلستراتيجية للمجتمع الخارجي.
والهيئات                                                 العمل  مؤسسات  إقبال  تزايد   •

في سوق العمل على خريجي  الجامعة.
البرامجى  واالعتماد  الجودة  معايير  توافر   •

والمؤسسى وطنيا ودوليا.

واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  في  التغيرات   •
المتسارعة والمتالحقة.

الهياكل  تطوير  لقبول  مهيأ  للوزارة  العام  المناخ   •
التنظيمية للتوافق مع متطلبات االعتماد.

وتوجد   ، الجودة  لضمان  القومية  الهيئة  وجود   •
الجودة  لضمان  مركز  وبين  بينها  وطيدة  عالقة 
ودعمه  دوره  تفعيل  في  بمايسهم   ، بالجامعة 
فنيًا،ويساند أنشطته،ويراجع خطته لضمان تواؤمها 

مع أهداف الجامعة.

• توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات اإلدارية 
للقيادات اإلدارية واألكاديمية.

• عصر المعلوماتية واالنفتاح على العالم.
• تبنى الدولة لسياسة ضمان الجودة.

والقرارات  اللوائح  بعض  اإلدارة،وصدور  مركزية   •
التتالءم  قد  والتي  بالعمومية  تتصف  التنظيمية 

وطبيعة العمل بالجامعة.

• صدور قوانين تحمى حقوق الملكية الفكرية.
• صدور قواعد الترقيات بما يضمن منع االنتحال 

العلمى.
• تعدد وسائل النشر و وجود قواعد  البيانات التي 

تسهل الكشف على السطو على الملكية الفكرية.
والمناخ  الفكرية،  الملكية  بحقوق  الوعي  تنامي   •

العام السائد بشأنها.
• وجود آلية لتلقى الشكاوى.

• وجود شبكة اإلنترنت بالجامعة يتيح للكلية نشر 
وتحديث كافة المعلومات الكافيةعنها.

العالقات  ودائرة  المحيط  المجتمع  طبيعة   •
الى  يؤدى  مما  سلبيا  تؤثر  والمعارف  االجتماعية 

تعارض المصالح.

في  للوظائف  المالية  الدرجات  تدبير  .صعوبة   •
الهياكل التنظيمية.
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ثانيًا: تحليل البيئة الخارجية

التهديداتالفرصالمعيار

الجهاز اإلداري

الموارد المالية 
والمادية

المشاركة
المجتمعية

التدريس  والتعلم

• توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات اإلدارية 
للعاملين وللقيادات اإلدارية.

تستقطب  والخارج  بالداخل  عمل  فرص  توافر   •
الكفاءات المتميزة.

الموظفين على  واللوائح تسمح بحصول  القوانين   •
"إجازةبدون مرتب" دون حد أقصى.

على  الحصول  وصعوبة  الحالية  التعيين  نظم   •
درجات وظيفية.

الطالب،  تدريب   ، التعليمية  البرامج  تقييم   •
المؤتمرات والندوات وورش العمل.

والمصالح  والشركات  الهيئات  من  العديد  وجود   •
الحكومية التى تتيح فرص عمل للخريجين.

• وجود شبكة المعلومات تيسر قياس رضا األطراف 
المجتمعية ( مركز القياس والتقويم)

المقررات  النتاج  االلكترونى  التعليم  تشجيع   •
االلكترونية.

إلنتاج  بالوزارة  اإللكتروني  للتعليم  وحدة  وجود   •
المقررات اإللكترونية.

• وجود مشروعات لتأهيل المعامل لالعتماد.
• نظام المكتبات اإللكتروني.

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  تقنية  وجود   •
الفاعلية  عن  الطالب  رضا  استقصاء  ييسر 

التعليمية.

بعض  فى  المدنى  المجتمع  مشاركة  محدودية   •
البرامج التعليمية.

•يدعم حصول بعض كليات الجامعة على مشروع 
الموارد  يدعم  لالعتماد  والتأهيل  المستمر  التطوير 

المطلوبة.
•وجود وحده ادارة مشروعات بالوزارة.

منح  في  أجنبية  •إمكانية عقد شراكة مع جامعات 
درجات علمية مشتركة.

تطوير  فى  تسهم  مشاريع  على  الحصول  •امكانية 
الجامعة.

(الجغرافى  للمحافظة  االستراتيجى  •المكان 
والصناعى والتجارى والزراعى....الخ).

 ) نظام  اى  تحت  مصنف  غير  الجامعة  موقع   •
الويب ماتريكس العالمى)

•  عدم كفاية الموازنات الخاصة.
الخاص  القرار  اتخاذ  على  الجامعة  قدرة  •عدم 

بتحديد أعداد الطلبة المقبولين.
• تآكل القوى الشرائية للعملة.

العالى لتمويل  التعليم  • إمكانية تناقص دعم وزارة 
البحث العلمى.

التكنولوجيا  على  الحصول  وصعوبة  التمويل   •
الحديثة لتطوير المعامل.

بالبرامج  المدنى  المجتمع  مؤسسات  اهتمام  عدم   •
التطبيقية والميدانية.

• إعراض عدد كبير من الممتحنين الخارجيين عن 
المشاركة فى تقويم الطالب لضآلة المكافآت.

• صعوبة توفر مصادر التعلم االبتكارية

الطالب
والخريجون

مستوى  لمتابعة  الفرصة  تتيح  اإلنترنت  شبكة   •
الخريجين في سوق العمل.

لسنوات  الكليات  خريجي  يستوعب  عمل  سوق   •
قادمة.

الخريج  مواصفات  لوضع  قطاع  لجان  وجود   •
لتطوير المناهج الدراسية.

• خطط التنمية بالدولة والتي في حاجة إلى موارد 
بشرية من خريجي الجامعة.

الخاصة  القرارات  اتخاذ  على  الكليات  قدرة  عدم   •
العمل  سوق  تشبع  إلى  يؤدى  المقبولين  بأعداد 

بالخريجين مستقبًال.
• تأثير العولمة على المنافسة في سوق العمل.

من  للطالب  تسمح  والتي  القبول  سياسات   •
الفنية  المعادلة والدبلومات  الثانوية  الحاصلين على 

للقبول ببعض الكليات..
• ضعف مستوي الطالب القادم من التعليم الثانوي.

• ارتفاع معدل البطالة للخريجين
• أعداد المقبولين ليست بناءا على قرارات الجامعة.

57



مالمح التحليل اإلستراتيجي لجامعة دمنهور
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

ثانيًا: تحليل البيئة الخارجية

التهديداتالفرصالمعيار

البحث العلمي

النظام الداخلي
إلدارة الجودة

أعضاء
هيئة التدريس

الدراسات العليا

المعايير
االكاديمية
والبرامج
والمقررات
التعليمية

أعضاء  قدرات  لتنمية  ومراكز  مشروعات  وجود   •
هيئة التدريس.

• وجود فرص تنافسية للبعثات والمنح الخارجية.
والتقديرية،وبعض  التشجيعية  الدولة  جوائز  •وجود 

الجوائز التي تمنحها.
.

البحث  لدعم  وعالمية  محلية  جهات  توفر   .1
العلمي.

2. رصد الجامعة مكافآت للنشر الخارجي.
االبحاث  نتائج  لتطبيق  المجتمع  إحتياجات   .3

العلمية
سواء  العلمية  األبحاث  على  الحصول  سهولة   .4
وكذلك   ، أجنبية  أو  محلية  دوريات  في  المنشورة 

والكتب والمراجع في صورةرقمية.

• استقطاب الجامعات الخاصة والجامعات
• العربية واألجنبية ألعضاءهيئة التدريس

• وخاصة الكفاءات المتميزة.
• ضعف الرواتب وانخفاض الدخول التي التتالءم 

مع مستوى التميز.

• صعوبة المنافسة اإلقليمية والعالمية.
البحوث،ضعف  نتائج  من    الستفادة  إهماال   •

الطلب عليها.
الجامعة،  من  العلمي  البحث  ميزانية  تقليص   •
مشاركة  تمويل  في  الجامعة  مساهمة  وضعف 

أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية.

من  للطالب  العليا  للدراسات  التسجيل  باب  فتح 
الخارج.

المؤسسات  مع  التدريس  هيئة  أعضاء  تواصل    •
مشاركة  ييسر  مما  التنفيذية  واألجهزة  المجتمعية 
وتطوير  تصميم  في  المختلفة  المعنية  األطراف 

البرامج التعليمية المختلفة.
تصدرها  قومية  مرجعية  أكاديمية  معايير  وجود   •
جودة  لضمان   (NARS) القومية  الهيئة  وتراجعها 

التعليم واالعتماد بصفة دورية.
التعليم  جودة  لضمان  القومية  الهيئة  تبنى   •
األكاديمي  المحيط  في  الوعي  نشر  واالعتماد 

بالمعايير األكاديمية.
التعليم  بوحدة  المتاحة  اإلمكانيات  من  االستفادة   •
االتصاالت  تقنية  بالجامعة ومن مركز  اإللكتروني 
حديثة  طرق  إدخال  في  بالجامعة  والمعلومات 

للتعليم.

• ارتفاع تكاليف ومتطلبات الدراسات العليا.
• محدودية إقبال الوافدين.

لضمان  القومية  الهيئة  تقدمه  الذي  الفني  الدعم   •
الجودة لمركز ضمان الجودة بالجامعة.

• مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد.
التعليم  جودة  لضمان  القومية  الهيئة  إنشاء   •

واالعتماد ،وصدور قانون الهيئة.
• إعداد كوادر المراجعة الخارجية من خالل تنظيم 
دورات إعداد المراجعين ونظام المراجعة الذي تقوم 

به الهيئة القومية لضمان جودةالتعليم.

• عدم الرضا ألعضاء هيئة التدريس عن دخولهم 
بالمقارنة بنظرائهم بالجامعات والمعاهد الخاصة.

العمليات  الستمرارية  المالي  الدعم  توافر  عدم   •
بضمان الجودة وتقييم األداء.

1. التطور العلمي والتكنولوجي في مجاالت
التخصص وفى طرق التدريس.

2. التغيرات السريعة في متطلبات سوق العمل.
3. الزيادة المطردة في أعداد الطالب المقبولين

مقبولة  األعداد  في  التحكم  في  الكلية  قدرة  عدم 
سنويًا.

4. المنافسة على المستوى المحلى واإلقليمى.
5. صعوبة توفير مصادر التعلم الالزمة وتعديل

المقررات وطرق التقويم،
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مصادر تحليل البيئة الخارجية:
أوال القوى البيئية العامة والخاصه :

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

 Political, Economic, Social and Technological, environmental and legal" PESTEL Analysis"
 Technique

القوى البيئية الخاصة:
العالى  التعليم  المدنى، ومؤسسات  المجتمع  النهائيين )الطالب(، وأولياء األمور، والنقابات واالتحادات، ومنظمات  المستفيدين   
والبحث العلمى المنافسة محليا ودوليا، واألجهزة الحكومية، وهيئات اإلعتماد القومية والعالمية، والمجتمع المحلى بمحافظة البحيرة

ثانيا: أنواع الفرص  والتهديدات فى البيئة الخارجية للجامعة:
أنواع الفرص والتهديدات فى البيئة الخارجية المحيطة بالجامعة، وذلك على عدة قطاعات هى: قطاع التعليم والطالب، وقطاع 

الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قطاع ضمان الجودة ، وأخيرا القطاع اإلدارى للجامعة.

تحليل البيئة الخارجيه  للجامعة :
1. بعد أن إنتهى أعضاء فريق التخطيط اإلستراتيجى بالجامعة من دراسة وتشخيص وتحليل المتغيرات والعوامل اإلستراتيجية فى 
البيئة الخارجية للجامعة, ومن ثم تحديد الفرص والتهديدات, وجب اآلن إستخالص الدالالت اإلستراتيجية لهذا التحليل البيئى. 
الخاصة  التهديدات  وأخطر  الفرص  أهم  تلخيص  التالية:   الخطوات  من خالل  الخارجية  اإلستراتيجية  العوامل  وإلعداد مصفوفة 

بالجامعة طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لتتمركز حول خمس قطاعات:
•  قطاع التعليم والطالب

•  قطاع الدراسات العليا والبحوث
•  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

•  قطاع ضمان الجودة
•  القطاع االدارى

2. تحديد أهم الفرص التى تمثل نسبة تتراوح بين 75 - 100 % من حيث قدرة الكلية على إستغالل هذه الفرص وأهم التهديدات 
أو المخاطر فى البيئة الخارجية والتى تمثل نسبة تتراوح بين 75 - 100 % من حيث قدرة الجامعة على التعامل معها.

3. تحديد وزن نسبى لكل عامل إستراتيجى( فرصة أو تهديد), ومراعاة أن مجموع األوزان النسبية 0.5 (50) لنقاط الفرص و0.5 
(50) لنقاط التهديد بحيث يكون مجمع الوزن النسبيى لنقاط الفرص ولنقاط التهديد واحد صحيح (100) . وذلك فى ضوء التأثير 

المحتمل لكل عامل على الموقف اإلستراتيجى للجامعة.  
4. حساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط االفرص عن طريق ضرب الوزن النسبي × 4 فى حالة قدرة الجامعة على إستغالل 
الفرصة بنسبة 90% - 100%  وبضرب الوزن النسبى × 3 فى حالة قدرة الجامعة على إستغالل الفرصة بنسبة 75 %- %90 
.أما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط التهديد فيكون عن طريق ضرب الوزن النسبي × 2 فى حالة قدرة الجامعة 
على االتعامل مع التهديد بنسبة 90% - 100%  وبضرب الوزن النسبى × 1 فى حالة قدرة الجامعة على االتعامل مع التهديد 

 %90 -% 75
5. 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 وٕاقترب من 3(300) كانت القدرة أكبر والعكس صحيح). 

وكما هو موضح فى الجدول التالى:
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قومي  مشروع  التعليم  جودة  اعتبار   •
بمصر  بخطة التنمية المستدامة 2020

المجتمعية  المؤسسات  مع  التواصل   •
وتطوير  الستحداث  التنفيذية  واألجهزة 

البرامج التعليمية المختلفة.

• وجود وحدة للتعليم اإللكتروني بالوزارة 
وتشجيع  اإللكترونية.  المقررات  إلنتاج 
المقررات  وتصميم  االلكترونى  التعليم 

االلكترونية.

وتكنولوجيا  االتصاالت  تقنية  وجود   •
المعلومات ييسر استقصاء رضا الطالب 

عن الفاعلية التعليمية.

العمليه  لخدمه  الخاصه  اللوائح   •
التعليميه بنظام الساعات المعتمدة

مواصفات  لوضع  قطاع  لجان  وجود   •
الخريج لتطوير المناهج الدراسية.

خريج  جودة  مستوى  إنخفاض   •
تكلفة  ارتفاع  مع  الخاصة  الجامعات 

التعليم بها.

• خطط التنمية بالدولة والتي في حاجة 
إلى موارد بشرية من خريجي الجامعة.

قومية  أكاديمية مرجعية  معايير  • وجود 
القومية  الهيئة  وتراجعها  تصدرها 
التعليم  جودة  لضمان   (NARS)

واالعتماد بصفة دورية. 

