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  مقدمة

تمثـل الجامعـات الركیـزة األساسـیة للتعلـیم العـالي فــي مصـر، حیـث تسـاهم فـي بنـاء االنسـان معرفیــًا 
البشــریة فــي كافــة التخصصــات التــي  وثقافیــًا وخلقیــًا ومهاریــًا علــى النحــو الــذي یســاعد علــى تنمیــة المــوارد

كمؤسسة تعلیمیـة تربویـة وهـى تحقـق أحـد أهـدافها بتخـریج  وجامعة الفیوم .تحتاجها خطط التنمیة المستدامة
تسـعى فـى نفـس الوقـت إلـى تـوفیر  ،أجیال واعیة سالحها العلم والمعرفة لتحمل رایة المسئولیة فى المستقبل

االت الریاضــیة واإلجتماعیــة والثقافیــة والفنیــة والجوالــة والخدمــة العدیــد مــن فــرص النشــاط فــى مختلــف المجــ
المواسـم الثقافیـة بـرامج خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة األخـرى كالعامة والرعایة الطبیة الشاملة ؛ عالوة علـى 

  . األدب والعلماء فى كافة المجاالتتستضیف فیها رموز الفكر و و الجامعة التى تنظمها 

االســتراتیجي أهــم ركــائز االدارة الفاعلــة لدراســة الواقــع بكــل أبعــاده ومظــاهرة، مــن ویعتبــر التخطــیط 
قوة وضعف وفرص وتحدیات ورسم رؤى وأهداف مستقبلیة بنـاءًا علـى ذلـك، ثـم وضـع بـرامج عملیـة تسـاعد 

ویعتمـــد ذلـــك علـــى التفكیـــر االســـتراتیجي الـــذي ینطلـــق مـــن التأمـــل . علـــى االنتقـــال إلـــى المســـتقبل المنشـــود
عمیق الستشراف المستقبل وتحدید االتجـاه الـذي یقـود المؤسسـة لالسـتفادة مـن الفـرص ومواجهـة التحـدیات ال

عامـــة وقطـــاع خدمـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة  الجامعـــةویقـــود التفكیـــر االســـتراتیجي . والمتغیـــرات المســـتقبلیة
إلــى واقــع، محققــًا وضــعًا  ةالرســالســتنباط االســتراتیجیات ورســم الخطــوات المناســبة التــي تحــول خاصــة إلــى إ

  . الداخلیة والخارجیة الكفاءةأفضل یؤدي إلى رفع 

إلـــى وضـــع  للقطـــاعهـــو أداة إداریـــة تهـــدف إلـــى االنتقـــال مـــن وضـــع حـــالي فـــالتخطیط االســـتراتیجي 
  :أفضل من خالل القیام بما یلي

  .تحدید الرؤى واألهداف والتوجهات المستقبلیة المرغوب في تحقیقها .١
  .داخلیا وخارجیا لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئةالحالي  تحلیل الموقف .٢
وضــع الخطــط والعملیــات التـــي یــؤدي تنفیــذها إلـــى تقلــیص الفجــوة بـــین الموقــف الحــالي واألهـــداف  .٣

  .المنشودة
 .التنفیذ والمتابعة للخطط والعملیات االستراتیجیة والتشغیلیة .٤

اع خدمــة المجتمـع وتنمیــة البیئــة بجامعــة وترجـع أهمیــة تبنــي أسـلوب التخطــیط االســتراتیجي فـي قطــ
  :الفیوم إلى تحقیق ما یلي

  .األداء الجامعي معدالترفع الكفاءة الداخلیة للقطاع وتحسین  .١
المنتجــات والخــدمات المقدمــة  وزیــادة مســتویات رضــاء المجتمــع المحلــي عــنرفــع الكفــاءة الخارجیــة  .٢

  . من الجامعة
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  .قا لمتطلبات واحتیاجات سوق العملوتنمیة مهاراتهم وف التواصل مع الخریجین .٣
التواصـل مـع المجتمـع المحلـي استغالل التقنیات الحدیثة في تكنولوجیا المعلومات واالتصـاالت فـي  .٤

  .المجتمعیة وتطویر الخدمات
  .والتوسع في برامج خدمة المجتمعوالمجتمع المحلي تعزیز الشراكة مع رجال الصناعة  .٥
 .للجامعة تنمیة الموارد الذاتیةو  تطویر الوحدات االنتاجیة والخدمیة .٦

 .التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد .٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم األول
  أساسیةبیانات 
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  جامعة الفیوم) ١-١(
  نشأة الجامعة) ١-٢-١(

الفیوم محافظتي م بإنشاء فرع لجامعة القاهرة ب١٩٨١لسنة  ٢٨٧صدر القرار الجمهورى رقم 
انشاء فرع للجامعة ب ١٩٨٣لسنة  ٢٣٩ثم صدر القرار الجمهورى رقم . الفیوم  مقرهلیكون وبنى سویف 

وفى . فرعین مستقلین بكل من محافظتى الفیوم وبنى سویف لجامعة القاهرةبمحافظة بنى سویف لیصبح 
  .م أصبح فرع الفیوم جامعة مستقلة باسم جامعة الفیوم٢٠٠٥أول أغسطس 

یة ة كلیة هى التربیة والزراعة والهندسة والخدمة االجتماعثالث عشر  حالیاً تضم جامعة الفیوم و 
المعلومات و  واآلداب والحاسباتالفنادق والتربیة النوعیة واآلثار والطب و  ودار العلوم والعلوم والسیاحة

م ٢٠٠٧لسنة  ٣٢٤كما صدر القرار الجمهوري  .ضاإلضافة إلى المعهد الفنى للتمریب ،وریاض األطفال
  .بإنشاء كلیة التمریض ٢٠٠٩لسنة  ٣١٧تربیة الریاضیة، والقرار الجمهوري رقم بإنشاء كلیة ال

تضم أربعة مبانى للطالب ) طالب وطالبة ٤٥٠٠(تبع الجامعة مدینة جامعیة تستوعب حوالى وی
وجبة  ١٧٠٠(ومثلها للطالبات باإلضافة إلى مبنى إسكان الطالبات الجدید ومطعم مركزى یقدم حوالى 

للطالب غیر المقیمین بالمدینة الجامعیة، ومزرعتان تابعتان لإلنتاج النباتى لكلیة الزراعة  یومیا) مطهیة
باإلضافة . فدان ١٠٠، والثانیة بمنطقة صحراء دمو ومساحتها فدان ٢٨هما قرب الكلیة ومساحتها احدا

اجات المدن إلى مزرعة لإلنتاج الحیوانى والداجنى بمزرعة الكلیة كوحدة ذات طابع خاص تفى باحتی
   .الجامعیة من اللحوم والبیض ومنتجات األلبان

كرسي مزودة بأحدث أجهزة االضاءة  ٦٥٠كما تضم الجامعة قاعة االحتفاالت الكبرى سعتها 
ألف متر مربع یضم مالعب مفتوحة لكرة القدم  ١٥والصوت، ومركز لألنشطة الطالبیة على مساحة 

هذا فضال عن اقتراح انشاء مركز التدریب  .صالتي لیاقة بدنیةوالید والطائرة وحمام سباحة أولیمبي و 
ألف متر مربع یضم مركزًا للدراسات  ٣٥االقلیمي لجامعة الفیوم على ساحل بحیرة قارون على مساحة 

البیئیة والجیولوجیة ومركزًا لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها ومركزًا للتدریب واالرشاد السیاحي وقاعة 
  .مراتمؤت

م بشأن الترخیص لجامعة الفیوم ٢٠٠٩لسنة  ٢٣٢٣وقد صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
فدان بالموقع المخصص لها بمدینة الفیوم الجدیدة تخصص  ١٥٠بإنشاء منطقة استثماریة على مساحة 

وذلك  ألنشطة تعلیمیة واستثماریة للجامعة كلیات بوحداتها ومراكزها البحثیة وأنشطة أخرى متنوعة
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لمواجهة التوسعات المستقبلیة للجامعة تمهیدًا النشاء حرم جامعي جدید یضم تخصصات غیر تقلیدیة 
  .بالتعاون مع الجامعات األجنبیة والقطاع الخاص

ألف متر مربع بمدینة الفیوم بجوار الحرم الجامعي الحالي جاري إنشاء  ٢٦وقد تم تخصیص 
، باإلضافة إلى طب وكلیة التمریض والمستشفى الجامعي الجدیدمجمع للكلیات الطبیة بها تضم كلیة ال

  .ألف متر مربع إلنشاء نادى للسادة أعضاء هیئة التدریس المقیمین بالفیوم

 ٢٥عضو هیئة تدریس ومعاونیهم یقومون بالتدریس لنحو  ١٨٠٠وتضم الجامعة ما یقرب من 
طالب وطالبة، وعدد الطالب  ١٩٩٤٥یبلغ عدد الطالب بمرحلة البكالوریوس ف .ألف طالب وطالبة

 –أستاذ  ١٥٣: كما یبلغ عدد السادة أعضاء هیئة التدریس. طالب وطالبة ١٠٧٦بمرحلة الدراسات العلیا 
موظف  ٢٣٤٣، وعدد العاملین مساعد ومعیدمدرس  ٩٤٧ –مدرس  ٣٥٦ –أستاذ مساعد  ١٤٢

  .وعامل
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  الھیكل التنظیمي للجامعة) ١-٢-١(
  

اإلدارة العامة الشئون 
القانونية

مركز املعلومات 
واللتوثيق

إدارة التنظيم
العالقات العامة 

واالعالم
التخطيط واملتابعة

التوجيه املاىل 
واإلدارى

إدارة القضايا والتنفيذ 
واحلجز اإلدارى

إدارة الفتاوى والعقود 
والتظلمات والشكوى

إدارة التحقيقات 
والتأديب

ق ترتيب الوظائفق االحصاءق النشرق التوثيق
ق التنظيم وطرق 

العمل
إدارة املتابعةق التدريب

إدارة خدمة 
املواطنني

ق التوجيه اإلدارىق التوجيه املاىلق املتابعةق التخطيط

م.  مكتب النائبم.  مكتب النائبم مكتب النائب

شئون التسجيل
شئون الدراسة 
واالمتحانات

اخلرجيني وحترير 
الشهادات

النشاط الرياضى
النشاط 

االجتماعى واألسر
النشاط الثقاىف 

والفىن
اجلوالة واخلدمة 

العامة
الشئون املالية 

واإلدارية
م. ع.  الدراسات 
العليا والبحوث

إ.  العالقات 
الثقافية

إ.  الدراسات العلياإدارة املكتبةإدارة البحوث
ختطيط ومتابعة 
تنفيذ املشروعات

الشئون املاليةالتغذيةاملدن اجلامعية ( طالبات) املدن اجلامعية (   طلبة ) 
ق الشئون 
العالجية

ق طب األسنانق الشئون الوقائية
ق التحاليل 

واألشعة

ملشرتياتاملوازنةاحلسابات ق ش املقرق خ العامةاحملفوظاتاملعاشاتاالستحقاقاترعاية العاملنيالكادر اخلاصالكادر العاماملخازنا

الصيانة والرتميماتافنشاءاتوسائل نقل

مجلس الجامعة

الشئون الهندسية

إدارة الشئون الطبيةاإلدارة العامة للمدن الجامعيـة

أ ع مكتب رئيس اجلامعة

أمين عام الجامعـة ( العالية )

اإلدارة العامة لشئون 
التعليم

اإلدارة العامة لرعاية الشــباب

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمعنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

إ متابعة وتقييم أداء 
الوحدات ذات الطابع 

اخلاص

أ.ع الشئون المالية

م .  مكتب أمين عام الجامعة

أ . ع الشئون اإلدارية

تمع  االدارة العامة لشئون خدمة ا
واملشروعات البيئية

األمناء المساعدون ( ٢)  أمانة المجالس

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع المطبعة المركزيــة
الخاص

رئيــس الجامعــة

اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
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  قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة) ٢-١(
  نشأة القطاع) ١-٢-١(

بانشاء قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  ٢٥٨٤رئیـس مجلس الوزراء رقم / د.صدر قرار أ
عبد الحمید عبد التواب صبرى نائبًا لرئیس جامعة / وتم تعیین األستاذ الدكتور  ٢٠٠٧بالجامعة سنة 
 وكان قد تم إسناد أعمال شئون .٢٥/١١/٢٠٠٧خدمة المجتمع وتنمیة البیئة اعتبارا من الفیوم لشئون 

محمد الخلیلى بركات نائب رئیس جامعة الفیوم لشئون / األستاذ الدكتور إلى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 
  ٢٤/١١/٢٠٠٧الى  ١٧/١/٢٠٠٧الدراسات العلیا والبحوث فى الفترة من 

  
  -:نائب رئیس الجامعة في االختصاصات التالیة / ذ الدكتور وتتلخص مهام األستا

اإلشــراف علــى إعــداد الخطــط والبــرامج التــي تكفــل تحقیــق دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع وتنمیــة  .١
 .البیئة

دم خــدماتها أو بعـــض خـــدماتها اإلشــراف علـــى إدارة شــئون الوحـــدات ذات الطــابع الخـــاص التــى تقـــ .٢
 .یات الجامعیةالطالب فیما عدا المستشفلغیر 

 .اإلشراف على المنشآت الجامعیة التى تقدم خدماتها لغیر الطالب  .٣

اإلشــراف علــى تنفیــذ بــرامج التــدریب بأنواعهــا المختلفــة للعــاملین بالحكومــة والقطــاع الخــاص ســواء  .٤
 .كان تدریبا مستمرا أو دورات تدریبیة 

  االشراف على التدریب المهنى والفنى للجمهور  .٥
ظــــیم المــــؤتمرات والــــدورات العلمیــــة والمحاضــــرات العامــــة التــــى تســــتهدف خدمــــة االشــــراف علــــى تن .٦

  المجتمع وتنمیة البیئة 
االشراف على اجراء البحوث التطبیقیة التـى تجـرى لحسـاب الشـركات والجهـات االخـرى فـى الـداخل  .٧

 .او الخارج

نمیـــة البیئـــة قبـــل دراســة تقـــاریر الكلیـــات وتوصـــیات المـــؤتمرات العلمیـــة بالنســـبة لخدمـــة المجتمـــع وت  .٨
 .عرضها على مجلس الجامعة 

متابعة تنفیذ قرارات المجلس األعلـى للجامعـات ومجلـس الجامعـة فـي شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة  .٩
 .البیئة 
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  قطاع الھیكل التنظیمي لل) ٢-٢-١(

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ة االدارة العام
لشئون خدمة 

 المجتمع

مكتب نائب 
رئیس الجامعة 
لشئون خدمة 

 المجتمع

المطبعة 
 المركزیة

مركز 
حضارة 
وتراث 
 الفیوم

مركز 
استشارات 
وبحوث 
 التنمیة

مركز خدمة 
المجتمع 
وتنمیة 
 البیئة

ادارة تخطیط 
البرامج 
ومتابعة 

المشروعات 
البیئیة 

ادارة تقییم 
ومتابعة اداء 

ات ذات الوحد
الطابع 
 الخاص  
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  الثانيالقسم 
  رؤیة ورسالة القطاع
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  الثالثالقسم 
 SWOT Analysisالبیئي التحلیل 

  
  منھجیة اعداد الخطة) ١-٣(

  المنھجیة واألسلوب) ١-١-٣(

ـــــف اســـــتراتیجیتها أو توجهاتهـــــا  التخطـــــیط االســـــتراتیجي ـــــتم بالمؤسســـــة لتعری ـــــة ت هـــــو عملیـــــة نظامی
المســـــتقبلیة، واتخـــــاذ القـــــرارات الضـــــروریة نحـــــو توجیـــــه المـــــوارد المادیـــــة والبشـــــریة المتاحـــــة لتحقیـــــق هـــــذه 

  :وهناك منهجین تعتمد علیهم عملیة اعداد الخطة االستراتیجیة لمؤسسات التعلیم العالي. ةاالستراتیجی
ویقـوم هــذا المـدخل علــى رســم الوضـع األمثــل الــذي  ) :Draw – See – Think(المـنهج األول  .١

ترغــب المؤسســة أن تكــون علیــه، ثــم تحدیــد األنشــطة الالزمــة لســد أو غلــق الفجــوة بــین الوضــع الحــالي 
األمثـــل، مـــن خـــالل التحدیـــد واالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد المادیـــة والبشـــریة المتاحـــة بالمؤسســـة والوضـــع 