الممتحنين  من  كبير  عدد  إعراض   •
تقويم  فى  المشاركة  عن  الخارجيين 

الطالب لضآلة المكافآت.

• عدم قدرة الكليات على اتخاذ القرارات 
إلى  يؤدى  المقبولين  بأعداد  الخاصة 

تشبع سوق العمل بالخريجين مستقبًال.

من  القادم  الطالب  مستوي  ضعف   •
التعليم الثانوي.

• صعوبه توفير مصادر التعلم االبتكاريه

• وجود أنطباع عام سلبى عن خريجى 
الجامعات الحكومية. - المنافسة المحلية 
خاصة  مباشرة  غير  والعالمية  واألقليمية 
الجودة  وضمان  التعليمية  البرامج  فى 
متقدمة  جامعات  من  بعد  عن  والتعلم 
وأكتسابها خبرات مميزة فى هذا المجال.

سوق  متطلبات  في  السريعة  التغيرات   •
العمل.

للتقييم  الموضوعية  المؤشرات  غياب   •
المستمر للفاعلية التعليمية.

 الوزن الفرص
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

التهديدات المرجح

4312414

4312326

248313

144414

3412224

144313

144313

133

248

أوال : الفرص والتهديدات على مستوى قطاع التعليم والطالب

60



مالمح التحليل اإلستراتيجي لجامعة دمنهور
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح

212

224

212

• وجود مشروعات ومراكز لتنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس.

• ادراج هدف تدويل الجامعات المصرية 
خالل  من   Internationalization
الجامعات  اساتذة  بين  التبادل  اتاحة 
وبين  العلمية  الرسائل  على  والمشرفين 
البرامج العلمية على المستويين االقليمى 
التمية  خطة  اهداف  ضمن  والدولى 

المستدامة لمصر 2030

• تزايد الطلب على برامج الدراسات العليا 
فى التخصصات المختلفة.

المناطق  مع  التواصل  فرص  زبادة   •
والتجارية  والزراعية  الصناعية  
كبيت  الجامعة  مع  والتعامل  بالمحافظة 
ومهنى  واستشارى  بحثى  خبرة  

متخصص.

العلمى  البحث  مخصصات  زيادة   •
وٕالزام  الجديد  بالدستور  الدولة  بموازنة 

الدولة بها.
الفرص

• توفر المهمات العلمية والبحثية وكذلك  
مع  المشتركة  الدولية  اإلتفاقيات 
الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية..

معتمدة  بحثية  مشروعات  وجود   •
وكيانات بحثية تعتمد المعامل مما يؤدى 
البحث  لتطور  رئيسية  بنية  توفر  الى 

العلمى.

الملكية  لحماية  وتشريعات  قوانين   •
الفكرية

• ارساء ثقافة البحث فى مجال سياسات 
العلوم والتكنولوجيا واالستشراق المستقبلى

الوجوبية  باالجازات  القوانين  سماح   •
الخاصة  الجامعات  واستقطاب  واالعارة 
ألعضاء  واألجنبية  العربية  والجامعات 
هيئة التدريس وخاصة الكفاءات المتميزة.

للبحث  • احجام دعم اصحاب االعمال 
االساسيه  البحوث  مستوي  علي  العلمي 

والتطبيقيه

الدراسات  ومتطلبات  تكاليف  ارتفاع   •
العليا.

• انخفاض مستوى اللغات األجنبية بين 
فى  وخاصة  العليا  الدراسات  الطالب 

كليات العلوم اإلنسانية.

التكنولوجى السريع مما يؤدى  • التطور 
والمعدات  األجهزة  تقادم  سرعة  الى 

البحثية.
 

للبحث  • عدم اصدار استراتيجية قومية 
لكل  التاحتها  والتكنولوجيا  العلمى 

الوزارات والجامعات والمراكز البحثية.

 الوزن الفرص
 الوزن الدرجةالنسبى

التهديدات المرجح

248

3412

236

3412224

144212

248212

144

144

133

ثانيا : الفرص والتهديدات على مستوى قطاع الدراسات العليا والبحوث
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والشركات  الهيئات  من  العديد  وجود   •
فرص  تتيح  التى  الحكومية  والمصالح 

عمل للخريجين.

قياس  تيسر  المعلومات  شبكة  وجود   •
رضا األطراف المجتمعية ( مركز القياس 

والتقويم)

تسهم  مشاريع  على  الحصول  امكانية   •
فى تطوير الجامعة.

للمحافظة   المكان االسترتيجي  • فرص  
(الجغرافي والتجاري والصناعي والزراعي 
........) الجامعة تعي بدقة الخصائص 
واالحتياجات التي ينفرد بها مجتمعها، و 
خطط  خالل  من  جاد  بشكل  تسعي 
باحتياجات  الوفاء  إلي  مدروسة 

القطاعات المختلفة في هذا المجتمع.

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

ومعالجة مشاكلها.

مؤسسات  لدى  إستراتيجية  وجود  عدم   •
المجتمع لإلستفادة من اإلمكانات البحثية 
تلك  تطوير  فى  للجامعة  والتعليمية 

المؤسسات

• زيادة معدالت البطالة وضعف فرص 
العمل امام خريجى بعض الكليات

• عدم وعى الهيئات الصناعية والمنتجة 
انبعاثات  معدالت  خفض  باهمية 

الملوثات وفقا للمعايير الوطنية 

االقتصادية  االوضاع  فى  التغيرات   •
القوى  تآكل  و  المتالحقة  واالجتماعية 

الشرائية للعملة.

• منافسة القطاع الخاص للوحدات ذات 
الطابع الخاص بالجامعة للتفوق بعمليات 

التسويق.

 الوزن الفرص
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

التهديدات المرجح

144122

144224

2412122

144326

144122

ثالثآ : الفرص والتهديدات على مستوى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جودة  لضمان  القومية  الهيئة  انشاء   •
اعتماد  هدف  وادراج  واالعتماد.  التعليم 
مرتين  العالى  التعليم  مؤسسات  جميع 
ضمن   2030 عام  قبل  االقل  على 

اهداف خطة التنمية المستدامة لمصر.

لوزارة  التابعة  المشروعات  إدارة  دور   •
التعليم العالى فى تقديم مشروعات داعمة 

لتطوير الكليات.

واالعتماد  الجودة  معايير  توافر   •
البرامجى والمؤسسى وطنيا ودوليا.

الستمرارية  المالي  الدعم  توافر  عدم   •
العمليات بضمان الجودة وتقييم األداء.

الهيئة  عن  االعتماد  متطلبات   تغير   •
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

• مركزية اإلدارة، وصدور بعض اللوائح 
بالعمومية  تتصف  التنظيمية  والقرارات 
العمل  وطبيعة  التتالءم  قد  والتي 

بالجامعة.
• وجود جامعات قريبه جغرافيا بها كليات 

ومعاهد معتمدة.

 الوزن الفرص
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

التهديدات المرجح

339212

144111

144111

111

رابعآ : الفرص والتهديدات على مستوى قطاع ضمان الجودة
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لتنمية  تدريبية  وبرامج  حزم  توافر   •
وللقيادات  للعاملين  اإلدارية  المهارات 

اإلدارية.

لقبول  مهيأ  الجامعي  العام  المناخ   •
مع  للتوافق  التنظيمية  الهياكل  تطوير 

متطلبات االعتماد.

الجهات  مع  المستمر  التواصل   •
الحكومية ( وزارة المالية  - التخطيط – 
الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة...إلخ )

هيئة  اعضاء  بين  المتميزة  العالقات   •
باألجهزة  الجامعهة  وادارى  التدريس 

التنفيذية بالمحافظة.

• نظم التعيين الحالية وصعوبة الحصول 
على درجات وظيفية.

الى  بدقة  تستند  ال  التعيين  سياسات   •
معايير واحتياجات التخصصات.

 الوزن الفرص
 الوزن الدرجةالنسبى

 المرجح
 الوزن
 الوزن الدرجةالنسبى

التهديدات المرجح

144111

144111

144

خامسآ : الفرص والتهديدات على مستوى القطاع اإلدارى

501855065

100250

المجموع

المجموع الكلى لعوامل الفرص والتهديدات

تعكس نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية 
للجامعة, أن الوضع اإلستراتيجى الخارجى للجامعة  

يعبر عن القيمة المتوسطة والتى تؤخذ على أنها 
“2.5” حيث يبلغ إجمالى النقاط “250” مما يهيئ 

الجامعة إقتناص الفرص وتعظيم االستفادة منها 
وتجنب التهديدات بشكل ايجابي مما يؤدى إلى استباق 

و تجنب كل التهديدات على المدى القصير.

رسم بيانى يوضح الوضع االستراتيجى الخارجى لجامعة دمنهور
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
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أهداف الخطة األستراتيجية لجامعة دمنهور
الهدف االستراتيجي األول:

 تأهيل كليات الجامعة للحصول على االعتماد 
تسعى الجامعة إلى التغلب على أوجه القصور التالية :

- قصور دعم الكليات للوصول إلى االعتماد
- قصور الدعم المادى الالزم لتشجيع كليات الجامعة على اتخاذ التدابير الالزمة للتقدم للمرحلة لالعتماد .

- ضعف قناعة بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطالب بأهمية ضمان الجودة واإلعتماد.
- ضعف آليات التقويم لتشجيع مجتمع الجامعة على تحسين أدائهم. 

- محدودية متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية وتفعيل واالستفادة من الدراسات الذاتية داخل الكليات.
الهدف اإلستراتيجي الثاني :

 زيادة القدرة التنافسية للطالب و الخريجين محليا واقليميا وعالميا .
تنفذ الجامعة مجموعة من اإلجراءات للتغلب على النواحى التالية :

- تراجع في تقدم الكليات والمعاهد لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وعدم استيفاء الهياكل األكاديمية لبعض الكليات 
والمعاهد واألقسام العملية وعدم الوصول إلى النسبة المعيارية لعددأعضاء هيئة التدريس للطالب في الكليات النظرية.

- ضعف نظم تقييم الطالب لمتطلبات الجودة.
- قصور فى نظم رعاية الطالب المتفوقين والمتعثرين وذوي االحتياجات الخاصة.

- نقص الخدمات االلكترونية
- قصور فى التواصل بالخريجين ودعمهم وال يوجد رابطة لخريجى الجامعة .

- قصور فى الموارد المالية المخصصة للعملية التعليمية وعدم كفاية الموارد الذاتية .
- قصور فى آلية التعامل مع شكاوى الطالب طبقا لمعايير الجودة .

- عدم كفاية الرعاية االجتماعية المتاحة للطالب.
- نقص أعداد الطالب الوافدين لمستوى الدرجات الجامعية األولى .

- وجود قصور في نظم الرعاية الطبية المناسبة للطالب.
- عدم توافر أماكن كافية  لممارسة األنشطة الطالبية.

 الهدف اإلستراتيجي الثالث:
 توافر مقومات النجاح واالداء الفعال للبنية التحتيه بالجامعة 

لتوفير بيئة تعليمية آمنه جاذبة ومحفزة لالبتكار العلمي واإلبداع.
تسعى الجامعة للتغلب على :

-القصور فى السياسات التعليمية التى تبنى أولوية اإلبتكار.
- عدم إكتمال البنية التحتية لمركز تكنولوجيا المعلومات .
- القصور فى التدريب على مهارات التفكير اإلبتكارى .

- ضعف وسائل تحفيز للمبدعين لالشتراك فى المسابقات اإلبدلعية أو نشر اإلنتاج العلمى اإلبتارى فى المجالت المحكمة .
الهدف اإلستراتيجي الرابع:

 االرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمى لدعم التنمية المستدامة
وضعت الجامعة مجموعة من اإلجراءات للحد من إنتشار أوجه القصور التالية : 

- القصور فى سياسات البحث العلمى الداعمة للتنمية المستدامة
- عدم تفعيل السياسات العاملة فى مجال الدراسات العليا.

- نقص برامج الدراسات االعليا الجديدة التى تلبى احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات العالمية.
- قصور فى عدد المؤتمرات القومية والدولية التي تستضيفها الجامعة.

- عدم وجود مركز متخصص لخدمات البحث العلمي والمؤتمرات والترجمة .    
- عدم توافر مراكز التميز البحثي .

- نقص  الموارد المخصصة لدعم البحث العلمي .
- قلة عدد الطالب الوافدين بالرغم من تنوع برامج الماجستير والدكتوراه.

- عدم وجود مكتبة مركزية للجامعة تخدم طالب البحث العلمى ومعظم مكتبات الكليات لتلبي احتياجات الطالب والباحثين بالمراجع والمصادر 
والدوريات.

- عدم تفعيل لجنة ألخالقيات البحث العلمي للجامعة .
- عدم  تفعيل إدارة  لحماية الملكية الفكرية بالجامعة.

الرؤية و الرسالة و الغايات اإلستراتيجية
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الهدف اإلستراتيجي الخامس:
 تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وذلك من خالل التغلب على الصعوبات التالية :  

- قصور دور الوحدات ذات الطابع الخاص فى زيادة الموارد الذاتية للجامعة وعدم وجود خطة الستثمار مخصصات الجامعة من االراضى 
والمنشأت .

- ضعف الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى .
- ضعف آلية لربط الخريجين بسوق العمل .

- قصور فى الوعى الثقافى لسكان المحافظة بدور الجامعة فى التنمية .
- قلة الخطط استباقية لمساعدة مؤسسات المجتمع فى ادارة االزمات .

الهدف اإلستراتيجي السادس:
 التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 وتحسين الخدمات المقدمة لهم للتغلب على التحديات التالية : 
- عدم تفعيل آلية لتقييم األداء المؤسسي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

- ضعف آلية لتحديد احتياجات اعضاء هيئة التدريس من برامج الرعاية االجتماعية.
- القصور فى خدمات الرعاية الصحية المقدمة العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

- القصور فى برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
- انخفاض معدالت الرضا الوظيفي عن مناخ العمل .

الهدف اإلستراتيجي السابع:
 تطوير كفاءة الجهاز اإلداري

للحد من تأثير أوجه القصور التالية :
- ضعف االستخدام األمثل إلمكانيات المراكز الخدمية بالجامعة

- ال توجد وحدة مركزية إلدارة األزمات والكوارث بالجامعة.
- محدودية الموارد التي تستخدمهاوحدة ضمان   الجودة لممارسة أنشطتها الخاصة بتطوير الجهاز 

االدارى  بكليات الجامعة.
- ال توجد إدارة للعالقات العامة بالكليات وتوفير تمويل لها.

- وجود لبس وغموض وتداخل بين القوانين التى تحكم العمل. 
- اليوجد معايير الختيار و تعيين وترقية القيادات اإلدارية .

- ضعف الربط بين نظام تقييم األداء واالنتاجية  بنظام الحوافز
- محدودية خطط التدريب بناء على االحتياجات  

- محدودية آليات التدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية.
- ضعف مردود عملية التدريب على العمل واألداء وذلك لعدم قدرة المتدربين على تنفيذ ما تم التدريب عليه إما ألن التدريب نظرى أو لرفض 

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

الهدف اإلستراتيجي  الثامن: 
 تنويع مصادر التمويل وترشيد االنفاق

لتقليل آثار التحديات التالية : 
- ضعف التسويق واالعالن عن البرامج الدراسية للوافدين.

- نقص الموارد الذاتية وعدم متابعة تنفيذ خطط تنمية الموارد الذاتية وتحديد مدى فاعليتها.
- محدودية الموارد التى تستخدمها وحدات ضمان الجودة لممارسة األنشطة الخاصة بالكليات.

- عدم وجود اليات محددة لتقليل الهدر المالى.
- ضعف أنظمة محاسبة التكاليف والمحاسبة االدارية لدعم القرار.

الهدف اإلستراتيجي التاسع :
إستكمال البنية التحتية و تطويرها و إدارة المنشآت

وذلك من خالل تلبية اإلحتياجات التالية :
- توفير األرض الصالحة و الالزمة إلنشاء الكليات و مراكز البحوث و المدرجات التى تحتاجها الجامعة .

- توفير التمويل الالزم إلنشاء المرافق ( طرق , كهرباء , مياه , صرف صحى ) .
- العمل على تعيين و تأهيل الجهاز اإلدارى و المالى .

- التغلب على نقص الموارد المالية الحكومية و الزاتية الالزمة للمنشآت . 

الرؤية و الرسالة و الغايات اإلستراتيجية
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الهدف اإلستراتيجي  األول: توافر متطلبات االعتماد األكاديمي في جميع البرامج  والوحدات األكاديمية 
االستراتيجية : تهيئة البيئة العلمية والتقنية والفنية والنظامية الداعمة لالعتماد األكاديمي والمؤسسي في الوحدات و البرامج األكاديمية في 

الجامعة .
البرامج والمشاريع :

البرامج :  ب1 برنامج االعتماد األكاديمي البرامجي والمؤسسي.
المشاريع :

ب1 ش1  مشروع تطوير المناهج والبرامج الدراسية.
ب1 ش2  مشروع تطوير طرق التدريس.

ب1 ش3  مشروع تطوير األداء االكاديمي لعضو هيئة التدريس.
ب1 ش4  مشروع تطوير تقنية المعلومات االلكترونية.

ب1 ش5  مشروع تطوير الممارسات االدارية واالكاديمية.
ب1 ش6  مشروع التقويم والمتابعة للبرامج االكاديمية.

ب1 ش7  مشروع قياس االداء المؤسسي وتقويمة .

اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي  األول: توافر متطلبات االعتماد األكاديمي في جميع البرامج  والوحدات األكاديمية

األهداف
اإلجرائية

1- تطبيق معايير 
الجودة بالكليات

األنشطة

1-1 – إجراء دراسة مسحية للتعرف على واقع 
تهيئة الكليات الحصول على االعتماد .

-1-2 الدعم الفني المستمر لوحدات الجودة 
بالكليات . 

-1-3 العمل علي وضع آلية لدعم الكليات 
للوصول إلى االعتماد عن طريق :

أ - متابعة دقيقة للنظم الداخلية لضمان الجودة 
بالكليات .

ب - استمرار تقديم الدعم الالزم للتقدم 
لمشروعات التطوير المستمر .

ج - تقديم الدعم الالزم لتشجيع كليات الجامعة 
على اتخاذ التدابير الالزمة للتقدم للمرحلة 

األولى لالعتماد .
د - استمرار دعم الكليات للتقدم للمشاريع 
التنافسية التابعة لبرامج التطوير المستمر 

والتأهيل لالعتماد . 

مؤشرات األداء

- االنتهاء من الدراسة المسحية 
- وجود نظام للمراجعة الداخلية 

للكليات 
- دعم فني ومالي لمساعدة الكليات 

للوصول لالعتماد
- وجود آلية لدعم الكليات للحصول 

علي االعتماد
- زيادة الدعم المالي والفني لوحدات 

الجودة بالكليات.
 

جهة التنفيذ

المراجعين 
الخارجيين 
بالجامعة . 

مسئولى المعايير 
بالكليات
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

األهداف
اإلجرائية

2- تقليل مقاومة 
التغير

3- تطوير نظام 
تقويم أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

المعاونة 

األنشطة

لمواجهة  فعالة  أساليب  إلى  التوصل   1-2
مقاومة التغير من خالل : 

أ - توعية مجتمع الجامعة ( أعضاء هيئة تدريس 
– العاملين – الطالب ) بأهمية اعتماد المؤسسة 

كشرط العتماد الشهادات التي تمنحها .
مجتمع  تواجه  التى  بالمخاطر  التوعية  ب - 
المؤسسة على  الجامعة في حالة عدم حصول 

االعتماد.
خالل  من  بالكليات  الجودة  ثقافة  نشر  ت - 
الندوات-ورش  مثل  االليات  من  مجموعة 

العمل- التدريبات
تواجه  التي  بالمخاطر  المستفيدين  توعية  ج - 
المجتمع المحلي في حالة عدم حصول الجامعة 

على االعتماد .
لدعم  واإلعالم   والثقافة  الفكر  رواد  دعوة  د - 

جهود الجامعة للحصول على االعتماد .
ه - وضع آلية للثواب والعقاب لتشجيع مجتمع 

الجامعة على تحسين أدائهم. 
على  التغلب  في  الجامعة  جهود  تقييم   3-2
مقاومة التغير بعد مرور عام من تنفيذ الخطة .

3-1 تقييم آداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
المعاونة والعاملين فى:
أ - اآلداء التدريسي .
ب - اآلداء البحثي .

ج - المشاركة المجتمعية .
د - ملف إنجاز األستاذ .

ه - تقييم الطالب للمقررات الدراسية .
و - مشاركة األعضاء في األنشطة الطالبية .

ز - مشاركة األعضاء في الوحدات ذات الطابع 
الخاص .

ح - رأى الطالب في استفادتهم من األساتذة .
هيئة  أعضاء  آداء  قياس  معايير  تفعيل   2-3

التدريس .

مؤشرات األداء

التغيير  بأهمية  الوعي  زيادة   -
االيجابي للحصول على االعتماد

- اشتراك أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين والطالب بالعمل بوحدات 

الجودة بالكليات.

- البدء فى اجرءات التحسن 
استعدادا للتقدم لالعتماد.

- وضع معايير و مؤشرات موثقة 
ومعتمدة خاصة بتقييم أعضاء هيئة 

التدريس والعاملين
- وجود نتائج نهائية حول المقررات 

واألساتذة من خالل تحليل 
االستبيانات الخاصة بالطالب.
- آداء مرضي ألعضاء هيئة 

التدريس والهيئة المعاونة 
- وجود اجراءات تصحيحية لمتابعة 

أداء أعضاء هيئة التدريس 
والعاملين.

جهة التنفيذ

 لجنة اإلعالم 
والتدريب بوحدات 
ضمان الجودة 

بالكليات. و مركز 
ضمان الجودة 

رؤساء األقسام 
العلمية

.
وحدة القياس 

والتقويم بالكليات.  
وحدة ضمان 

الجودة 
مركز ضمان 

الجودة
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

الهدف اإلستراتيجي الثاني : زيادة القدرة التنافسية للطالب والخريجين محليًا وٕاقليميًا وعالميًا.

األهداف
اإلجرائية

1-اقتراح برامج 
مميزه العتمادها من 
قبل الهيئة القومية 

لضمان جودة 
التعليم  واالعتماد

2- تطوير الكتاب 
الجامعى طبقا 
للمعايير القومية 

للجودة

األنشطة

التعليم    تطوير   بمشروعات  التقدم   1-1
الممولة من وحدة ادارة المشروعات.

برامج  لعمل  سياسات   بوضع  االلتزام   2-1
دراسية مشتركة مع الجامعات المحلية واالقليمة 

والدولية .
1-3 استحداث برامج أكاديمية وتدريبية للطالب 

تتوافق معمتطلبات سوق العمل.

الكتاب  معايير  لتحديد  لجان  انشاء   1-2
الجامعى وتقييم إصداره مع لجنة إدارة الجودة .

مؤشرات األداء

على  المعاهد  الكليات/  حصول   -
وحدة  قبل  من  المتاحة  المشروعات 

ادارة المشروعات.
المشتركة مع  البرامج   - زيادة عدد 
أو أجنبية كل  جامعة أخرى مصرية 

عام بنسبة 2%  سنوًيا.
- عمل برامج اكاديمية و تدريبية او 

مهنية 
بنسبة  العمل  لسوق  الطالب  العداد 

2%  سنوًيا.

الكتاب  إصدار  معايير  وضع   -
العلمية  المعايير  في ضوء  الجامعي 

واألكاديمية
الجامعية  الكتب  نسبة  -زيادة 
لجودة  األكاديمية  للمعايير  المطابقة 
عن   يقل  ال  بما  الجامعي   الكتاب 

. %70
رضا  من  جيد  معدل  تحقيق   -

الطالب عن الكتاب الجامعي

جهة التنفيذ

االقسام العلمية 
بالجامعة 

. وكالء شئون 
تعليم و طالب

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
التعليم والطالب. 
وكيل شئون تعليم 
و طالب بالكليات

 

الهدف اإلستراتيجي الثاني : زيادة القدرة التنافسية للطالب والخريجين محليًا وٕاقليميًا وعالميًا
االستراتيجية :تهيئة البيئة العلمية والتقنية والفنية وتطوير الشراكات المحلية والعالمية الداعمة للبيئة الجامعية الحاضنة للموهبين والمحفزة 

للمبدعين والمتميزين.(علي المستوي التعليمي والثقافي واالجتماعي )
البرامج والمشاريع :

البرامج :  ب1 برنامج البرامج المميزة
 ب 2   برنامج رعاية الموهبين. 

ب 3   برنامج تطوير منظومة االعمال والمعرفه.
ب 4   برنامج إعداد قيادات المستقبل.

المشاريع :
ب1 ش2  مشروع استحداث برامج مميزة واعتمادها.

ب2 ش3 مشروع الكشف والتعرف علي الموهبين.
ب2 ش 4  مشروع الرعاية والتدريب والبرامج اإلثرائية.

ب3 ش5  مشروع تطوير المعامل المركزيه.
ب3 ش6  مشروع تطوير حدائق المعرفه.

ب3 ش7  مشروع تطوير بيوت الخبرة.
ب3 ش8  مشروع تطوير حاضنات االعمال.

ب4 ش9  مشروع اعداد قيادات (تعليمية ,مجتمعية,رواد أعمال ) من خريجي الجامعة .
ب4 ش10  مشروع تأهيل أعضاء هيئة التدريس لرعاية برامج بناء قيادات للمستقبل.
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

األهداف
اإلجرائية

 3 - تطوير 
نظم تقييم 

الطالب لقياس 
نواتج التعلم 

المستهدفة طبقا 
لمعايير الهيئة 
القومية لضمان 
جودة التعليم 
واالعتماد بما 
يحقق الميزة 
التنافسية 

4 -  تطوير 
نظم االرشاد 
االكاديمى في 
ضوء المعايير 
القومية للجودة

5 -  استحداث 
مسابقات 
ابتكارية 

األنشطة

3-1 تحديد مواصفات الورقة االمتحانية

 
3-2 تدريب أعضاء هيئة التدريس على 
نظم التقييم الحديثة وتطبيق نظام قياس 

المخرجات التعليمية
3-3 إنشاء بنوك األسئلة

3-4 أتمته االمتحانات والتصحيح

اإلرشاد  لنظام  آلية   وضع   1-4
األكاديمي للطالب المتفوقين والمتعثرين 

ومتحدي االعاقة 
اإلرشاد  لنظام  آلية  وضع   2-4
و  المتفوقين  للطالب  األكاديمى 

المتميزين
اإلرشاد  لنظام  آلية  وضع   3-4

األكاديمى للطالب متحدى اإلعاقة

ومنافسات  مسابقات  استحداث   1-5
ابتكارية على مستوي الجامعة .

ومنافسات  مسابقات  استحداث   2-5
ابتكارية على المستوي القومي .

ومنافسات  مسابقات  استحداث   3-5
ابتكارية على المستوي الدولي .

مؤشرات األداء

- وجود بيان بمواصفات الورقة 
االمتحانية .

قياس  االمتحان  يتضمن    -
طبقًا  المستهدفة  المهارات 

لتوصيف المقرر والبرنامج .

أعضاء  من   %25 تدريب   -
هيئة التدريس سنويا.

- إنجاز بنوك أسئلة بحد ادنى  
15% من المقررات سنويا.

- ميكنة 25% من امتحانات 
المقررات سنويًا.

موثقة  آلية  وجود   -
اإلرشاد  ومعتمدةلنظام 
المتفوقين  للطالب  األكاديمي 

والمتعثرين ومتحدي االعاقة
الطالب  رضا  نسبة  زيادة   -  
عن خدمات اإلرشاد األكاديمي 

بنسبة %75  .
- وجود برامج إثرائية وٕارشادية 
المتفوقين  للطالب  متطورة 
االعاقة   ومتحدي  والمتعثرين 

دراسيا .
- توفير رعاية خاصة وخدمية 
متحدى  للطالب  تعليمية 

اإلعاقة

المتسابقين  عدد  ارتفاع   -
المستويات  على  المشاركين 

المختلفة .
- تزايد عدد األفكار االبتكارية 

المنتجة .

جهة التنفيذ

- نائب رئيس 
الجامعة لشؤون  
التعليم. لجنة 
البرامج و 
تطوير نظم 

االمتحانات.  
مركز القياس 

والتقويم

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون  

التعليم 
والطالب. لجنة 
توكيد الجودة و 

التاهيل 
لالعتماد بمركز 
ضمان الجودة

نائب رئيس 
الجامعة 

للدراسات العليا 
والبحوث.  

لجنة البرامج و 
تطوير نظم 
االمتحانات
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

األهداف
اإلجرائية

6- وضع 
حوافز ومكافأت 

للمبتكرين 

7- دعم برامج 
ونشاطات 

التواصل مع 
الخريجين طبقا 
للمعايير القومية 

للجودة

8- استثمار 
االمكانات 

والموارد المالية 
المتاحة

 لقطاع شئون 
التعليم والطالب

9- تدعيم 
األنشطة 
الطالبية 
وتطويرها

 

األنشطة

6-1 تشجيع وتمويل مشاركة المبتكرين 
في المنافسات المحلية والدولية .

6-2 رصد جوائز مالية للمبتكرين .
محلية  تدريبية  لدورات  الترشيح   3-6

وعالمية في مجال االبتكار .
6-4 نشر أخبار االبتكار والمبتكرين .

العلمية  للزيارات  برنامج  وضع   5-6
والمراكز  واالبتكار  العلوم  لمتاحف 

البحثية بمصر والخارج .

7-1 انشاء رابطة للخريجين
7-2 انشاء منتدى الخريجين 

7-3 عقد مؤتمر للتوظيف سنوًيا.
ندوات و ورش عمل مهنية  7-4 عقد 

للخريجين
 

والتسهيالت  اإلمكانات  تحديد   1-8
المتوفرة .

اإلمكانات  فى  العجز  تحديد   2-8
المطلوبة

الطالب  أعداد  فى  التوسع   3-8
الملتحقين ببرامج :
* البرامج الجديدة

* الشعب الدراسية باللغات األجنبية
8-4 التوسع فى قبول الطالب الوافدين 

للدراسة بكليات الجامعة

9-1 وضع برامج زمنية لتنفيذ مجموعة 
ضوء  فى  الطالبية  األنشطة  من 
واإلمكانات  الطالبية  االحتياجات 

المتاحة

مؤشرات األداء

- ارتفاع عدد الجوائز المستحدثة 
وقيمتها .