  .والالزمة لتنفیذ هذه األنشطة
ویقـوم هـذا المـدخل علـى تقیـیم الوضـع الحـالي ووضـع ) : See – Think – Draw(المـنهج الثـاني  .٢

ن نتــائج تقیــیم الوضــع الحــالي األهــداف المرغــوب فــي تحقیقهــا ثــم رســم الطریــق لســد أو غلــق الفجــوة بــی
  .واألهداف المرغوب في تحقیقها

فـــي اعـــدادها علـــى وتنمیـــة البیئـــة  لقطـــاع خدمـــة المجتمـــعهـــذا وقـــد اعتمـــدت الخطـــة االســـتراتیجیة  
  :المنهج األول من خالل القیام بالخطوات التالیة

  .التمهید العداد الخطة االستراتیجیة من خالل تشكیل فریق العمل .١
  ومناقشتها مع األطراف ذات الصلة للقطاعوالرسالة وضع الرؤیة  .٢
 SWOTمــن خــالل تحلیــل نقــاط القــوة والضــعف والفــرص والتهدیــدات  للقطــاعتقیــیم الموقــف الحــالي  .٣

Analysis.  
  .القطاع ورسالتهورؤیة  للقطاعتحدید الفجوة بین الموقف الحالي  .٤
ي تحقـــق ســـد أو غلـــق الفجـــوة بـــین ، والتـــاالســـتراتیجیة والسیاســـات الحاكمـــة وضـــع الغایـــات واألهـــداف .٥

  .القطاعالموقف الحالي ورسالة 
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  .ووضع آلیات التنفیذ والمتابعة القطاعالتنفیذیة لتطبیق االستراتیجیة وتطویر  إعداد الخطة .٦

بجامعـة الفیــوم  وتنمیـة البیئــة لقطـاع خدمــة المجتمـعوقـد اسـتندت عملیــة إعـداد الخطـة االســتراتیجیة 
  :متمثًال في SWOT Analysisي على أسلوب التحلیل الرباع

وغیرهــا مــن العوامــل  الجامعــةالتــي تتمثــل فــي اتجاهــات األفــراد داخــل  Strengthsتحلیــل نقــاط القــوة  .١
  .الداخلیة والتي تساعد في تحقیق األهداف

ــل نقــاط الضــعف  .٢ وغیرهــا مــن  الجامعــةالتــي تتمثــل فــي اتجاهــات األفــراد داخــل  Weaknessesتحلی
 .تي تعیق تحقیق األهدافالعوامل الداخلیة وال

التي تتمثـل فـي العوامـل الخارجیـة التـي یمكـن اسـتغاللها فـي تحقیـق  Opportunitiesتحلیل الفرص  .٣
 .األهداف

التــي تتمثــل فــي العوامــل الخارجیــة التــي یمكــن أن تعرقــل عملیــة تحقیــق  Threatsتحلیــل التهدیــدات  .٤
 .األهداف

ربـــاعي لعوامـــل البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة علـــى وقـــد إعتمـــد تصـــمیم أدوات جمـــع بیانـــات التحلیـــل ال
 Nationalالتي أقرتهـا الهیئـة القومیـة لضـمان جـودة التعلـیم واالعتمـاد فـي مصـر إعتماد الجامعاتمعاییر 

Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education (NAQAAE) ،
عتمـــاد الجامعـــات الصـــادر عـــن ٕ  أربعـــةوالتـــي تتمثـــل فـــي عـــدد م، ٢٠٠٨الهیئـــة عـــام  والـــوارد بـــدلیل تقـــویم وا

  :وهم) ١(وتتمثل هذه المعاییر في محورین یوضحهما الشكل . عنصر ٢٨معاییر و 

  الفكر االستراتیجي والسیاسات الحاكمة للجامعة: المحور األول .١

ي ولـدیها مـن تتبنـى الفكـر االسـتراتیجالجامعـة مـن أن  إلـى التحقـق معیارین یهـدفاویحتوي هذا المحور على 
ــات االبتكاریـــة مـــا یـــدعم قـــدرتها الذاتیـــة فـــي ســـعیها لتحقیـــق رســـالتها وغایاتهـــا  الخطـــط والبـــرامج  والممارسـ
وأهــدافها االســتراتیجیة، وكــذلك التحقــق مــن أن الجامعــة لــدیها سیاســات فنیــة واضــحة المعــالم ترشــد وتــدعم 

  .اتخاذ القرارات على كافة المستویات االداریة

  

  تقویم األداء والتطویر المستمر: يالمحور الثان .٢
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معیـــارین یهـــدفا إلـــى التحقـــق مـــن تقیـــیم األنشـــطة والعملیـــات المرتبطـــة بـــاألداء ویحتـــوي هـــذا المحـــور علـــى 
الجامعي وتقویم مخرجات ومردودات السیاسات الفنیة الحاكمة لألداء الجامعي وقدرة الجامعـة علـى تصـمیم 

  .دارة ونظم الجودةوتنفیذ الخطط التطویریة ودعم القیادة ال

  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  المتغیرات والمعاییر التي تم االعتماد علیها ): ١(شكل
  لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئةفي اعداد الخطة االستراتیجیة 

  

  مصادر وأدوات جمع البیانات) ٢-١-٣(

  :لجمع بیانات التحلیل الرباعي، فقد تم االعتماد على المصادر التالیة للبیانات

  :البیانات الثانویة .١

حیــث تــم االســتناد إلــى فحــص بعــض الوثــائق بقطــاع خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة الســتیفاء بعــض 
 :یليالعناصر الواردة بمعاییر االعتماد، ومن هذه الوثائق ما 

 .لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئةالمجالس الرسمیة  .أ 

 .لخاصبالمراكز والوحدات ذات الطابع االوثائق الخاصة  .ب 

  .الموقع االلكتروني لجامعة الفیوم .ج 

 المحور األول
 ستراتیجياال الفكر

 الحاكمة والسیاسات
 للجامعة

 المحور الثاني
تقویم األداء 

 والتطویر المستمر

  الفكر االستراتیجي واالبتكاري .١
  السیاسات الحاكمة للجامعة .٢

مردود السیاسات الحاكمة  .١
 للجامعة

 التطویر وضمان الجودة .٢
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دلیــــل الوحــــدات : اصــــدارات ومطبوعــــات قطــــاع خدمــــة المجتمــــع وتنمیــــة البیئــــة بجامعــــة الفیــــوم مثــــل .د 
ـــــب ع – )٢٠٠٩االصـــــدار األول (والمراكـــــز ذات الطـــــابع الخـــــاص  ـــــاني كتی ـــــم الث ـــــد العل دیســـــمبر (ی

٢٠٠٩ .(  
 .لجامعات المصریةمحاضر اجتماعات نواب خدمة المجتمع وتنمیة البیئة با .ه 

نتـــائج التحقـــق مـــن قـــدرة كلیـــات الجامعـــة مـــن التقـــدم لالعتمـــاد الـــذي قـــام بـــه مركـــز ضـــمان الجـــودة  .و 
 . والتخطیط االستراتیجي بالجامعة

  
  :البیانات األولیة .٢

عشــر أداة لجمــع البیانــات المطلوبــة مــن بیئــة العمــل الداخلیــة والخارجیــة  ثمانیــةتــم االعتمــاد علــى 
  : موعات على النحو التاليمقسمة في أربعة مج

شخصــیة مــع األطــراف ذات  مقابلــة) ١٥(حیــث تــم إجــراء عــدد  :Interviewالمقابلــة الشخصــیة  .أ 
وكـــالء كلیـــات الجامعـــة   – نائـــب رئـــیس الجامعـــة لشـــئون خدمــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة: الصــلة وهـــم

المقــابالت الشخصــیة ومــن المالحــظ أنــه قــد تــم االعتمــاد فــي . لشــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة
ًا مــن لكــونهم مصــدرًا هامــ بقطــاع خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بالجامعــةعلــى أعضــاء االدارة العلیــا 

وذلـك إسـتنادا إلـى الموقـع الـذي یشـغله كـل  مصادر المعلومات حول واقع القطاع وتخطیطًا لمسـتقبله
عتمــدت المقــابالت الشخصــیة وقــد إ. الجامعــة والكلیــات التابعــةعضــو فــي قیــادة وتســییر العمــل فــي 

عـدة  Structure Interviewعلـى نمـط المقابلـة المهیكلـة  ُ مـن خـالل طـرح مجموعـة مـن األسـئلة الم
، والتــي یمكــن إســتخدامها فــي إدارة فاعلــة للمقــابالت الشخصــیة مــع ادارة  للتعــرف علــى  القطــاعســلفًا

  .یعة عمل كل منهمبالنظر إلى طب قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئةبعض جوانب واقع 

ــــم إعــــداد وتصــــمیم عــــدد  :Questionnaireاالستقصــــاء  .ب  اســــتمارات الســــتطالع رأي ) ١(حیــــث ت
وقــد بلغــت  .التـدریسهیئــة لجــان خدمـة المجتمــع وتنمیـة البیئــة بكلیــات الجامعـة مــن أعضـاء أعضـاء 

 ()اســـتمارة كـــان الصـــالح منهـــا عـــدد () عـــدد االســـتمارات التـــي وزعـــت علـــى أعضـــاء اللجـــان عـــدد 
 %.استمارة بنسبة استجابة وصلت إلى  
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 حیـث تـم عقـد العدیـد مـن جلسـات العصـف الـذهني :Brain Stormingجلسات العصف الـذهني  .ج 
  :تمثلت في

لتحدیــد البیانــات المطلوبــة وتحدیــد المتغیــرات التــي یمكــن لفریــق العمــل جلســات العصــف الــذهني  -
قـاط القــوة والضـعف والفـرص والتهدیــدات ومناقشـة ن دوات جمـع بیانـات التحلیــل الربـاعيتناولهـا وأ

عــداد مصــفوفات العوامــل  ٕ المقترحــة والتــي تــم التوصــل إلیهــا بعــد االنتهــاء مــن تحلیــل البیانــات وا
ووضـــــع الخطـــــة التنفیذیـــــة لتطبیــــــق  االســـــتراتیجیة الداخلیـــــة والخارجیـــــة واالســـــتراتیجیات البدیلــــــة

 .االستراتیجیة

والوحــدات ذات الطـــابع الخــاص بالجامعـــة  جلســات العصــف الـــذهني مــع بعــض مـــدیري المراكــز -
والكلیـــــات التابعـــــة لمناقشـــــة وضـــــع الوحـــــدات ذات الطـــــابع الخـــــاص والخـــــدمات المقدمـــــة وحجـــــم 

 .االنجازات بهذه الوحدات ومستویات رضاء األطراف المستفیدة عن الخدمات المقدمة

ارات جلســــات العصــــف الــــذهني مــــع عــــدد مــــن الخــــریجین لمناقشــــة مــــدى توافــــق القــــدرات والمهــــ -
المكتســبة أثنــاء الدراســة ومتطلبــات ســوق العمــل والخــدمات المقدمــة والمقتــرح تقــدیمها مــن خــالل 

 .الجامعة والكلیات التابعة

نقـاط القـوة المسـتفیدین مـن داخـل الجامعـة وخارجهـا لمناقشـة جلسات العصف الذهني مـع بعـض  -
 .النتهاء من تحلیل البیاناتوالضعف والفرص والتهدیدات المقترحة والتي تم التوصل إلیها بعد ا

  

 تحلیل البیانات )٣-١-٣(

ــــة مــــن مصــــادرها المختلفــــة،  تحلیــــل هــــذه البیانــــات  تبــــدأبعــــد االنتهــــاء مــــن جمــــع البیانــــات المطلوب
ســتخالص النتــائج منهــا ٕ جمعهــا عــن تــم والمرحلــة األولــى فــي عملیــة التحلیــل هــي مراجعــة البیانــات التــي . وا

للتأكــــد مــــن  أو الفحــــص الوثــــائقي جلســــات العصــــف الــــذهنيأو  تبانةاالســــطریـــق المقــــابالت الشخصــــیة أو 
ومــن الطبیعــي، وبصــفة خاصــة فـي حالــة اســتطالعات الــرأي، أن نتوقــع عــدم األجابــة . سـالمتها واســتكمالها

عـــن بعـــض األســـئلة لعـــدم فهمهـــا أو لعـــدم الرغبـــة فـــي اجابتهـــا أو ألن الوضـــع ال یختلـــف بالنســـبة لـــبعض 
وقــد تــم التعامــل مــع االجابــات غیــر الكاملــة مــن . ا عــن كــل أو بعــض األســئلةالمستقصــى مــنهم إذا أجــابو 

وقــد تلـى ذلــك تجهیـز البیانــات . خـالل اســتبدالها بقیمـة المتوســط الحسـابي للســؤال الـذي لــم تـتم االجابــة عنـه
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اسـتخدام  وفي هذا الصـدد، فقـد تـم. ثم ادخالها تمهیدًا لتحلیها واستخراج وتفسیر النتائج) الترمیز أو التكوید(
لتحلیـــل البیانــــات اعتمــــادًا علــــى بعــــض المقــــاییس  SPSSبرنـــامج التحلیــــل االحصــــائي للعلــــوم االجتماعیــــة 

  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري -تكرارات باألعداد والنسب المئویة ال :واألسالیب االحصائیة هي
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  نتائج التحلیل البیئي) ٢-٣(
  



  
  

  الخطة االستراتیجیة لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة                                                                                            
  
  

 

 



  
  

  الخطة االستراتیجیة لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة                                                                                            
  
  

 

 

  جیة الداخلیة والخارجیةتحلیل العوامل االستراتی) ٣-٣(
  

بعــد االنتهــاء مــن جمــع وادخــال وتحلیــل البیانــات تــم دراســة وتحلیــل المتغیــرات أو العوامــل فــي بیئــة 
العمل الداخلیة والخارجیة للكلیـة، ومـن ثـم تحدیـد مجـاالت القـوة والضـعف والفـرص والتهدیـدات واسـتخالص 

االســـــتراتیجیة الداخلیــــة ومصـــــفوفة العوامـــــل الــــدالالت االســـــتراتیجیة مــــن خـــــالل إعـــــداد مصــــفوفة العوامـــــل 
  .االستراتیجیة الخارجیة

  مصفوفة العوامل االستراتیجیة الداخلیة) ١-٣-٣(

لقطــاع خدمــة المجتمـــع أهــم عناصــر القـــوة والضــعف فــي بیئــة العمـــل الداخلیــة ) ١(یوضــح جــدول 
" جیـد"أو " متوسـط" للقطـاعي ویتضـح مـن الجـدول أن األداء الكلـ. والوزن النسبي والمرجح لهم وتنمیة البیئة

  ).٣،٤(حیث أن الدرجة االجمالیة لألوزان المرجحة تساوي 
  

  للكلیة مصفوفة العوامل االستراتیجیة الداخلیة): ٢(جدول 

  
  م

  
  العوامل االستراتیجیة الداخلیة

  الوزن
 النسبي

ترتیب 
درجة 

 الجاذبیة

  الوزن 
/ المرجح
النقاط 

 المرجحة

  Strengths    نقاط القوة
حرم جامعي ذو موقع متمیز یضم بنیة تحتیة وفوقیة تساعد الجامعة على تحقیق   ١

 0.28 5 0.055 .رسالتها وأهدافها

وجود هیكل تنظیمي مالئم ومعتمد وتوصیف وظیفي شامل وموثق لقطاع خدمة   ٢
 0.26 5 0.053 .المجتمع وتنمیة البیئة بالجامعة

ات أعمال جدیدة بالجامعة معنیة بخدمة توافر وحدات ذات طابع خاص ومراكز ووحد  ٣
 0.10 2 0.048 .المجتمع ومساعدة للجامعة في توفیر موارد ذاتیة متجددة وتحقیق میزة تنافسیة

تعلیمیة على / بحثیة/ تدریبیة/ توافر الموارد المادیة والبشریة لتقدیم خدمات استشاریة  ٤
 0.10 2 0.048 .المستوي المحلي واالقلیمي والدولي 

 0.21 4 0.051 . وجود قنوات اتصال مع القطاعات االنتاجیة والخدمیة في المجتمع المحیط بالجامعة  ٥

 0.15 3 0.049 .إنشاء وحدات تخصصیة الدارة األزمات ومتابعة الخریجین بالجامعة والكلیات التابعة  ٦