على  الحــاصلين  عدد  تــزايــد   -
براءات اختراع .

الدورات  على  اإلقبـال  زيــادة   -
التدريبية محلًيا وعالمًيا .
- تطور عدد االبتكارات 

- زيادة عدد نشرات األخبار عن 
االبتكارات والمبتكرين .

العلمية  الزيــارات  عدد  تـزايد   -
لمتاحف العلوم واالبتكار والمراكز 

البحثية .

- قواعد الخريجين كاملة ومفعلة 
لجميع  الخاصة  البيانات  لكل 

الخريجين فى كل تخصص.
مع  للتواصل  منتدى  وجود   -

الخريجين على موقع الجامعة.
 %5 التوظيف  فرص  زيادة   -

سنويا.
مع  مفعلة  بروتوكوالت  -وجود 
المؤسسات والشركات لزيادة نسبة 
  %2 بنسبة   بمعدل  التوظيف 

سنوًيا.

- زيادة الموارد الذاتية من الرسوم 
بالبرامج  للطالب  الدراسية 
بالجامعة  المختلفة  التعليمية 

بمعدل 5% سنويا  .
التمويل  جهات  رضا  زيادة   -
األداء  عن  الرقابية  والمؤسسات 
المالى وخفض مناقضات الجهاز 

المركزى للمحاسبات .
الطالب  رضا  مستوى  زيادة   -
بنسبة      الخدمة  من  والمستفيدين 

%10

- وجود أماكن لممارسة األنشطة 
-خطة زمنية لالنشطة الطالبية

الطالب  مشاركة  نسبة  زيادة   -  
بنسبة  المتنوعة  األنشطة  فى 

%10
الشباب  وزارة  مع  التعاقد   -
والرياضة بشأن استخدام المالعب 

التابعة لها

جهة التنفيذ

نائب رئيس 
الجامعة 

للدراسات العليا 
والبحوث. لجنة 
توكيد الجودة و 

التأهيل 
لالعتماد

IT . وحدة 
الخريجين 

بالكليات. لجنة 
التدريب و 
االعالم و 
المشاركة 
المجتمعية 

بمركز ضمان 
الجودة

لجنة تنمية 
الموارد و 
تطويرها و 

ترشيد االنفاق.
مكتب الوافدين 
وكيل الكلية 

لشؤون التعليم 
والطالب . 

مديرو وحدات 
ضمان الجودة 

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
التعليم والطالب 
. رعاية الشباب 
. لجنة توكيد 

الجودة و التاهيل 
لالعتماد
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

األهداف
اإلجرائية

10- برامج 
الرعاية 

االجتماعية 
والصحية 
للطالب.

11- جذب 
الطالب الوافدين

12- رفع 
مهارات التفكير 

االبتكاري

13- توفير 
الدعم لمتطلبات 

االبتكار .

األنشطة

10-1 وضع برامج إرشادية للحصول على 
الصحية فى ضوء  الرعاية االجتماعية  و 

احتياجات الطالب واإلمكانيات المتاحة.
10-2 عقد معسكرات صيفية على شواطئ 

البحر 
بالكليات  الموجودة  العيادات  10-3 تدعيم 

وتزويدها باألجهزة الحديثة.

11-1 وضع آلية لتحسين الترويج للبرامج 
الدراسية بالجامعة على موقع الجامعة.

لتسهيل خدمات  مكاتب  11-2 تخصيص 
الوافدين.

إلقامة  متميزة  أماكن  تخصيص   3-11
الطالب الوافدين .

ـ  ثقافية  ـ  ( عالجية  تقديم خدمات   4-11
ترفيهية للطالب الوافدين )

مهارات  في  تدريبية  حزم  اعداد   1-12
التفكير االبتكاري .

مهارات  في  التدريبية  الحزم  تنفيذ   2-12
التفكير االبتكاري .

13-1 إنشاء صندوق دعم االبتكارات 
13-2 تحفيز منظمات المجتمع على دعم 

المبتكرين .
13-3 تحفيز منظمات المجتمع على تنفيذ 

وتسويق االبتكارات .
البشرية  المواهب  إدارة  إنشاء   4-13

بالجامعة 
من  للمبتكرين  حاضنات  إنشاء   5-13

داخل الجامعة وخارجها
تجريبى  بشكل  اإلبتكارات  تطبيق    6-13

فى قطاعات اإلنتاج

مؤشرات األداء

من  المستفيدين  عدد  زيادة    -
و  االجتماعية  الرعاية  برامج 

الصحية %2 سنويا.
يضم  جامعي  مستشفى  وجود   -
للعناية  المختلفة  التخصصات 

بالطالب
- وجود عيادات مجهزة الستقبال 

الطالب بالكليات
- زيادة مستوى رضا الطالب عن 
الخدمات االجتماعية و الصحية 

جامعة  مع  بروتوكول  وجود   -
معسكر  الستخدام  اإلسكندرية 

باجوش.
الوافدين  الطالب  أعداد  زيادة   -

10%سنويا
الطالب  رضا  نسبة  زيادة   -
الوافدين عن الخدمات المقدمة من 

الجامعة 10% سنويا.
عام  ديوان  مع  بروتوكول  وجود 
المحافظة لتخصيص غرف بفندق 

دمنهور .السياحي
عام  ديوان  مع  بروتوكول  وجود 
لنزل  لتخصيص غرف  المحافظة 

الشباب.
بإنشاء  الجامعة  تقوم  سوف   -

إسكان للطالب

- زيادة عدد الدورات المقدمة .
البرامج  على  اإلقبال  -زيادة 
بمهارات  الخاصة  التدريبية 

التفكير.
من  المستفيدين  درجة رضا  زيادة   -

البرامج التدريبية .
دعم  صندوق  إنشاء  قرار   -

االبتكارات .
تم  الذين  المبتكرين  عدد  تزايد   -
دعمهم من منظمات المجتمع المدني

- ارتفاع عدد االبتكارات التي تنفيذها 
بمساعدة المجتمع المدني 

- قرار إنشاء إدارة المواهب البشرية 
بالجامعة .

- وجود عشرة حاضنات سنويا.
هيئة  أعضاء  حصول  زيادة   -

التدريس على براءات اختراع .
الطالب  و  الباحثين  عدد  زيادة 

المبتكرين

جهة التنفيذ

وكيل شئون 
تعليم و طالب. 

نائب شئون 
تعليم و طالب

إدارات ووحدات 
رعاية الشباب

 

نائب رئيس 
الجامعة لشئون 

التعليم 
والطالب. وكيل 
شئون تعليم و 
طالب. مكتب 

الوافدين.

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

و مراكز التنمية 
البشرية و المراكز 
التكنولوجية بالجامعة

صندوق دعم 
االبتكارات

نائب رئيس الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحوث. لجنة 

الدراسات العليا و 
البحوث

نائب رئيس الجامعة 
لشؤونخدمة 
المجتمع.

قطاعات اإلنتاج و 
القطاع الخاص

تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020
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 الهدف اإلستراتيجي الثالث: توفير بيئة تعليمية آمنه جاذبة ومحفزة لالبتكار العلمي واإلبداع.

تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

1- توفير بيئة 
تعليمية 

الكترونية طبقا 
للمعايير القومية 

للجودة

2-  تطوير 
نظام التعلم 
االلكتروني 
بالجامعة .

3-  إنشاء 
مراكز/ معاهد 

بحوث جديدة في 
إطار الخطة 
القومية للعلوم 
والتكنولوجيا.

األنشطة

5-1 توفير بنية تحتية داعمة لتطبيق التعلم 
االلكتروني

5-2 تدعيم نظم التعليم والتعلم االلكتروني

مقررات  وتفعيل  واتاحة  انتاج   1-4
الكترونية 

للتعلم  جديدة  استراتيجيات  توفير   2-4
االلكتروني لجذب الطالب الوافدين

التعلم  لمركز  الذاتية  الموارد  تنمية   3-4
واالدارةااللكتروني

كفاءة  ورفع  البشرية  الموارد  تنمية   4-4
العاملين لمراكز التعلم واالدارة الكتروني

للمراكز  جدوى  دراسات  عمل    1-3
المطلوب إنشاؤها  .

3-2 وضع لوائح للمراكز .
والتجهيزات  األساسية  البنية  توفير   3-3

الالزمة .  
3-4 توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل 

في المراكز.

مؤشرات األداء

الكترونية  خدمات  قاعات  وجود   -
مجهزة.

االلكترونية  المقررات  زيادة عدد   -
المفعلة 10%سنويا  

الكترونية  بمقررات  االستعانة   -
األعلى  المجلس  من  مدعمة 

للجامعات 
والقاعات  المدرجات  عدد  توافق   -
المعايير  مع  والمعامل  الدراسية 
المرجعية القومية وٕامدادها بالوسائل 
التعليمية  والوسائل  التكنولوجية 

الحديثة.

- زيادة عدد المقررات االلكترونية. 
- زيادة الموارد الذاتية %20 
- زيادة عدد الطالب الوافدين

-انشاء فروع لمركز التعليم واالدارة 
االلكترونية بالكليات

مناسبة  جدوى  دراسات  وجود 
قبل  البحثية  المعاهد   / للمراكز 

التنفيذ .

- وجود لوائح معتمدة من الجهات 
المعنية .

األساسية  البنية  استكمال   -
للمراكز  الالزمة  والتجهيزات 

والبحوث.
- استكمال الكوادر البشرية الالزمة 

لمراكز ومعاهد البحوث.
بالــمراكزوالمعاهد  الــعمل  بــدء   -

البحثية. 
 

جهة التنفيذ

وحدة IT. لجنة 
البرامج و تطوبر 
نظم االمتحانات.  

وكيل شئون 
تعليم و طالب

وحدة إدارة 
المشروعات

نائب رئيس الجامعة 
للدراسات العليا 

والبحوث
المراكز التكنولوجية 
بالكليات و الجامعة

نائب رئيس 
الجامعة 

للدراسات العليا 
والبحوث

رئيس الجامعة 
مركز تنمية 
القدرات و 

الوحدات البحثية

 الهدف اإلستراتيجي الثالث: توافر مقومات النجاح واالداء الفعال للبنية التحتيه بالجامعة 
لتوفير بيئة تعليمية آمنه جاذبة ومحفزة لالبتكار العلمي واإلبداع.

 االستراتيجية :تهيئة البيئة العلمية الالزمة ألداء فعال للبنية التحتية لتكون جاذبة و محفزة لإلبتكار و اإلبداع
البرامج والمشاريع :

البرامج :  ب4 برنامج تطوير منظومة االعمال والمعرفه.
المشاريع :

ب4 ش3  مشروع تطوير البنية التحتية.
ب4 ش4   مشروع تطوير اإلدارة االلكترونية.

ب4 ش5  مشروع تطوير البوابة االلكترونية للجامعة.
ب4 ش6  مشروع تطوير المعامل المركزيه.

ب4 ش7  مشروع تطوير حدائق المعرفه.
ب4 ش8  مشروع تطوير بيوت الخبرة.

ب4 ش9  مشروع تطوير حاضنات االعمال.
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.
الهدف اإلستراتيجي  الرابع: اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمى لدعم التنمية المستدامة

 االستراتيجية :الشراكات االستراتيجية مع المؤسسات العلمية والبحثية الدولية, بما يساهم في تطوير المناخ العلمي والبني 
التحتية وبرامج الدراسات العليا وفق المعايير العالمية

البرامج والمشاريع :
البرامج :  ب4 برنامج االرتقاء بالدراسات العليا.

المشاريع :
ب4 ش1  مشروع تطوير الموارد البشرية.

ب4 ش2   مشروع تطوير البني التحتية واللوائح المنظمة.
ب4 ش3  مشروع تطوير برنامج الدراسات العليا.

ب4 ش4  مشروع التسويق وتطوير الشراكات.

الهدف اإلستراتيجي الرابع: اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمى لدعم التنمية المستدامة

تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

1- تعديل 
سياسات 

الدراسات العليا 
فى 

ضوء معايير 
الهيئة 

القومية لضمان 
جودة 

التعليم واالعتماد

2-  وضع 
خطة 

للدراسات العليا 
و 

البحث العلمى  
بناء 

على خطط 
الكليات 

و متوافقةمع 
خطة 

الوزارة وتسهم 
في 

حل مشكالت 
المجتمع وتدعم 

التنمية 
المستدامة.

األنشطة

1-1 تبنى المعايير الخاصة بالدراسات 
العليا والبحوث.

1-2 تعديل سياسات القبول والرسوم 
الدراسية ونظام اإلشراف األكاديمي بما 

يتفق مع معايير الهيئة.

2-1 عقد مؤتمرات وندوات وورش 
عمل لوضع خطة .

2-2 تحديد مشكالت الدراسات العليا 
وادراجها فى أولويات البحث العلمي.
2-3 تطوير البنية التحتية المالئمة 

إلجراء وتطوير البحوث العلمية .
2-4  تبنى الخطة حلوال لمشكالت 

المجتمع اإلقليمي .
2-5 توفير التمويل لعمل بحوث 

علمية لحل مشكالت المجتمع.
2-6 تشجيع النشر الدولى .

2-7 عقد المؤتمرات العلمية .
2-8 عقد بروتوكوالت تعاون مع 

قطاعات اإلنتاج و الخدمات .

مؤشرات األداء

- وجود المعايير المتبناه 
موثقة ومعتمدة .

- وجود لوائح محدثة بتلك 
السياسات معتمدة . 

- تطبيق بطاقات األداء 
المتوازن.

- وجود خطة بحثية للجامعة 
موثقة ومعلنه ترتبط بالخطة 
البحثية للوزراة ومنبثقة من 
الخطط البحثية للكليات .

- توافق الخطة البحثية مع 
احتياجات المجتمع ومشاكله 

البيئية .
-  المساهمة بنسبة %50 

على االقل في تمويل  
االبحاث الخاصة بمعالجة 
مشكالت المجتمع اإلقليمي
-مضاعفة عدد المؤتمرات 

القومية والدولية التى 
تستضيفها الجامعة كل خمس 

سنوات .
- زيادة معدالت مشاركة 

أعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم فى المؤتمرات 
الدولية بنسبة 5% سنويا 

 

جهة التنفيذ

نائب رئيس 
الجامعة 

للدراسات العليا 
والبحوث. لجنة 
الدراسات العليا 

و البحوث

نائب رئيس 
الجامعة 

للدراسات العليا 
والبحوث. لجنة 
الدراسات العليا 
مركز ضمان 

الجودة
لجنة خدمة 
المجتمه و 

البيئة
وكالء خدمة 
المجتمع و 
شئون البيئة 
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األهداف
اإلجرائية

3- استحداث 
مصادر

 تمويل للبحث 
العلمي.

4- إنشاء 
المكتبة المركزية 
وتطويرمكتبات 

الجامعة  
والمكتبة الرقمية 

.

5 - تشكيل 
لجنة أخالقيات 
البحث العلمي 
وعمل آليات 
لتطبيقها .