شبكات (مات توافر قواعد البیانات والبرمجیات والبنیة التحتیة الكافیة لنظم المعلو   ٧
 0.05 1 0.047) الخ.....نظم المعلومات االداریة –نظم االتصال التلیفوني  -االنترنت  –الحاسب 
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  م

  
  العوامل االستراتیجیة الداخلیة

  الوزن
 النسبي

ترتیب 
درجة 

 الجاذبیة

  الوزن 
/ المرجح
النقاط 

 المرجحة
 .بالجامعة

توافر معلومات دقیقة ومحدثة عن الجامعة والكلیات في صورة مطبوعة والكترونیة   ٨
 0.10 2 0.048 .لجمیع المستفیدین داخل وخارج الجامعة

لجودة بالجامعة ووحدات مماثلة بالكلیات تتوافر بها التجهیزات وجود مركز لضمان ا  ٩
 0.15 3 0.049 .والكوادر البشریة المؤهلة والكافیة لضمان الجودة بالجامعة وتأهیلها لالعتماد

الرعایة االجتماعیة ألعضاء هیئة التدریس والعاملین بالجامعة من خالل نادي   ١٠
 0.20 4 0.050 عي وغیرهاأعضاء هیئة التدریس والمركز االجتما

  Weaknesses   نقاط الضعف
عدم وجود خطط معتمدة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة وتعظیم الموارد الذاتیة سواء  ١

 0.28 5 0.055 .على مستوى الجامعة أو على مستوى الكلیات

 ضعف برامج التسویق والتوعیة للخدمات المجتمعیة والبیئیة والوحدات ذات الطابع ٢
 0.27 5 0.054 .الخاص بالجامعة

والمراكز والوحدات  وتنمیة البیئةعدم تفعیل الشكل التنظیمي الدارات خدمة المجتمع  ٣
 0.20 4 0.050 .التخصصیة الدارة األزمات ومتابعة الخریجین

األطراف المجتمعیة المختلفة في األنشطة التعلیمیة والبحثیة  ضعف مشاركة ٤
 0.14 3 0.048 .للجامعة والكلیات والمجتمعیة والبیئیة

السیاسات الفنیة الحاكمة للجامعة والكلیات في مجاالت خدمة المجتمع  وضوحعدم  ٥
 0.15 3 0.049 .وتنمیة البیئة والموارد البشریة والموارد المادیة والعالقات المحلیة والدولیة

 0.26 5 0.053 .ضعف قنوات االتصال المفعلة مع الخریجین ومنظمات سوق العمل ٦

األطراف المجتمعیة عن  رضاءمستویات ضعف االستفادة من نتائج قیاس األداء و  ٧
 0.20 4 0.050 .الخدمات المجتمعیة المقدمة الخریجین و 

قصور الفكر االداري للقائمین على الوحدات ذات الطابع الخاص بما ال یتناسب مع   ٨
 0.09 2 0.047 .توجهات وسیاسات الدولة

 0.05 1 0.045 .للجامعة فى مواجهة المشكالت المجتمعیة والتنمویة التطبیقیةدودیة دور البحوث مح  ٩

بقطاع خدمة المجتمع  والعاملین للقیادات موثقة تدریبیة وبرامج خطط وجود عدم  ١٠
 0.21 4 0.051 .وتنمیة البیئة

 3.40  1.00  إجمالي األوزان

  

  الخارجیة مصفوفة العوامل االستراتیجیة) ٢-٣-٣(
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لقطـاع خدمـة المجتمـع وتنمیـة أهم الفـرص والتهدیـدات فـي بیئـة العمـل الخارجیـة ) ٢(یوضح جدول 
ویتضــح مــن الجــدول أن األداء الكلــي . والــوزن النســبي والمــرجح لهــم أو مصــفوفة البروفیــل التنافســي البیئــة

  ).٣،٥(ي حیث أن الدرجة االجمالیة لألوزان المرجحة تساو " جید"أو " متوسط" للقطاع
  

  مصفوفة العوامل االستراتیجیة الخارجیة): ٢(جدول 

  
  م

  
  العوامل االستراتیجیة الخارجیة

  الوزن
 النسبي

ترتیب 
درجة 

 الجاذبیة

  الوزن 
/ المرجح
النقاط 

 المرجحة

  Opportunities    الفرص
المجالس الرسمیة سواء على األطراف المجتمعیة المختلفة في  مشاركة  ١

 0.161 3 0.054 .أو على مستوى الكلیات والمعاهد والوحدات التابعة  مستوى الجامعة
لخدمات المتخصصة على خریجي الجامعة وااألطراف المجتمعیة  اقبال  ٢

 0.105 2 0.052 .الجامعةالتي تقدمها 
 0.165 3 0.055 .تشجیع الدولة على دفع مشروعات التطویر بمؤسسات التعلیم العالي  ٣
ریجي الجامعة العدید من المناصب القیادیة  والتنفیذیة في تولي أبناء وخ  ٤

 0.165 3 0.055 .الداخل والخارج
وجود دورات تدریببة لتنمیة قدرات ومهارات أعضاء هیئة التدریس   ٥

 0.232 4 0.058 .واألجهزة الرسمیة بالدولة والعاملین توفرها وزارة التعلیم العالي
 0.105 2 0.052 .وفتح اسواق جدیدةتشجیع االستثمارات حو توجه الدولة ومحافظة الفیوم ن  ٦
بالمجتمع المحیط لخدمات الدعم والخدمیة  االنتاجیةاحتیاجات القطاعات   ٧

 0.226 4 0.056 . الفني وتنمیة قدرات ومهارات العاملین بها
توجه الدوله نحو االهتمام بدعم البحوث التطبیقیة لخدمة المجتمع وتنمیة   ٨

 0.232 4 0.058 .المحلیةالبیئة 
 0.311 5 0.062 .الحصول على االعتماد  ٩

  Threats   التهدیدات
 0.157 3 0.052 .التغیرات في السوق واحتیاجات سوق العمل ١
 0.102 2 0.051 .ارتفاع ظاهرة البطالة والتضخم ٢
 0.161 3 0.054 .سرعة التغیرات البیئیة والتطورات التكنولوجیة على المستوى العالمي ٣
المنتجات والخدمات التخصصیة التي تزاید المنافسة المحلیة واالقلیمیة في  ٤

 0.226 4 0.056 .تقدمها الجامعة
 0.304 5 0.061 .والمخصصات المالیة الحكومیةالتمویل  تواضع حجم ٥
 0.297 5 0.059 .أنشطة التطویر والتعزیزجمود القوانین واللوائح التي تعیق  ٦
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  م

  
  العوامل االستراتیجیة الخارجیة

  الوزن
 النسبي

ترتیب 
درجة 

 الجاذبیة

  الوزن 
/ المرجح
النقاط 

 المرجحة
المجتمع المحلي بدور الجامعة كبیت خبرة في مجاالت خدمة  ادراك عدم ٧

 0.157 3 0.052 .المجتمع وتنمیة البیئة
 إنشاء معدالت زیادة خالل من العالي التعلیم خصخصة نحو العام التوجه  ٨

 0.226 4 0.056 .الخاصة والمعاهد الجامعات
جامعات والجهات ضعف التنسیق والتعاون بین قطاعات خدمة المجتمع بال  ٩

 0.220 4 0.055 .المعنیة
 3.50   1.00  إجمالي األوزان
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  القسم الرابع
 تصمیم وصیاغة االستراتیجیة

  

  االستراتیجیةتصمیم ) ١-٤(

بعـــد االنتهـــاء مـــن توصـــیف وتشـــخیص وتحلیـــل الموقـــف الحـــالي لبیئـــة العمـــل الداخلیـــة والخارجیـــة 
 تطـویرالداخلیة والخارجیة، تأتي الخطوة الثالثة المتمثلـة فـي  واعداد مصفوفتي العوامل االستراتیجیة للقطاع

 اعــداد مصــفوفة أخــرى یطلــق علیهــا التــي تعتمــد علــى Alternative Strategiesاالســتراتیجیات البدیلــة 
  :على تنمیة البدائل االستراتیجیة لكل محور من المحاور التالیةوالتي تعتمد ، TWOSمصفوفة 

  .القوة واالستفادة من الفرص الخارجیةاستراتیجیات تعزیز نقاط  .١
  .استراتیجیات تعزیز نقاط القوة وتجنب التهدیدات الخارجیة .٢
  .عف واالستفادة من الفرص الخارجیةاستراتیجیات التغلب على نقاط الض .٣
  .عف وتجنب التهدیدات الخارجیةاستراتیجیات التغلب على نقاط الض .٤

یمكـن أن تتـوائم  القطـاعالخارجیـة التـي تواجـه  كیـف أن التهدیـدات والفـرص) ٣(ویتضح من جـدول 
لقطـاع مع مجاالت الضعف والقوة الداخلیة لینـتج عـن ذلـك مجموعـة مـن البـدائل االسـتراتیجیة التـي یمكـن لل

وقـد توصـلت نتـائج التحلیـل، وكمـا . االسـتراتیجیة ینتهجها لتحقیق رسالته وغایاته وأهدافهأن خدمة المجتمع 
اســــتراتیجیة : وهــــي بالقطــــاعهنــــاك ثالثــــة بــــدائل اســــتراتیجیة یمكــــن تطبیقهــــا  ، أن)٣(هــــو موضــــح بجــــدول 

  . استراتیجیة النمو –استراتیجیة التكامل  –التمییز

وللمفاضــلة بــین البــدائل االســتراتیجیة الــثالث فقــد تــم إعــداد مصــفوفة التخطــیط االســتراتیجي الكمــي 
فـي المرحلـة  ع وتنمیـة البیئـة بجمعـة الفیـومقطـاع خدمـة المجتمـ، والتـي نـتج عنهـا أن )٤(الموضحة بجـدول 
  . االستراتیجیة یاته وأهدافهوغا لتحقیق رسالته التكاملاستراتیجیة لتزم بتطبیق یالقادمة یجب أن 
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 TWOSسلوب االستراتیجیات البدیلة باستخدام أمصفوفة ): ٣(جدول 

 
 العوامل االستراتیجیة الداخلیة
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ةیة الخارجیالعوامل االستراتیج  

  Weaknesses   نقاط الضعف  Strengths    نقاط القوة

حرم جامعي ذو موقع متمیز یضم بنیة تحتیة وفوقیة  .١
 .تساعد الجامعة على تحقیق رسالتھا وأھدافھا

وجود ھیكل تنظیمي مالئم ومعتمد وتوصیف وظیفي  .٢
 .شامل وموثق لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

ابع خاص ومراكز ووحدات أعمال توافر وحدات ذات ط .٣
جدیدة بالجامعة معنیة بخدمة المجتمع ومساعدة للجامعة 

  .في توفیر موارد ذاتیة متجددة وتحقیق میزة تنافسیة
/ توافر الموارد المادیة والبشریة لتقدیم خدمات استشاریة .٤

تعلیمیة على المستوي المحلي واالقلیمي / بحثیة/ تدریبیة
  .والدولي 

نتاجیة والخدمیة في اتصال مع القطاعات االقنوات  وجود .٥
 . بالجامعةالمجتمع المحیط 

وحدات تخصصیة الدارة األزمات ومتابعة  إنشاء .٦
  .الخریجین بالجامعة والكلیات التابعة

البنیة التحتیة الكافیة قواعد البیانات والبرمجیات و توافر .٧
نظم  -االنترنت  –شبكات الحاسب (لنظم المعلومات 

 )الخ.....نظم المعلومات االداریة –تلیفوني االتصال ال
  .بالجامعة

في  الجامعة والكلیاتمعلومات دقیقة ومحدثة عن  توافر .٨
لجمیع المستفیدین داخل  صورة مطبوعة والكترونیة

  .وخارج الجامعة
وجود مركز لضمان الجودة بالجامعة ووحدات مماثلة  .٩

لمؤھلة بالكلیات تتوافر بھا التجھیزات والكوادر البشریة ا
 .والكافیة لضمان الجودة بالجامعة وتأھیلھا لالعتماد

 والعاملین التدریس ھیئة ألعضاء االجتماعیة الرعایة .١٠
 والمركز التدریس ھیئة أعضاء نادي خالل من بالجامعة

  وغیرھا االجتماعي

عدم وجود خطط معتمدة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة  .١
ى الجامعة أو وتعظیم الموارد الذاتیة سواء على مستو

  .على مستوى الكلیات
ضعف برامج التسویق والتوعیة للخدمات المجتمعیة  .٢

  .والبیئیة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة
عدم تفعیل الشكل التنظیمي الدارات خدمة المجتمع  .٣

والمراكز والوحدات التخصصیة الدارة  وتنمیة البیئة
  .األزمات ومتابعة الخریجین

طراف المجتمعیة المختلفة في األنشطة األ ضعف مشاركة .٤
  .للجامعة والكلیاتالتعلیمیة والبحثیة والمجتمعیة والبیئیة 

عدم وضوح السیاسات الفنیة الحاكمة للجامعة والكلیات  .٥
في مجاالت خدمة المجتمع وتنمیة البیئة والموارد البشریة 

  .والموارد المادیة والعالقات المحلیة والدولیة
صال المفعلة مع الخریجین ومنظمات ضعف قنوات االت  .٦

 .سوق العمل
 رضاءمستویات ضعف االستفادة من نتائج قیاس األداء و .٧

الخدمات المجتمعیة الخریجین واألطراف المجتمعیة عن 
 .المقدمة 

قصور الفكر االداري للقائمین على الوحدات ذات الطابع  .٨
 .الخاص بما ال یتناسب مع توجھات وسیاسات الدولة

للجامعة فى مواجھة  التطبیقیةدور البحوث  محدودیة  .٩
 .المشكالت المجتمعیة والتنمویة

 للقیادات موثقة تدریبیة وبرامج خطط وجود عدم .١٠
  .بقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة والعاملین
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ص
الفر

    
O

pportunities
  

المجالس الرسمیة األطراف المجتمعیة المختلفة في  مشاركة .١
أو على مستوى الكلیات  سواء على مستوى الجامعة

  .والمعاھد والوحدات التابعة 
لخدمات على خریجي الجامعة وااألطراف المجتمعیة  اقبال .٢

 .الجامعةالمتخصصة التي تقدمھا 
تشجیع الدولة على دفع مشروعات التطویر بمؤسسات  .٣

 .التعلیم العالي
تولي أبناء وخریجي الجامعة العدید من المناصب القیادیة   .٤

 .في الداخل والخارج والتنفیذیة
وجود دورات تدریببة لتنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة  .٥

واألجھزة  التدریس والعاملین توفرھا وزارة التعلیم العالي
 .الرسمیة بالدولة

وفتح تشجیع االستثمارات توجھ الدولة ومحافظة الفیوم نحو  .٦
 .اسواق جدیدة

المحیط بالمجتمع والخدمیة  االنتاجیةاحتیاجات القطاعات  .٧
 . لخدمات الدعم الفني وتنمیة قدرات ومھارات العاملین بھا

توجھ الدولھ نحو االھتمام بدعم البحوث التطبیقیة لخدمة  .٨
 .المجتمع وتنمیة البیئة المحلیة

  .الحصول على االعتماد .٩

المتاحة بالقطاع البشریة المادیة وإعادة ھیكلة الموارد  .١
 ).نمواستراتیجیة ال(وتعظیم االستفادة منھا 

دراسة االحتیاجات المجتمعیة لتنمیة الموارد الذاتیة  .٢
 ).التكاملاستراتیجیة ( للجامعة

من خالل الحصول على  للجامعةتحسین الوضع التنافسي  .٣
 ).استراتیجیة التمییز(االعتماد 

تفعیل دور الوحدات االداریة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة  .٤
 .)التكاملیة استراتیج( على مستوى الجامعة والكلیات

انشاء وتفعیل مركز ووحدات الدارة األزمات والكوارث  .٥
استراتیجیة ( وتحسین أنظمة األمن والسالمة المھنیة

 .)النمو
البنیة التحتیة لنظم قواعد البیانات والبرمجیات و تطویر .٦

لخدمة قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  المعلومات
 .)استراتیجیة النمو( بالجامعة

متكامل لضمان الجودة بالقطاع وتحسین  وضع نظام .٧
 .)استراتیجیة التمییز( مستویات الرضا واألداء الجامعي

تطویر نظم الرعایة الصحیة واالجتماعیة العضاء ھیئة  .٨
  .)النمواستراتیجیة ( التدریس والعاملین بالجامعة