األنشطة

3-1 تشكيل لجنة لتسويق البحوث العلمية 
بالتعاون مع قطاع شئون البيئة.

3-2 فتح قنوات لزيادة الدعم المادى مع 
كل من :

1. وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 
لدعم  والمستثمرين  األعمال  رجال   .2

البحث العلمى
3. الهيئات البحثية العالمية إلجراء بحوث 

مشتركة .
مطبعة  نشاط  من  جزء  تحويل   3-3

الجامعة للتشغيل للغير
تطبيقية  لبحوث  الجامعة  تبني   4-3
وتخصيص حق اإلنتفاع لحساب الجامعة 
دخل  من  محددة  نسبة  تخصيص   5-3
الخاص  الطابع  ذات  والوحدات  المراكز 
بالكليات والجامعة لحساب البحث العلمي

 
3-6 وضع آلية لتوزيع الدعم المادى على 
اإليجابي  المردود  مع  يتوافق  بما  البحوث 

معرفيا وماديا في خدمة المجتمع .

4-1 تبنى معايير الهيئة القومية الخاصة 
بالمكتبات الورقية و الرقمية.

المكتبات وتجهيزها  استكمال ميكنة   2-4
بآليات البحث العلمي .

بالجامعة  الرقمية  المكتبات  زيادة   3-4
والكليات

4-4 وضع أدلة إرشادية متطورة للخدمات 
المكتبية

البحث  أخالقيات  لجنة  تشكيل   1-5
العلمي ممثلة لقطاعات الجامعة

5-2  صياغة الوثيقة فى ضوء المواثيق 
مجلس  في  وتوثيقها  والقومية  الدولية 

الجامعة .
بالقواعد  االلتزام  لمتابعة  آلية  إعداد   3-5
القواعد  نشر   - األخالقية  والمواثيق 

الخاصة بحقوق الملكية الفكرية
5-4 إعتماد وثيقة تحدد معايير الشفافية 

و المساءلة العلمية 

مؤشرات األداء

عن  بيانات  قاعدة  وجود   -
البحوث التطبيقية بالجامعة.

العلمي  البحث  مخرجات  نشر   -
على شبكة المعلومات

- زيادة الموارد المالية من موارد 
 %10 العلمي  للبحث  الجامعة 

سنويا
التعاون  بروتوكوالت  زيادة   -
رضا  وزيادة  المفعلة  المشترك 
المجتمع عن سمعة الجامعة كبيت 
خبرة لحل المشكالت المجتمعية .
المشاريع  مع  التعاقد  زيادة   -

البحثية.
للتمويل  إتفاقيات  ثالث  عقد   -

البحثى على األقل سنويآ

- زيادة المردود المعرفي والمالي 
للبحوث الممولة 10% سنويا .

القومية  الهيئة  معايير  استيفاء   -
الخاصة بالمكتبات .

- وجود أعداد مناسبة من اجهزة 
التصوير  وآالت  اآللي  الحاسب 

ونقاط األنترنت بالمكتبات.
من  المترددين  عدد  زيادة   -
ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء 
بنسبة  االلكترونية  المكتبات  على 

20% سنويا 
الدراسية  المقررات  عدد  زيادة   -

المنشورة إلكترونيا

ورقي  إرشادي  دليل  إصدار   -
المستفيدين  على  وتوزيعه  ورقمي 

الستخدام الموقع االلكتروني .
البحث  أخالقيات  لجنة  وجود   -

العلمي .
وأخالقيات  قواعد  وثيقة  وجود   –
مجلس  من  موثقة  العلمى  البحث 

الجامعة.
- اعتماد آلية تنفيذ الوثيقة لاللتزام 

بقواعد البحث العلمي .

جهة التنفيذ

نائب رئيس 
الجامعة 

للدراسات العليا 
 . IT .والبحوث
لجنة الدراسات 
العليا بمركز 
ضمان الجودة
الجهات و 

الهيئات الممولة 
للبحث العلمى 
القطاعات 

المستفيدة من 
البحث العلمى

 

نائب رئيس 
الجامعة 

للدراسات العليا 
والبحوث. لجنة 
الدراسات العليا 
بمركز ضمان 

الجودة
مركز النشر 
اإللكترونى

نائب رئيس 
الجامعة للدراسات 
العليا والبحوث. 
وكيل الدراسات 
العليا بالكليات. 
لجنة الدراسات 
العليا بمركز 

ضمان الجودة. 
لجنة شؤون خدمة 
المجتمع و البيئة 

تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020
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تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

6- تعظيم دور 
العالقات الثقافية 
لتحقيق التميز 
للبحث العلمي 

بالجامعة .

األنشطة

التنفيذية إللتفاقات  البرامج  تفعيل   1-6
الثقافية المبرمة مع الجامعات المختلفة.

بتبادل  الخاصة  الموارد  توفير   2-6
الخبراء  واستقدام  العلمية  الزيارات 
المجاالت  فى  األجانب  واألساتذة 

المختلفة.
مع  التعاون  برتوكوالت  تنفيذ   3-6
والتكنولوجيا  للعلوم  األعلى  المجلس 
التكنولوجية  والتنمية  العلوم  وصندوق 
لشباب  منح  على  الحصول  بهدف 

الباحثين.
الباحثين  مع  إطار رسمي  6-4 وضع 
البحوث  مجال  فى  والخارج  الوطن  فى 

العلمية من خالل شبكة اإلنترنت.
البعثات  من  االستفادة  زيادة   5-6
والبعثات  المشترك  واإلشراف  الداخلية 

الخارجية وتوفير الدعم المالي الالزم.
حضور  مخصصات  زيادة   6-6
والندوات  والخارجية  الداخلية  المؤتمرات 

وورش العمل والدورات.
6-7 تشجيع المشاريع البحثية المشتركة 
متعددة  بحثية  فرق  بها  تقوم  التى 

التخصصات.
6-8تنفيذ برتوكوالت تعاون مع المجلس 

االعلى للثقافة وهيئة قصور الثقافة .
مع  تعاون  بروتوكوالت  6-9تنفيذ 
جامعات فى االطار االقليمى واالفريقى 

بغرض التبادل العلمى والثقافى 

مؤشرات األداء

فى  المشاركة  عدد  زيادة   -
المؤتمرات الدولية

الداخلية  البعثات  - زيادة عدد 
والبعثات  المشترك  واإلشراف 
الخارجية وتوفير الدعم المادى 

الالزم.
المشتركين  أعداد  زيادة   -
والخارجية  الداخلية  بالمؤتمرات 
العمل  وورش  والنداوت 

والدورات
- زيادة عدد المشاريع البحثية 

المشتركة المفعلة .
 
 

جهة التنفيذ

نائب رئيس 
الجامعة 

للدراسات العليا 
والبحوث. وكيل 
الدراسات العليا 
بالكليات. لجنة 
الدراسات العليا 
مركز ضمان 

الجودة
اللجان العلمية 
بالجامعة . 

 

الهدف اإلستراتيجي الخامس: تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكسب ثقة االطراف المستفيدة 
الجامعة وخارجها بما يعزز مصداقية  المعنيين من داخل  الجاذب والبناء لتحقيق الشراكة مع كافة   االستراتيجية :التواصل االعالمي 
الجامعة وسمعتها فى المساهمة لتنمية المجتمع مع االخذ في االعتبار األصالة واإلنضباط والعمل باسلوب يتسم باإلنطالق و التجديد .

البرامج والمشاريع :
البرامج :  ب5 برنامج الشراكة لتنمية المجتمع.

المشاريع :
ب5 ش1  مشروع تطوير الموارد البشرية.

ب4 ش2  مشروع تطوير البني التحتية واللوائح المنظمة لخدمة الشراكات.
ب4 ش3  مشروع تعزيز التواصل اإلعالمي والصورة  الذهنية.

ب4 ش4  مشروع التسويق وتطوير الشراكات.
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

األهداف
اإلجرائية

1- نشر الوعي 
بقضايا   البيئة 
وخدمة المجتمع 

.

2- رفع 
معدالت 

المساهمة فى 
حل مشكالت 

المجتمع 
اإلقليمي .

3 - زيادة 
مجاالت الشراكة 

مع القطاع 
الصناعي 

األنشطة

1-1 تطوير الموقع اإللكتروني لقطاع 
خدمة المجتمع وتنمية البيئة باستمرار .

وورش  وندوات  مؤتمرات  تنظيم   2-1
البيئية  بالمشكالت   تتعلق  عمل 

والمجتمعية .
بحل  الخاصة  االبحاث  تمويل   3-1

مشكالت المجتمع.

من  اإلعالم  وسائل  مع  التعاون   4-1
والمشاركة  بالمعلومات  إمدادها  خالل 

في برامج التوعية .
لنشر  متخصصة  قوافل  تنظيم    5-1

الوعي البيئي .
1-6  عمل دراسات لقياس أثر أنشطة 
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على 

الوعي البيئي .

في  لالسهام  سياسات  وضع    1-2
خفض معدالت األمية بمحافظة  البحيرة 

%5 سنويا
لتنفيذ  مناسبة  مشروعات  توفير   

سياسات القضاء على االمية
2-2 وضع خطة لدعم مساهمة البحث 
مشكالت  على  القضاء  في  العلمى 

التلوث البيئى
جودة  مستوى  لرفع  آلية  وضع   3-2
طبقا  والوقائية  الصحية  الخدمات 

للمعايير القومية .
2-4 إنشاء مراكز خبرة واستشارات بكل 
لخدمة  الجامعة  داخل  التخصصات 

المجتمع المحلي

لتسويق  متخصصة  وحدة  إنشاء   1-3
البحوث التطبيقية

 

المشروعات  لدعم  خطة  وضع   2-3
الصغيرة

مؤشرات األداء

- تفعيل الموقع الاللكتروني .
- زيادة عدد الموقع الاللكتروني. 
واالستجابة  المشاركة  مستوى   -

من قبل الجهات المستفيده.
حل  فى  تساهم  ابحاث  وجود   -
مختلف  فى  المجتمع  مشكالت 

القطاعات.
درجة  لقياس  استبيانات  عمل   -

الرضا عن جهود الجامعة .
- زيادة عدد القوافل المتخصصة 

في خدمة المجتمع. 
التوصيات  ومصداقية  فاعلية   -

ونتائج الدراسات   
- وجود مقياس للوقوف على أثر 
المجتمع  خدمة  قطاع  أنشطة 
وتنمية البيئة على الوعي البيئي ,

- وجود سياسات موثقة ومعتمدة 
بمحافظة   األمية  على  للقضاء 

البحيرة 2% سنويا
القوافل  من  مجموعة  تنفيذ   -
التعليمية لمحو امية قرى ونجوع 

محافظة البحيرة
لتنفيذ  مشروعات  وجود   -
األمية  على  القضاء  سياسات 

بمحافظة البحيرة .
من  المستفيدين  أعداد  زيادة   -
خدمات محو األمية بنسبة %10 

سنويا

لحماية  منظمة  قواعد  وجود   -
الملكية الفكرية للبحوث التطبيقية

للجامعة  الذاتية  الموارد  زيادة   -
بنسبة 5% سنويا

لدعم  بحثية  خطة  وجود   -
المشروعات الصغيرة

تمويل  مصادر  زيادة    -
بالتعاون  الصغيرة  المشروعات 
مع جهات التمويل بنسبة %25.

جهة التنفيذ

نائب رئيس 
الجامعة 

للدراسات العليا 
 . IT .والبحوث
لجنة الدراسات 
العليا بمركز 
ضمان الجودة

 

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 

خدمة 
المجتمع.وكيل 
شئون خدمة 
المجتمع و 
تنمية البئة. 

لجنة التدريب و 
االعالم و 
المشاركة 
المجتمعية.

 

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
خدمة المجتمع. 
وكيل شئون 

خدمة المجتمع و 
تنمية البيئة. 

لجنة التدريب و 
االعالم و 
المشاركة 

المجتمعية. 

تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020

الهدف اإلستراتيجي الخامس: تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكسب ثقة االطراف المستفيدة.
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

تاريخ اإلنجازتاريخ اإلجناز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

4- ربط 
الخريجين 

بمؤسسات سوق 
العمل

طبقا لمعايير
 الهيئة القومية 
لضمان جودة 

التعليم
واالعتماد

5-  تطوير 
سياسات 

الجامعة لدعم 
الموهوبين.

6- وضع
وتنفيذ 

خطة استباقية 
معتمدة إلدارة 
األزمات و 

الطوارئ

7- زيادة 
مجاالت 

الشراكة مع 
المجتمع 
االستهالكي

األنشطة

الخريجين  دعم  سياسات  تفعيل   1-4
من  كلية  بكل  الخريجين  روابط  وتفعيل 

خالل لجنة الخريجين.
4-2 عمل قواعد بيانات لمتطلبات سوق 

العمل .
و  للخريجين  بيانات  قواعد  إعداد   3-4

تفعيل نظم االتصال اإللكتروني بهم.
4-4 وضع آلية لزيادة منتديات التوظيف 
والصناعة  األعمال  مجتمع  ومخاطبة 
لتوفير فرص  الجديدة  بالمحافظة والمدن 

العمل للخرجين .
والتعليم  للتدريب  مركز  إنشاء   5-4
المستمر كوحدة ذات طابع خاص لتدريب 
كافة  في  كفاءتهم  ورفع  الخرجين 

التخصصات والمجاالت .

وتسجيل  لحماية  مكتب  إنشاء   1-5
وتسويق براءات االختراع

للموهوبين  حضانات  عمل   2-5
واآلداب  العلوم  مجال  فى  والمبدعين 

والتكنولوجيا.

إدارة  مركز  إنشاء  قرار  تفعيل    1-6
األزمات بالجامعة

لمنشئات  مستقبلية  خطط  إعداد   2-6
الجامعة ضد الحوادث والطوارئ

إدارة  فى  الحديثة  المناهج  تطبيق   3-6
األزمات الجامعية .

منتجات  لتسويق  وحدات  إنشاء    1-7
كليتى الزراعة والطب البيطري

الغذائي  األمن  مشروع  تصدير    2-7
للمجتمع االستهالكي .

المنتجات  لتحويل  مصنع  انشاء   3-7
صالحة  صناعية  منتجات  إلى  الزراعية 

لالستهالك .

 

مؤشرات األداء

بكل  للخريجين  رابطة  وجود   -
كلية وٕانشاء رابطة عامة لخريجى 

الجامعة
طبقا  البيانات  قواعد  انجاز   -

لمعايير الجودة
مع  التواصل  نظم  ميكنة   -

الخريجين بنسبة %100
ومعتمدة  موثقة  آلية  وجود   -

لمنتديات التوظيف
المقدمة  العمل  فرص  زيادة   -

للخريجين بنسبة 5% سنويا
العامة  الخدمة  مركز  تطوير   -
التدريبية  البرامج  لتقديم 

المتخصصة
- رفع الكفاءة المهنية للخريجين 

وفقا لمعايير الجودة
لرضا  مرتفع  مستوى  تحقيق   -

المستفيدين

معتمد  مؤسسي  مكتب  وجود   -
خاصة بتسجيل وتسويق براءات 

االختراع
براءات  وتسويق  تسجيل    -

االختراع بنسبة %100
- وجود 3 حضانات سنويا

بالموارد  المركز  تجهيز   -
البشرية والمادية بنسبة %100

مستقبلية  خطط  وجود   -
لمنشئات الجامعة ضد الحوادث 

والطوارئ .
الحوادث  معدالت  خفض   -

واألزمات بنسبة 25% سنويا .
- خفض معدالت تفاقم األزمات 

و الطوارئ بنسبة %50 .

- وجود وحدات تسويقية لكليتى 
الزراعة والطب البيطري .

الجديدة  العمل  فرص  زيادة   -
واالعتماد  الصيف  فى  للطالب 

عليهم تدريبيًا أثناء الدراسة .
- توظيف عدد من الناجحين فى 

ادارة العمل .
للوحدات  يومي  دخل  وجود   -

التسويقية .

جهة التنفيذ

لجنة الخريجين 
بالكليات. لجنة 
توكيد الجودة و 

التاهيل 
لالعتماد

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
الدراسات العليا. 
لجنة الدراسات 
العليا و البحوث 
بمركز ضمان 

الجودة.

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
خدمة المجتمع

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
خدمة المجتمع. 

وكيل شئون خدمة 
المجتمع و تنمية 

البئة. لجنة 
التدريب و االعالم 

و المشاركة 
المجتمعية. 
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

الهدف اإلستراتيجي السادس : التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس وتحسين الخدمات المقدمة لهم

الهدف اإلستراتيجي السادس : التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس وتحسين الخدمات المقدمة لهم
 االستراتيجية :اجتذاب هيئات تدريسية ذات كفاءات عالية  وبناء هيئات داخلية متميزة

البرامج والمشاريع :
البرامج :  ب5 برنامج االرتقاء بأعضاء هيئة التدريس..

المشاريع :
ب5 ش1  مشروع تطوير األداء االكاديمي لعضو هيئة التدريس.

ب5 ش2   مشروع تطوير المناهج والبرامج الدراسية.
ب5 ش3  مشروع تطوير طرق التدريس.

ب5 ش4  مشروع تهيئة بيئة جامعية ناجحه العضاء هيئة التدريس.

تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

1- رفع كفاءة 
أعضاء هيئة 

التدريس بكليات 
جامعة دمنهور

2- قياس مردود 
التدريب علي 
أعضاء هيئة 

التدريس.

3- تنمية كوادر 
قيادية من 

اعضاء هيئة 
التدريس 
بالجامعة.

األنشطة

التدريبية  االحتياجات  تحليل    1-1
ألعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.
معتمدة  تدريبية  خطة  وضع    2-1
االلكتروني  الموقع  على  ومعلنة 

للجامعة.
1-3 توفير ودعم الموارد المالية لتدريب 

أعضاء هيئة التدريس .
لخطط  زمني  جدول  وفق  العمل   4-1

التدريب .

2-1 وضع آليه لقياس مردود التدريب 
علي أعضاء هيئة التدريس 

لتقييم  وفعال  شامل  نظام  انشاء   2-2
هيئة  اعضاء  اداء  تحسين  ومتابعة 

التدريس بالجامعة كمردود للتدريب 

معتمدة  تدريبية  خطط  إعداد   1-3
التدربيبية  لالحتياجات  وفقا  ومعلنة 

لتنمية الكوادر القيادية بالجامعة .
3-2 تنفيذ الخطط التدريبية.

على  التدريب  مردود  قياس   3-3

مؤشرات األداء

معتمدة  قائمة  وجود   -
باالحتياجات التدريبية ألعضاء 
بكليات  التدريس  هيئة 
على  ومعلنة  الجامعةموثقة 

الموقع االلكترونى للجامعة.
الجودة  وحدات  من  -تقارير 
بالكليات باالحتياجات التدريبية 
التدريبية  الدورات  عدد  -زيادة 

التي تعقدها الجامعة .
موثق  زمني  جدول  وجود   -

ومعتمد. 
 

لقياس  موثقة  آلية  وجود   -
أداء  على  التدريب  مردود 
التدريس  هيئة  أعضاء 

ومعاونيهم .
الطالب  رضا  نسبة  زيادة   -
عن اداء اعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم بالجامعة.

- وجود خطط تدريبية معتمدة 
قيادية من  لبناء كوادر  ومعلنة 
اعضاء هيئة التدريس بالجامعة

- وجود تقارير متابعة  لضمان 
فعالية الخطط التدريبية وقياس 

مردودها 

جهة التنفيذ

مركز ضمان 
الجودة . مركز 
تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس

مركز التدريب 
و االعالم و 
المشاركة 
المجتمعية 

بمركز ضمان 
الجودة

مركز القياس 
والتقويم 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس .

مركز التدريب و 
االعالم و 
المشاركة 

المجتمعية بمركز 
ضمان الجودة
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

تاريخ اإلنجازتاريخ اإلجناز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

4-  تنمية 
الرعاية 

االجتماعية 
العضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

المعاونة.

5- تنمية 
الرعاية 
الصحية 
ألعضاء 

هيئة التدريس.

6-انشاء نظام 
فعال 

للمحاسبية يتسم 
بالنزاهة 
والشفافية.

األنشطة

احتياجات  لتحديد  آلية  وضع   1-4
اعضاء هيئة التدريس من برامج الرعاية 

االجتماعية.
اعضاء  نادي  إنشاء  على  العمل   2-4

هيئة التدريس بالجامعة.
اسكان  جمعية  إنشاء  على  العمل   3-4

العضاء هيئة التدريس بالجامعة.
هيئة  اعضاء  مصيف  تخصيص   4-4

التدريس
والمؤتمرات  للضيافة  دار  انشاء   5-4

بالجامعة .
مخصصة  حضانة  دار  إنشاء   6-4

ألبناء العاملين بالجامعة .

5-1 التعاقد مع مراكز طبية ذات جودة 
هيئة  أعضاء  عاليةلرعاية  وكفاءة 

التدريس.
معتمدة  طبية  معامل  مع  التعاقد   2-5

ومراكز اشعة 
5-3 وضع اليات لعالج  أعضاء هيئة 

التدريس على نفقة الدولة.

6-1 تحديد السياسات واللوائح التنظيمية 
التي تتسم بالنزاهة والشفافية.

6-2 انشاء نظام دقيق لمتابعة ممارسات 
في  التدريس  هيئة  العضاء  التأديب 

الجامعة.
6-3 تحديد السياسات واللوائح التنظيمية 
هيئة  اعضاء  وانتداب  ونقل  لتعيين 

التدريس 

 

مؤشرات األداء

-وجود قائمة معلنة باحتياجات 
من  التدريس  هيئة  اعضاء 

برامج الرعاية االجتماعية.
هيئة  ألعضاء  نادي  وجود   -
إسكان  وجمعية  التدريس 
معدة  ضيافة  ودار  ومصيف 
لخدمة أعضاء هيئة التدريس .

الرحالت  افواج  تزايد   -
االجتماعية  والفعاليات 

ألعضاء هيئة التدريس

باالحتياجات  قائمة  وجود   -
الصحية الالزمة العضاء هيئة 

التدريس

- توفير قائمة بالمراكز الطبية 
ومراكز  الطبية  والمعامل 

االشعة المعتمدة.

ولوائح  سياسات  تطبيق   -
بالنزاهة  تتسم  تنظيمية 

والشفافية.
بيانات  قاعدة  وجود   -
فرض  تم  التي  بالحاالت 

إجراءات تاديبية عليها.
لوائح  و  سياسات  وجود   -
الموقع  على  ومعلنة  معتمدة 
خاصة  للجامعة  االلكتروني 
اعضاء  وانتداب  ونقل  بتعيين 

هيئة التدريس

 

جهة التنفيذ

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
خدمة المجتمع 
و تنمية البيئة

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
خدمة المجتمع

القيادة العليا 
بالجامعة . 
القيادات 
بالكليات. 
لجنة توكيد 
الجودة و 
التاهيل 

لالعتماد بمركز 
ضمان الجودة 
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اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

الهدف اإلستراتيجي السابع : تطوير كفاءة الجهاز اإلداري
 االستراتيجية :تطوير االداء االدارى المؤسسى من خالل تطويرالبنية التحتية لتنقية المعلومات  لدعم االداء المؤسسى

البرامج والمشاريع :
البرامج :  ب 7  برنامج تطوير كفاءة الجهاز اإلداري.

المشاريع :
ب7 ش1  مشروع تطوير األداء للجهاز االدارى.

ب7 ش2   مشروع تطوير التنظيم االدارى على مستوى  الجامعة ووحداتها.
ب7 ش3  مشروع تطوير االنظمة واللوائح.

ب7 ش4  مشروع تطوير القيادات االدارية وخطة التعاقب.
ب7 ش5   مشروع تقويم االداء الوظيفى والتحفيز .

الهدف اإلستراتيجي السابع : تطوير كفاءة الجهاز اإلداري

تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

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

2- إعادة هيكلة 
الجهاز اإلداري 

بالجامعة

3- تطوير 
الهيكل التنظيمي 
بما يحقق أعلي 
مستويات أداء 
تنظيمي طبقا 
لمتطلبات 

األنشطة

من  األمنية  المراقبة  نظام  إنشاء   1-1
خالل شبكة الكاميرات المتطورة .

األمن  وأفراد  جهاز  تدريب   2-1
و  األزمات  مع  للتعامل  المتخصص 
قبل  باألزمات  للتنبؤ  المعلومات  جمع 

حدوثها. 

والمؤقتة  الدائمة  العمالة  حصر   1-1
وتخصصاتها بالجامعة.

حسب  العاملين  توزيع  إعادة   2-1
تخصصاتهم وخبراتهم بنسبة %100 .

 

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

اإلداري
للجامعة  التنظيمي  الهيكل  تغيير   2-3

بما يتالئم مع تحقيق أهداف التطوير.
التوصيف  بطاقات  تحديث    3-3

الوظيفي طبقا لمستجدات التطوير
األداء  قياس  بطاقات  نظام  تبنى   4-3

المتوازن إلدارات الجامعة

مؤشرات األداء

دخول  بوابات  وجود   -
والسيارات  لألفراد  الكترونية 
للمعايير  وفقًا  وكاميرات مراقبة 

األمنية.
- تحسين أداء أفراد األمن في 
التعامل مع األزمات  بمساعدة 
كفاءة  لرفع  األمنية  الجهات 

العاملين فى منظومة األمن.

كاملة  بيانات  قاعدة  وجود   -
للعاملين.

العاملين حسب  توزيع  إعاة   -
تخصصاتهم.

- استكمال بطاقات التوصيف 
الوظيفي للعاملين بالجامعة

تنظيمي  هيكل  وجود   -
الجهاز  من  معتمد  للجامعة 

المركزي للتنظيم واإلدارة
المستحدثة  باإلدارات  بيان   -

فى الهيكل التنظيمي
الوصف  بطاقات  إعتماد   -
الجهاز  من  المحدثة  الوظيفي 

المركزي للتنظيم واإلدارة.
األداء  لقياس  قسم  وجود   -

بإدارة الجامعة.
عن  دورية  تقارير  صدور   -

قياس األداء
 

جهة التنفيذ

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
خدمة المجتمع. 
لجنة تطوير 

الجهاز االدارى 
بمركز ضمان 

الجودة

IT. لجنة 
تطوير الجهاز 
االدارى بمركز 
ضمان الجودة
جهاز التنظيم 

واإلدارة.

 
لجنة تطوير 

الجهاز االدارى 
بمركز ضمان 

الجودة
جهاز التنظيم 

واإلدارة.
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تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

4- إنشاء نظام 
داخلى للجودة 
المؤسسية بإدارة 

الجامعة .

5-  تأهيل 
كوادر إدارية 

لتنفيذ متطلبات 
االعتماد 
المؤسسي.

6- استحداث 
نظام 

موثق لتقييم أداء 
العاملين لرفع 

كفاءة 
االداء للجهاز 

اإلداري

7-  تحسين 
بيئة 

العمل للجهاز 
اإلداري

األنشطة

االيزو  نظام  تطبيق  استمرار   1-4
الجامعة  بإدارت   2008  :9001

المختلفة.
4-2 طبيق نظام االيزو 9001: 2008 

بإدارت الكليات المختلفة.

وفقا  التدريبية  االحتياجات  حصر   1-5
لمعايير االعتماد المؤسسي.
5-2 وضع خطط تدريبية.

التدريبية  البرامج  تجهيز   3-5
المستحدثة.

5-4 تقييم اثر التدريب فى العمل

6-1 دراسة المعايير الحالية المستخدمة 
فى تقييم األداء في ضوء قانون العاملين 

بالدولة  .
أداء  لتقييم  محددة  معايير  وضع   2-6
العاملين  قانون  مع  يتفق  بما  العاملين 

بالدولة.
األداء  تقييم  نظام  وٕاعالن  اعتماد   1-6

المحدث.

7-1 وجود التجهيزات واألدوات  الالزمة 
للعاملين

للحوافز  عادل  نظام  وضع    2-7
والمكافآت للعاملين

بين  الفعال  االتصال  ضمان   3-7
وبينها   بعض  بعضها  المختلفة  اإلدارات 

وبين الكليات
االجتماعية  الرعاية  نظم  تطوير   4-7

للعاملين
الصحية  الرعاية  نظام  تطوير   5-7

للعاملين 
العاملين  رضا  لقياس  آلية  إعداد   6-7
تقدمها  التى  الخدمات  من  والمستفيدين 

الجامعة
7-7 وضع الميثاق االخالقي للعمل فى 

الجهاز االداري.

مؤشرات األداء

- استمرار الزيارات الدورية من 
الجهات المانحة لنظام األيزو

المعدة  النماذج  استخدام   -
لنظام  طبقا  االدارية  للعمليات 

االيزو 

مجمع  بيان  وجود   -
باالحتياجات التدريبية

موثقة  تدريبية  خطة  وجود   -
ومعتمدة

- وجود برامج تدريبية مناسبة 
الحتياجات المتدربين

- تدريب 25% من اإلداريين 
والقيادات سنويا.

- وجود نظام فعال لتقييم أداء 
العاملين .

- تنفيذ نظام تقييم األداء اعلي 
القيادات اإلدارية والعاملين.

األداء 25%  معدالت  رفع   -
سنويا.

واألدوات  التجهيزات  توفير   -
المالئمة لضمان جودة األداء
- وجود آلية لالتصال الفعال

ترفيهية  أنشطة  وجود    -
واجتماعية

- رفع معدالت رضا العاملين 
والمستفيدين من الخدمات التي 

تقدمها الجامعة بنسبة %65
للحوافز  عادل  نظام  وجود   -

والمكافآت
العمل  صراعات  خفض   -
األخطاء  معدل  وخفض 
اإلدارية والقانونية بنسبة %70 

سنويا.
رفع نسبة الرضا الوظيفي إلى 

نسبة %70

جهة التنفيذ

أمين عام 
الجامعة. لجنة 
تطوير كفاءة 

الجهاز االدارى 
بمركز ضمان 

الجودة 

لجنة تطوير 
كفاءة الجهاز 
االدارى بمركز 
ضمان الجودة 
مركز تمية 

قدرات أعضاء 
هيئة التدريس

أمين عام 
الجامعة. لجنة 
تطوير كفاءة 

الجهاز االدارى 
بمركز ضمان 

الجودة 

أمين عام 
الجامعة. لجنة 
تطوير كفاءة 

الجهاز االدارى 
بمركز ضمان 

الجودة 

 

اإلجراءات التنفيذية ألهداف الخطة اإلستراتيجية
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور

2020 - 2016

الهدف االستراتيجى الثامن  : تنويع مصادر التمويل وترشيد االنفاق

الهدف االستراتيجى الثامن  : تنويع مصادر التمويل وترشيد االنفاق 
االستراتيجية :ترشيد االنفاق وتطوير الموازنة لزيادرة الكفاءة والفاعلية المؤسسية

البرامج والمشاريع :
البرامج :  ب 1  برنامج ترشيد االنفاق وتطوير الموازنة.