 
ً على  .١ تطویر خطط خدمة المجتمع وتنمیة البیئة اعتمادا

 .)استراتیجیة التكامل( لياحتیاجات المجتمع المح
 للخدمات المجتمعیة والبیئیةتفعیل خطط وبرامج تسویقیة  .٢

بالجامعة والكلیات التابعة والوحدات ذات الطابع الخاص 
 .)استراتیجیة النمو(

تحسین كفاءة المشاركة المجتمعیة لتقدیم خدمات  .٣
تعلیمیة على المستوي المحلي / بحثیة/ تدریبیة/ استشاریة

 .)استراتیجیة التكامل(والدولي واالقلیمي 
تطویر واعالن السیاسات الفنیة الحاكمة للجامعة والكلیات  .٤

في مجاالت خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  في ضوء 
 .)استراتیجیة التمییز( المستجدات المحلیة والدولیة

انشاء وتفعیل مركز ووحدات لمتابعة الخریجین ودعم  .٥
 .)لاستراتیجیة التكام( التواصل معھم

تفعیل دور القیادات في قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  .٦
الدارة وتطویر المراكز والوحدات الخاصة والتابعة 

  .)استراتیجیة النمو( للقطاع
رفع قدرات القیادات وأعضاء ھیئة التدریس والعاملین  .٧

من خالل تصمیم خطط وبرامج تدریبیة موثقة بالقطاع 
 .)استراتیجیة التمییز(ومعتمدة 

األداء وقیاس رضاء استخدام التغذیة الراجعة من تقییم  .٨
في عملیات التطویر المستمر والتأھیل  المستفیدین
  ).استراتیجیة التمییز(لالعتماد 
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التھدیدات
  

 T
hreats

  
 .التغیرات في السوق واحتیاجات سوق العمل .١
 .ارتفاع ظاھرة البطالة والتضخم .٢
نولوجیة على سرعة التغیرات البیئیة والتطورات التك .٣

 .المستوى العالمي
المنتجات والخدمات تزاید المنافسة المحلیة واالقلیمیة في  .٤

 .التخصصیة التي تقدمھا الجامعة
 .والمخصصات المالیة الحكومیةالتمویل  تواضع حجم .٥
 .أنشطة التطویر والتعزیزجمود القوانین واللوائح التي تعیق  .٦
بیت خبرة في عدم قناعة المجتمع المحلي بدور الجامعة ك .٧

 .مجاالت خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
 زیادة خالل من العالي التعلیم خصخصة نحو العام التوجھ .٨

 .الخاصة والمعاھد الجامعات إنشاء معدالت
ضعف التنسیق والتعاون بین قطاعات خدمة المجتمع  .٩

  .بالجامعات والجھات المعنیة

 
تحدیث رسالة وأھداف الجامعة في ضوء الموارد  .١

 مكانات المتاحة ووفقا للتغیرات المحلیة والعالمیةواال
 .)استراتیجیة التمییز(

تطویر وتفعیل التوصیف الوظیفي للعاملین بقطاع خدمة  .٢
استراتیجیة ( المجتمع والمراكز والوحدات التابعة

 .)التمییز
تطویر نظم قیاس أداء المراكز والوحدات التابعة للقطاع  .٣

 .)تمییزاستراتیجیة ال( والعاملین بھا
تحسین مستویات رضاء المستفیدین عن الخدمات  .٤

 .)استراتیجیة التكامل( المجتمعیة والبیئیةة المقدمة
تحسین مستویات رضاء أعضاء ھیئة التدریس والعاملین  .٥

استراتیجیة ( عن الخدمات الصحیة واالجتماعیة بالجامعة
 .)التمییز

ن دعم مشاركة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملی .٦
 .)استراتیجیة التكامل( في الخدمات المجتمعیة والبیئیة

تحویل الوحدات ذات الطابع الخاص إلى وحدات مربحة  .٧
  . )استراتیجیة النمو(

 
بما یتناسب واحتیاجات  تحسین أداء ومھارات الخریجین .١

  ).استراتیجیة التمییز(سوق العمل 
وتقدیم منتجات جدیدة ومراكز اعمال استحداث وحدات  .٢

 ).النمواستراتیجیة (ت جدیدة ومتمیزة وخدما
تعظیم االستفادة من مشروعات التطویر الداخلیة والمنح  .٣

استراتیجیة ( الموارد الذاتیة للجامعةدعم لالخارجیة 
  ).النمو

في مجال خدمة المجتمع وتنمیة التوسع خارج الحدود  .٤
  ).استراتیجیة التكامل(البیئة 
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  تیجي الكميالتخطیط االسترامصفوفة ): ٤(جدول 

  المتوسط  العوامل االستراتیجیة الداخلیة م
 الوزن االحصائي

 البدائل االستراتیجیة
 استراتیجیة النمو استراتیجیة التكامل استراتیجیة التمییز

 الوزن المرجح الترتیب الوزن المرجح الترتیب الوزن المرجح الترتیب

   نقاط القوة  

  یز یضم بنیة تحتیة وفوقیة تساعد حرم جامعي ذو موقع متم 1
 0.28 5 0.17 3 0.22 4 0.055 4.5 .الجامعةعلى تحقیق رسالتھا وأھدافھا

وجود ھیكل تنظیمي مالئم ومعتمد وتوصیف وظیفي شامل وموثق لقطاع  2
 0.21 4 0.11 2 0.26 5 0.053 4.3 .خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالجامعة

3 
ومراكز ووحدات أعمال جدیدة بالجامعة  توافر وحدات ذات طابع خاص

معنیة بخدمة المجتمع ومساعدة للجامعة في توفیر موارد ذاتیة متجددة 
 .وتحقیق میزة تنافسیة

3.9 0.048 4 0.19 5 0.24 5 0.24 

/ بحثیة/ تدریبیة/ توافر الموارد المادیة والبشریة لتقدیم خدمات استشاریة 4
 0.19 4 0.24 5 0.19 4 0.048 3.9 .قلیمي والدولي تعلیمیة على المستوي المحلي واال

وجود قنوات اتصال مع القطاعات االنتاجیة والخدمیة في المجتمع المحیط  5
 0.21 4 0.26 5 0.15 3 0.051 4.2 . بالجامعة

إنشاء وحدات تخصصیة الدارة األزمات ومتابعة الخریجین بالجامعة  6
 0.10 2 0.25 5 0.20 4 0.049 4 .والكلیات التابعة

7 
توافر قواعد البیانات والبرمجیات والبنیة التحتیة الكافیة لنظم المعلومات 

نظم المعلومات  –نظم االتصال التلیفوني  -االنترنت  –شبكات الحاسب (
 .بالجامعة) الخ.....االداریة

3.8 0.047 4 0.19 3 0.14 5 0.23 

یات في صورة مطبوعة توافر معلومات دقیقة ومحدثة عن الجامعة والكل 8
 0.14 3 0.19 4 0.10 2 0.048 3.9 .والكترونیة لجمیع المستفیدین داخل وخارج الجامعة

9 
وجود مركز لضمان الجودة بالجامعة ووحدات مماثلة بالكلیات تتوافر بھا 
التجھیزات والكوادر البشریة المؤھلة والكافیة لضمان الجودة بالجامعة 

 .وتأھیلھا لالعتماد
4 0.049 5 0.25 3 0.15 2 0.10 
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  المتوسط  العوامل االستراتیجیة الداخلیة م
 الوزن االحصائي

 البدائل االستراتیجیة
 استراتیجیة النمو استراتیجیة التكامل استراتیجیة التمییز

 الوزن المرجح الترتیب الوزن المرجح الترتیب الوزن المرجح الترتیب

الرعایة االجتماعیة ألعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالجامعة من خالل  10
 0.20 4 0.10 2 0.15 3 0.050 4.1 نادي أعضاء ھیئة التدریس والمركز االجتماعي وغیرھا

   نقاط الضعف  

 عدم وجود خطط معتمدة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة وتعظیم الموارد 1
 0.28 5 0.28 5 0.17 3 0.055 4.5 .الذاتیة سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى الكلیات

ضعف برامج التسویق والتوعیة للخدمات المجتمعیة والبیئیة والوحدات  2
 0.27 5 0.22 4 0.16 3 0.054 4.4 .ذات الطابع الخاص بالجامعة