المشاريع :
ب1 ش1  تقويم آليات البنية التحتية .

ب1 ش2  تطوير واجراءات الشراء.
ب1 ش3  تطوير اليات اشراك وحدات الجامعة فى تحديد احتياجاتها العداد الميزانية.

ب1 ش4  تطوير اليات تقليل الهدر المالى .
ب1 ش5   تطوير االجراءات المالية  .

ب1 ش6   تبنى انظمة محاسبة التكاليف والمحاسبة االدارية لدعم القرار  .
ب1 ش7   تطوير نظم الموازنة  .

تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

1- زيادة 
الوحدات ذات 
الطابع الخاص 

ومصادر 
التمويل االخرى 

.

2- االستفادة 
من الوحدات 
ذات الطابع 
الخاص وعقد 
شراكات مع 
القطاعين 

الخاص والعام

األنشطة

• انشاء وحدات ذات طابع خاص مثل 
تصنيع  وحدات   – مطبعة   – (حضانة 
تحليل  معامل   – منتجات   – غذائى 

معتمدة – حاسب الى )
• عقد دورات متخصصة بمقابل مادى 

بنظام  استثمارية  اعتمادات  منح   •
المشاركة مع القطاع الخاص

بنظام  استثمارية  مشروعات  طرح   •
المشاركة مع القطاع الخاص

االستشارية  للخدمات  مراكز  انشاء   •
بالجامعة 

 
الشركات  مع  تعاون  اتفاقيات  عقد   •

الصناعية الموجودة 
الجامعة  معامل  من  االستفادة  تنظيم   •

والكافتيريا
داخل  انشاء وحدات خدمات طالبية   •

الجامعة 
المتوازن  االداء  لقياس  الية  وضع   •

للوحدات ذات الطابع الخاص 
• اعداد الية لتسويق انتاج الوحدات 

• وضع خطة ملزمة الستثمار االراضى 
التابعة للجامعة 

• استثمار االستاد على الوجه االفضل
بالجامعة  المؤتمرات  مراكز  تفعيل   •
الطابع  ذات  الوحدات  فى  وادخالها 

الخاص 

مؤشرات األداء

• وجود حضانة 
• وجود مطبعة 

• وجود وحدات تصنيع غذائى 
• وجود قوائم لدورات متخصصة

استثمارية  مشروعات  وجود   •
للجامعة  تابعة  مراكز  ووجود 

للخدمات االستشارية  

• وجود ميزانيات جديدة 
• ارتفاع مصادر التمويل 

• وجود دخل ثابت من وحدات 
الخدمات الطالبية 

االداء  لقياس  الية  وجود   •
المتوازن

انتاج  لتسويق  الية  وجود   •
الوحدات 

• رفع مستوى وجود المنتجات 
• وجود خطة ملزمة لالستفادة

• زيادة العائد المالى
• وجود زيادة فى الميزانية 

القطاعات  الية  وجود   •
والمناقشات والمؤتمرات 

• عمل خطة للتسويق

 

جهة التنفيذ

القيادات بكلية 
رياض االطفال 
و كلية الزراعة 
و كلية الطب 

البيطرى . لجنة 
تنمية الموارد و 
ترشيد االنفاق 
بمركز ضمان 

الجودة

نائب رئيس 
الجامعة لشؤون 
خدمة المجتمع 
ووكالء الكليات 
لشئون خدمة 

المجتمع.  لجنة 
تنمية الموارد و 
ترشيد االنفاق 
بمركز ضمان 

الجودة
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة دمنهور
2020 - 2016

استكمال البنية التحتية وتطويرها وادارة المنشات

الهدف االستراتيجي التاسع : استكمال البنية التحتية وتطويرها وادارة المنشات
االستراتيجية :

استراتيجية 1   تطوير واستكمال البنية التحتية للجامعة 
استراتيجية 2  المحافظة على البنية التحتية وصيانتها 

البرامج والمشاريع:
البرامج : ب1  برنامج استكمال البنية التحتية وتطويرها وادارة المنشات.

المشاريع :
ب1 ش1 تقويم اليات البنية التحتية 

ب1 ش1 تقويم وتطوير اليات  اسناد المشروعات للمقاولين
ب1 ش1  بناء المستشفى الجامعى 

ب1 ش1  انشاء مقار للكليات الجديدة  بمبني االبعادية 
ب1 ش1 انشاء نادى منسوبى الجامعة 

تاريخ اإلنجاز

20162017201820192020

األهداف
اإلجرائية

1- استكمال 
باقى مبانى 

كليات جامعة 
دمنهور .

2-استكمال 
قواعد بيانات 

واالجهزة .

3. تحديث 
وتطوير البنية 
التحتية (مبانى 
واثاث مطعم)

4.صيانة البنية 
التحتية 

األنشطة

1. مشروع مبنى المعامل المركزة .
2. مشروع مبنى كلية التمريض

3. مشروع مبنى كلية رياض االطفال
4. انشاء مبنى كلية الهندسة 

5. اقتراح كليات جديدة مثل ( كلية الطب 
الطبية  والمراكز  الجامعية  والمستشفيات 
المتخصصة - كلية العالج الطبيعي - 
مبنى المدرجات - كلية التربية الرياضية 

- كلية هندسة الطاقة والطاقة المتجددة
كلية تكنولوجيا بناء السفن وفنون المالحة 

- كلية الثروة السمكية -
الغزل والنسيج - كلية اآلثار )

 
2- حصر جميع االجهزة بالجامعة

البنية  لتحديث وتطوير  اعداد خطة   -3
التحتية 

4 - تطوير عمليات صيانة المرافق
   - تطوير عمليات صيانة التجهيزات

   - تطوير عمليات النظافة 
عقود  اسناد  اليات  وتطوير  تقويم   -   

الصيانة 

مؤشرات األداء

- مبنى المعامل  جزء من مبنى 
كلية الهندسة 

انشاء  الرسمية على  الموافقة   -
كلية االثار المركزية 

- مبنى كلية التمريض
- مبنى كلية رياض االطفال 

  

تم  التى  االجهزة  بنسبة  قوائم 
فحصها  

نسبةالمبانى والترفيه واالنشاءات 
الجديدة

 
- وجودعقود مع شركات صيانة 
شركات  مع  عقود  وجود   -

النظافة 

جهة التنفيذ

االدارة الهندسية 
بالجامعة 

االدارة الهندسية 
بالجامعة

االدارة الهندسية 
بالجامعة

أ.د/ نائب 
رئيس الجامعة 

لخدمة المجتمع  
وامين عام 
الجامعة 
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آليات متابعة وٕادارة وتنفيذ الخطة االستراتيجية 
أوًال: آليات التنفيذ: 

1. تشكيل لجنة عليا لتنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة برئاسة السيد أ.د/ رئيس الجامعة وعضوية السادة نواب رئيس الجامعة والسيد 
أ.د/ أمين عام الجامعة ومدير مركز الجودة واالعتماد.

2. يقوم السادة نواب رئيس الجامعة بمتابعة تنفيذ الخطة كل فيما يقع في دائرة اختصاصه.
3. تقوم لجان من مركز إدارة الجودة واالعتماد بزيارات ميدانية للكليات لمتابعة التنفيذ وتقديم الدعم الفني الالزم للتغلب على المعوقات.

4. تقوم لجان مالية وفنية وقانونية لمتابعة الشئون اإلدارية وما يتعلق بالمنشآت والتجهيزات.
ثانيًا: آليات المتابعة :

1. تقديم تقارير دورية شهرية وكل ثالث شهور وتقرير سنوي إجمالي.
2. االجتماعات الشهرية للجان المسئولة عن اإلشراف على التنفيذ.

3. المناقشة في مجلس الجامعة للتقارير الشهرية وٕاصدار القرارات والتوصيات الالزمة.
4. االستعانة بالخبراء والفنيين من داخل الجامعة أو من خارجها لمتابعة التنفيذ وتقديم المقترحات والتوصيات والقرارات الفنية.
5. استخدام مواد قانون تنظيم الجامعات وتعديالته واللوائح والقوانين المصرية بشأن ما يتم من إجراءات ومشروعات للجامعة.

ثالثًا: آليات تقويم الخطة :
التقييم عملية الغرض منها التحقق أن ما تم انجازه من نتائج فعلية لألداء يتفق مع ما تم صياغته في الخطة االستراتيجية ويحقق رسالة 
وغايات جامعة دمنهور وأهدافها االستراتيجية ، باإلضافة إلى تقييم مدى فاعلية ما تم تحقيقه بالنسبة للمستهدف تحقيقه وفي ضوء 
مدخالت الخطة ومخرجاتها ، والتعرف على سلبيات عمليات التنفيذ ، وضرورات التدخل لمعالجتها من خالل قرارات تصحيحية ويمكن 
واقعية  مقاييس  منطلقة من  بشكل عملي عبر ضوابط  األداء  مقاييس ضرورية لضمان حسن  KPIs وهي  األداء  استخدام مؤشرات 

وباإلضافة ألهداف التقويم على هذا النحو فإن التقويم له عدة أهداف فرعية أخرى أهمها: 
1. تحقيق التوافق مع المتغيرات البحثية.

2. المساعدة في التخطيط االستراتيجي لفترة زمنية الحقة.
3. تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية.

4. تقليل مخاطر األخطاء عند وضع الخطط.
5. ترشيد التكاليف.

6. متابعة التقدم في المراحل المختلفة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. 
7. توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية.

8. تحقيق التعاون بين اإلدارات والقطاعات التي تشارك في التنفيذ.
رابعًا: آليات استمرارية الخطة االستراتيجية :

تتحقق استمرارية الخطة من خالل الضمانات التالية:
1. دعم قيادات الجامعة األكاديمية واإلدارية.

2. دعم وحدة إدارة المشروعات لتنفيذ أنشطة الخطة.
3. دعم مركز ضمان الجودة واالعتماد.

4. التقييم الدوري لما تم تحقيقه عقب كل سنة ومراجعته على ضوء المستجدات.
5. تخصيص االحتياجات المالية لتنفيذ الخطة.

خامسًا: آليات اإلعالم لنشر الخطة :
1. نشر الخطة إلكترونيا من خالل موقع الجامعة ومن خالل موقع مركز التخطيط االستراتيجي ، وموقع مركز إدارة الجودة واالعتماد.

2. نشر الخطة ورقيًا للكليات والمراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص.
3. عقد مناسبة احتفالية لطرح الرؤى التي تضمنتها الخطة.    
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في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية 
"مصر 2030"؛ وفي ضوء أهداف الخطة اإلستراتيجية للجامعة، والمنبثقة من خطة وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي إلستكمال منشآت 

الجامعة التعليمية، والبحثية، ليعود بالنفع على أبناء محافظتنا بوجه خاص، ومصرنا الحبيبة بوجه عام؛ 

وحاجة الجامعة الماسة لتحقيق الخطة اإلستراتيجية، وأهدافها المرجوة في إستكمال كليات الجامعة، وٕاكتمالها: بما يضمن النهوض بالمجتمع 
البحرواي، وتخريج كوادر علمية مؤهلة علميا ومهنيا، لتلبية إحتياجات سوق العمل، ومتطلبات المنافسة محليًا، وعالميًا مع رفع مستوى 
التزامهم بالمسئولية االجتماعية، والمهنية، واالخالقية تجاة الوطن، وقضايا المجتمع, باالضافة الى إجراء البحوث العلميه المرتبطة بأولويات 

المجتمع، وقضاياه، ومشكالته األساسية .

وحيث أن األراضي التي تمتلكها الجامعة عبارة عن 13 فدان فقط مقام عليها 10 كليات تخدم تخدم تعداد طالبي كبير يصل إلى عدد 55 
ألف طالب وطالبة فى مرحلة البكالريوس و 8 أالف طالب و طالبة فى مرحلة التعليم المفتوح و 4 أالف طالب و طالبة فى مرحلة الدراسات 
العليا من أبناء محافظة البحيرة التي تعتبر من أكبر محافظات الجمهورية مساحًة، وتعدادًا سكانيًا وبالتالي فأصبحت أرض الجامعة محدودة 

بالنسبة للخطة اإلستراتيجية للجامعة إلستكمال المنشآت . 

مشروعات مخطط إقامتها على أرض األستاد - باألبعادية

المشروع

كلية الطب

 
المستشفى الجامعي 

مركز تطوير األبحاث 
و البحث العلمي

مبنى المدرجات

مبنى المعامل المركزية

كلية العالج الطبيعي

م

1

2

3

4

5

6

جدوى المشروع

1 – تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للتعليم الطبي بمحافظة البحيرة.
2 – التنمية الصحية بالمحافظة .

3 – اإلسهام في تقليل الضغط بكليات الطب بالجامعات األخرى.

1 – اإلسهام في رفع المعاناة عن طالب الجامعة و أعضاء هيئة التدريس و 
اإلداريين حيث يتم التعاقد مع مستشفيلت جامعية أخرى مما يعد عبء على 
ميزانية الجامعة باإلضافة إلى صعوبة الحاالت الطارئة للمستشفيات األخرى .

2 – اإلسهام الجزيء في القضاء على ظاهرة تمركز الخدمات الصحية في 
القاهرة و المدن الكبرى و إعطاء خدمة صحية متميزة ألبناء محافظة البحيرة .

و  القاهرة  مستشفيات  في  المرضى  تكدس  ظاهرة  منع  في  اإلسهام   –  3
اإلسكندرية .

1- تجهيز بيت خبرة في مجال تطوير األداء األكاديمي واإلداري في مجاالت 
التدريس والبحوث واالستشارات والتدريب .

ومتطلبات  التطور  مع خطى  لتتماشى  المتواصلة  التنمية  أهداف  تحقيق   -2
التغيير المستمر .

3- المساهمة في تبادل الخبرات العلمية البحثية من خالل إقامة المؤتمرات 
وورش العمل .

1 - إستيعاب العديد من المهرجانات و اإلحتفاالت و اللقاءات و الندوات و 
المؤتمرات التي تسهم في تنمية الفكر الثقافي و العلمي ، و تبادل الخبرات بين 

الجامعة و غيرها من الجامعات .
2 - المساهمة في توفير مكان مالئم لمناقشة الرسائل العلمية .

3 – العائد اإلقتصادي من تأجير المبنى .

1 – المساهمة في إجراء التجارب و األبحاث العلمية.
2 – المساهمة في نشر نتائج البحوث العلمية و كيفية تطبيقها.

3 – إستيعاب عدد أكبر من أبناء المحافظة كباحثون بجامعة  دمنهور .

1 – تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للتعليم الطبي بمحافظة البحيرة.
2 – التنمية الصحية بالمحافظة .

3 – اإلسهام في تقليل الضغط بكلية العالج الطبيعي  األخرى.
4 – توفير متخصصين لسد حاجة محافظة البحيرة من كوادر بشرية في مجال 

العالج الطبيعي.

التكلفة التقديرية 
المبدأية

500000000 جنيه
خمسمائة مليون جنيهآ

650000000
 جنيه

ستمائة و خمسين 
مليون جنيهآ

400000000 جنيه
ربعمائة

مليون جنيهآ

150000000 جنيه
مائة و خمسون
مليون جنيهآ

150000000 جنيه
مائة و خمسون
مليون جنيهآ

150000000 جنيه
مائة و خمسون
مليون جنيهآ

مدة التنفيذ

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

مشروعات الرؤية المستقبلية - جامعة دمنهور
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في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية 
"مصر 2030"؛ وفي ضوء أهداف الخطة اإلستراتيجية للجامعة، والمنبثقة من خطة وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي إلستكمال منشآت 

الجامعة التعليمية، والبحثية، ليعود بالنفع على أبناء محافظتنا بوجه خاص، ومصرنا الحبيبة بوجه عام؛ 

وحاجة الجامعة الماسة لتحقيق الخطة اإلستراتيجية، وأهدافها المرجوة في إستكمال كليات الجامعة، وٕاكتمالها: بما يضمن النهوض بالمجتمع 
البحرواي، وتخريج كوادر علمية مؤهلة علميا ومهنيا، لتلبية إحتياجات سوق العمل، ومتطلبات المنافسة محليًا، وعالميًا مع رفع مستوى 
التزامهم بالمسئولية االجتماعية، والمهنية، واالخالقية تجاة الوطن، وقضايا المجتمع, باالضافة الى إجراء البحوث العلميه المرتبطة بأولويات 

المجتمع، وقضاياه، ومشكالته األساسية .

وحيث أن األراضي التي تمتلكها الجامعة عبارة عن 13 فدان فقط مقام عليها 10 كليات تخدم تخدم تعداد طالبي كبير يصل إلى عدد 55 
ألف طالب وطالبة فى مرحلة البكالريوس و 8 أالف طالب و طالبة فى مرحلة التعليم المفتوح و 4 أالف طالب و طالبة فى مرحلة الدراسات 
العليا من أبناء محافظة البحيرة التي تعتبر من أكبر محافظات الجمهورية مساحًة، وتعدادًا سكانيًا وبالتالي فأصبحت أرض الجامعة محدودة 

بالنسبة للخطة اإلستراتيجية للجامعة إلستكمال المنشآت . 

مشروعات مخطط إقامتها على أرض األستاد - باألبعادية

المشروع

كلية الطب

 
المستشفى الجامعي 

مركز تطوير األبحاث 
و البحث العلمي

مبنى المدرجات

مبنى المعامل المركزية

كلية العالج الطبيعي

م

1

2

3

4

5

6

جدوى المشروع

1 – تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للتعليم الطبي بمحافظة البحيرة.
2 – التنمية الصحية بالمحافظة .

3 – اإلسهام في تقليل الضغط بكليات الطب بالجامعات األخرى.

1 – اإلسهام في رفع المعاناة عن طالب الجامعة و أعضاء هيئة التدريس و 
اإلداريين حيث يتم التعاقد مع مستشفيلت جامعية أخرى مما يعد عبء على 
ميزانية الجامعة باإلضافة إلى صعوبة الحاالت الطارئة للمستشفيات األخرى .

2 – اإلسهام الجزيء في القضاء على ظاهرة تمركز الخدمات الصحية في 
القاهرة و المدن الكبرى و إعطاء خدمة صحية متميزة ألبناء محافظة البحيرة .

و  القاهرة  مستشفيات  في  المرضى  تكدس  ظاهرة  منع  في  اإلسهام   –  3
اإلسكندرية .

1- تجهيز بيت خبرة في مجال تطوير األداء األكاديمي واإلداري في مجاالت 
التدريس والبحوث واالستشارات والتدريب .

ومتطلبات  التطور  مع خطى  لتتماشى  المتواصلة  التنمية  أهداف  تحقيق   -2
التغيير المستمر .

3- المساهمة في تبادل الخبرات العلمية البحثية من خالل إقامة المؤتمرات 
وورش العمل .

1 - إستيعاب العديد من المهرجانات و اإلحتفاالت و اللقاءات و الندوات و 
المؤتمرات التي تسهم في تنمية الفكر الثقافي و العلمي ، و تبادل الخبرات بين 

الجامعة و غيرها من الجامعات .
2 - المساهمة في توفير مكان مالئم لمناقشة الرسائل العلمية .

3 – العائد اإلقتصادي من تأجير المبنى .

1 – المساهمة في إجراء التجارب و األبحاث العلمية.
2 – المساهمة في نشر نتائج البحوث العلمية و كيفية تطبيقها.

3 – إستيعاب عدد أكبر من أبناء المحافظة كباحثون بجامعة  دمنهور .

1 – تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للتعليم الطبي بمحافظة البحيرة.
2 – التنمية الصحية بالمحافظة .

3 – اإلسهام في تقليل الضغط بكلية العالج الطبيعي  األخرى.
4 – توفير متخصصين لسد حاجة محافظة البحيرة من كوادر بشرية في مجال 

العالج الطبيعي.

التكلفة التقديرية 
المبدأية

500000000 جنيه
خمسمائة مليون جنيهآ

650000000
 جنيه

ستمائة و خمسين 
مليون جنيهآ

400000000 جنيه
ربعمائة

مليون جنيهآ

150000000 جنيه
مائة و خمسون
مليون جنيهآ

150000000 جنيه
مائة و خمسون
مليون جنيهآ

150000000 جنيه
مائة و خمسون
مليون جنيهآ

مدة التنفيذ

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

مشروعات الرؤية المستقبلية - جامعة دمنهور
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مشروعات مخطط إقامتها على أرض األستاد - باألبعادية

مشروعات مخطط إقامتها على أرض النوبارية

مشروعات مخطط إقامتها على أرض إدكو

المشروع

كلية التربية الرياضة

 
 

مبنى التعليم المفتوح

الكلية التكنولوجية

كلية هندسة السفن و 
فنون المالحة

كلية الثروة السمكية

المزارع السمكية

م

6

7

8

9

10

11

جدوى المشروع

1 – توفير متخصصين لسد حاجة محافظة البحيرة من كوادر بشرية في المجال 
الرياضي و األمني .

2 - إجراء البحوث و الدراسات العلمية في مختلف مجاالت التربية الرياضية 
التي تسهم في خدمة المجتمع و تنمية البيئة .

3 -  تنمية الخرجين مهنيًا بعد التخرج من خالل البرامج المتنوعة للدراسات 
العليا مع مراعاة نشر و تبادل المعلومات و تقديم المشورة و الخبرة الرياضية و 
تقديم  و  لتطوير  الرياضي  المجال  في  العاملة  للمؤسسات  البحثية  الدراسات 

خدمات متميزة لمحافظة البحيرة .

-1 المساهمة في تنمية الفكر المعلوماتي و المساهمة في إنفتاح الشباب على 
المجتمع الخارجي تحت إشراف متخصصين في الجامعة .

2 – زيادة مستوى رفاهية أبناء محافظة البحيرة في خالل المساهمة في إمداد 
المحافظة بخبرات عصرية و كوادر بشرية متميزة.

1- استكمال المنظومة التعليمية للجامعة .
2- سد حاجة المحافظة من الكوادر البشرية المتخصصة .

3- توفير آليات وكوادر إلنشاء قواعد البيانات الالزمة لبناء مجتمع محافظة 
البحيرة.

1 – المساهمة في تخريج مهندسين مهرة للعمل في تصميم و بناء و إصالح 
السفن في الترسانة البحرية و كذلك في هيئات التصنيف و التفتيش البحري .

2 – اإلسهام في تنمية الصناعات البحرية و القومية في المواني و ذلك أصبح 
مطلبا ملحًا في ضوء أهداف مشروع تنمية شرق التفريعة ببورسعيد في تحقيق 
اإلستفادة اإلقتصادية القصوى من خالل إستغالل اآلراضي المتاحة شرق القناة 

1 -  المساهمة في سد حاجة محافظة البحيرة من اإلنتاج السمكي من خالل 
تخريج كوادر قادرة على التعامل مع هذا المنتج الغذائي.

2 – المساهمة في تدريب الكوادر البشرية المهتمة .
3 – الوصول بجامعة دمنهور إلى مكانة متميزة في البحث العلمي في مجال 

األسماك على المستويين المحلي و اإلقليمي .
4 – المساهمة في سد حاجة محافظة البحيرة و جمهورية مصر العربية من 
تربية  مجال  في  المرتفعة  المهارات  ذات  و  المتخصصة  البشرية  الكوادر 

األسمالك و أمراضها .

1- المساهمة في الدراسات العلمية واألبحاث المتعلقة باألسماك.
2- الوصول بجامعة دمنهور إلى مكانة متميزة في البحث العلمي في مجال 

األسماك على المستويين المحلي واإلقليمي .
العربية من  البحيرة و جمهورية مصر  المساهمة في سد حاجة محافظة   -3
تربية  مجال  في  المرتفعة  المهارات  ذات  و  المتخصصة  البشرية  الكوادر 

األسمالك و أمراضها .
4- استيعاب عدد كبير من الباحثين الراغبين في إجراء بحوث علمية حديثة 

في تخصص األسماك.

التكلفة التقديرية 
المبدأية

600000000 جنيه
ستمائة مليون جنيهآ

30000000 جنيه
ثالثون

مليون جنيهآ

100000000 جنيه
مائة

مليون جنيهآ

300000000 جنيه
ثلثمائة

مليون جنيهآ

300000000 جنيه
ثلثمائة

مليون جنيهآ

450000000 جنيه
أربعمائة و خمسون

مليون جنيهآ

مدة التنفيذ

3 سنوات

سنتين

سنتين

3 سنوات

سنتين

18 شهر
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مشروعات مخطط إقامتها على أرض إدكو

مشروعات مخطط إقامتها فى مجمع البستان

المشروع

كلية الغزل و النسيج

 
 

هندسة الطاقة و الطاقة 
المتجددة

مركز أبحاث زراعية و 
بيطري و صيدلنيات 
(المجمع اإلنتاجي 

البحثي)

كلية هندسة المياه 

م

12

13

14

15

جدوى المشروع

1 - توفير متخصصين في مجال هندسة الغزل و النسيج لسد حاجة محافظة 
البحيرة من الكوادر البشرية.

2 – المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة تقدم خدمات إستشارات هندسية و  
فنية .

3 – تقديم الدعم الفني لمختلف مشروعات الغزل و النسيج في محافظة البحيرة.
4 – المساهمة في خلق أفكار إبتكارية ترفع من المستوى اإلقتصادي و العملي 
و اإلجتماعي للمحافظة و لوطن ، و ذلك من خالل مشروعات الطالب للتخرج 

5 – المساهمة في إحياء مشروع الغزل و النسيج بمدينة كفر الدوار.

1 – المساهمة في تلبية إحتياجات السوق في محافظة البحيرة من الطاقة و 
الطاقة المتجددة خاصة مع إتساع أنحاء محافظة البحيرة.

2 – توفير إستهالك الكهرباء و الوقود و التي لها آثار ضارة أو مخلفات مضرة 
بالبيئة.

3 – المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة تقدم خدمات و إستشارات هندسية 
و فنية في مجال الطاقة .

4 – تدقيم الدعم الفني لمختلف المشروعات التي تحتاج إلى الطاقة المتجددة 
في محافظة البحيرة .

5 – المساهمة في خلق أفكار إبتكارية ترفع من المستوى اإلقتصادي و العلمي 
و اإلجتماعي للمحافظة و للوطن ، وذلك من خالل مشروعات الطالب للتخرج 

و أبحاث الدراسات العليا .

في  المتخصص  التجريب  خالل  من  التعليم  تجويد  منظومة  إستكمال   -1
المجاالت العلمية التي تتطلب تدريب معلمي .

الحقيقي من خالل  للتعليم  الفرصة  إتاحة  و  متميزة  تعليمية  تقديم خدمة   -2
التدريب في معامل على أحدث مستوى فني و تقني .

العلمي  البحث  إلى مكانة متميزة في مجاالت  بجامعة دمنهور  الوصول   -3
المختلفة على المستويين النحلى و الدولي ، و من ثم دخول جامعة دمنهور في 

ترتيب متقدم في التصنيف العالمي للجامعات.

1- المساهمة في تطوير أنظمة معالجة المياه لمختلف األغراض .
السدود  وٕانشاء  الصحى  والصرف  المياه  شبكات  تطوير  في  المساهمة   -2

والتحكم في المياه ودرء أخطار الفيضانات .
3- المساهمة في توفير مصادر مختلفة للمياه .

4- المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة تقدم خدمات وٕاستشارات في مجال 
هندسة المياه .

التكلفة التقديرية 
المبدأية

240000000 جنيه
مائتان و أربعون
 مليون جنيهآ

20000000 جنيه
مائة و خمسون
مليون جنيهآ

500000000 جنيه
خمسمائة

مليون جنيهآ

100000000 جنيه
مائة

مليون جنيهآ

مدة التنفيذ

3 سنوات

سنتين

3 سنوات

4 سنوات
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مشروعات مخطط إقامتها فى مجمع البستان

المشروع

كلية الهندسة الزراعية

 
 

مدرجات البستان

م

16

17

جدوى المشروع

ومجاالت  الزراعية  المجاالت  في  الهندسية  بالتطبيقات  تهتم  كلية  إنشاء   -1
الحدائق و تصميم  البيئة وهندسة  الزراعية وعلوم  الزراعي واآلليات  التصنيع 

األراضي والطرق الزراعية .
2- إنشاء كلية تهتم بالتطبيقات الهندسية في هندسة الموارد الطبيعية وٕادارة 
المخلفات الزراعية وهندسة الموارد الطبيعية وٕادارة المخلفات الزراعية وهندسة 

الري والصرف.
3- المساهمة في الدراسات العلمية واألبحاث المتعلقة بهذه المجاالت .

4- المساهمة في توفير غذاء آمن لمحافظة البحيرة .
5- المساهمة في تدريب الكوادر البشرية المهتمة بمجال الهندسة الزراعية .

البشرية المتخصصة  الكوادر  البحيرة والجمهورية من  6- سد حاجة محافظة 
وذات المهارات المرتفعة في مجال الهندسة الزراعية .

المحاضرات  إقامة  وأخصها  التعليمية  لألغراض  المبنى  وتجهيز  إنشاء   1-
العامة في المراحل الجامعية المختلفة .

-2 المساهمة في توفير أماكن إلستيعاب األعداد الكبيرة من الطالب الملتحقين 
بكليات الجامعة بالبستان .

-3 المساهمة في دعم األنشطة الطالبية من خالل إقامة الندوات واإلحتفاالت 
الرسمية .

التكلفة التقديرية 
المبدأية

100000000 جنيه
ثالثمائة

 مليون جنيهآ

15000000 جنيه
مائة و خمسون
مليون جنيهآ

مدة التنفيذ

3 سنوات

3 سنوات