ع وتنمیة البیئة والمراكز عدم تفعیل الشكل التنظیمي الدارات خدمة المجتم 3
 0.15 3 0.20 4 0.20 4 0.050 4.1 .والوحدات التخصصیة الدارة األزمات ومتابعة الخریجین

ضعف مشاركة األطراف المجتمعیة المختلفة في األنشطة التعلیمیة  4
 0.19 4 0.24 5 0.14 3 0.048 3.9 .والبحثیة والمجتمعیة والبیئیة للجامعة والكلیات

5 
وح السیاسات الفنیة الحاكمة للجامعة والكلیات في مجاالت خدمة عدم وض

المجتمع وتنمیة البیئة والموارد البشریة والموارد المادیة والعالقات المحلیة 
 .والدولیة

4 0.049 5 0.25 2 0.10 3 0.15 

 0.16 3 0.26 5 0.21 4 0.053 4.3 .ضعف قنوات االتصال المفعلة مع الخریجین ومنظمات سوق العمل 6

ضعف االستفادة من نتائج قیاس األداء ومستویات رضاء األطراف  7
 0.15 3 0.15 3 0.25 5 0.050 4.1 .المجتمعیة عن الخریجین والخدمات المجتمعیة المقدمة 

قصور الفكر االداري للقائمین على الوحدات ذات الطابع الخاص بما ال  8
 0.23 5 0.14 3 0.19 4 0.047 3.8 .یتناسب مع توجھات وسیاسات الدولة

محدودیة دور البحوث التطبیقیة للجامعة فى مواجھة المشكالت المجتمعیة  9
 0.23 5 0.14 3 0.18 4 0.045 3.7 .والتنمویة
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  المتوسط  العوامل االستراتیجیة الداخلیة م
 الوزن االحصائي

 البدائل االستراتیجیة
 استراتیجیة النمو استراتیجیة التكامل استراتیجیة التمییز

 الوزن المرجح الترتیب الوزن المرجح الترتیب الوزن المرجح الترتیب

عدم وجود خطط وبرامج تدریبیة موثقة للقیادات والعاملین بقطاع خدمة  10
 0.21 4 0.10 2 0.26 5 0.051 4.2 .المجتمع وتنمیة البیئة

   الفرص  

1 

مشاركة األطراف المجتمعیة المختلفة في المجالس الرسمیة سواء على 
 0.21 4 0.27 5 0.11 2 0.054 3.8 .مستوى الجامعة أو على مستوى الكلیات والمعاھد والوحدات التابعة 

2 
اقبال األطراف المجتمعیة على خریجي الجامعة والخدمات المتخصصة 

 0.16 3 0.16 3 0.21 4 0.052 3.7 .التي تقدمھا الجامعة

3 
 0.28 5 0.11 2 0.17 3 0.055 3.9 .تشجیع الدولة على دفع مشروعات التطویر بمؤسسات التعلیم العالي

4 
تولي أبناء وخریجي الجامعة العدید من المناصب القیادیة  والتنفیذیة في 

 0.17 3 0.28 5 0.17 3 0.055 3.9 .الداخل والخارج

5 

تدریببة لتنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدریس  وجود دورات
 0.17 3 0.12 2 0.29 5 0.058 4.1 .والعاملین توفرھا وزارة التعلیم العالي واألجھزة الرسمیة بالدولة

6 
 0.21 4 0.16 3 0.16 3 0.052 3.7 .توجھ الدولة ومحافظة الفیوم نحو تشجیع االستثمارات وفتح اسواق جدیدة

7 
القطاعات االنتاجیة والخدمیة بالمجتمع المحیط لخدمات الدعم  احتیاجات

 0.23 4 0.28 5 0.17 3 0.056 4 . الفني وتنمیة قدرات ومھارات العاملین بھا

8 
توجھ الدولھ نحو االھتمام بدعم البحوث التطبیقیة لخدمة المجتمع وتنمیة 

 0.23 4 0.29 5 0.17 3 0.058 4.1 .البیئة المحلیة

 0.25 4 0.19 3 0.31 5 0.062 4.4 .على االعتماد الحصول 9
   التھدیدات  
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  المتوسط  العوامل االستراتیجیة الداخلیة م
 الوزن االحصائي

 البدائل االستراتیجیة
 استراتیجیة النمو استراتیجیة التكامل استراتیجیة التمییز

 الوزن المرجح الترتیب الوزن المرجح الترتیب الوزن المرجح الترتیب
 0.10 2 0.26 5 0.21 4 0.052 3.7 .التغیرات في السوق واحتیاجات سوق العمل 1
 0.10 2 0.20 4 0.20 4 0.051 3.6 .ارتفاع ظاھرة البطالة والتضخم 2

3 
 0.21 4 0.11 2 0.21 4 0.054 3.8 .العالمي سرعة التغیرات البیئیة والتطورات التكنولوجیة على المستوى

4 
تزاید المنافسة المحلیة واالقلیمیة في المنتجات والخدمات التخصصیة التي 

 0.17 3 0.28 5 0.28 5 0.056 4 .تقدمھا الجامعة

 0.30 5 0.24 4 0.12 2 0.061 4.3 .تواضع حجم التمویل والمخصصات المالیة الحكومیة 5
 0.18 3 0.18 3 0.18 3 0.059 4.2 .اللوائح التي تعیق أنشطة التطویر والتعزیزجمود القوانین و 6

7 
عدم ادراك المجتمع المحلي بدور الجامعة كبیت خبرة في مجاالت خدمة 

 0.16 3 0.26 5 0.21 4 0.052 3.7 .المجتمع وتنمیة البیئة

8 
نشاء التوجھ العام نحو خصخصة التعلیم العالي من خالل زیادة معدالت إ

 0.17 3 0.23 4 0.28 5 0.056 4 .الجامعات والمعاھد الخاصة

9 
ضعف التنسیق والتعاون بین قطاعات خدمة المجتمع بالجامعات والجھات 

 0.11 2 0.28 5 0.11 2 0.055 3.9 .المعنیة

 7.31   7.53   7.46   1.00  االجمالي  
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  الغایات االستراتیجیة) ٢-٤(
سـعى ی، نتـائج التحلیـل البیئـيو  امعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئـةورسالة الجفي ضوء رؤیة 

  :االستراتیجیة التالیة الغایاتإلى تحقیق  القطاع

تطـــویر كفـــاءة المشـــاركة المجتمعیـــة والبیئیـــة مـــن خـــالل ادارة فاعلـــة لخدمـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة  .١
اع ویضــمن تقــدیم خــریج متمیــز یمتلــك وتعظــیم االســتفادة مــن المــوارد المتاحــة بمــا یحقــق رســالة القطــ

  . مهارات سوق العمل
رفـع القــدرة التنافســیة للمراكــز والوحـدات االنتاجیــة واســتحداث مراكــز ووحـدات تقــدم منتجــات وخــدمات  .٢

  .جدیدة ومتمیزة للمجتمع وبما یسهم في تنمیة الموارد الذاتیة للجامعة
  

  :األهداف االستراتیجیة) ٣-٤(
ومـن أجـل الوصـول ، التحلیـل البیئـينتـائج و  جامعة وقطاع خدمة المجتمـعورسالة الفي ضوء رؤیة 

  :تحقیق األهداف االستراتیجیة التالیةإلى  یسعى القطاع الغایات االستراتیجیةإلى 

االسـتفادة مـن المـوارد المتاحـة تطـویر الهیكـل التنظیمـي لقطـاع خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة وتعظـیم  .١
  .ع قدرات العنصر البشريورف

تطویر خطط لخدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة فـي ضـوء دراسـة احتیاجـات المجتمـع المحلـي ومتطلبـات  .٢
  .التنمیة وبما یحقق رسالة القطاع من خالل ادارة فاعلة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة

  .بما یتناسب واحتیاجات سوق العمل دعم التواصل وتحسین أداء ومهارات الخریجین .٣
 .مي الدارة األزمات والكوارث وتحسین نظم األمن والسالمة المهنیةتفعیل الشكل التنظی .٤

خدمــة المجتمــع وتنمیـــة تحقیــق التكامــل مـــع المؤسســات االنتاجیــة والخدمیـــة والمســتفیدین فــي مجـــال  .٥
  .البیئة

واالتصــاالت لخدمــة القطــاع وربــط الجامعــة  البنیــة التحتیــة لــنظم المعلومــاتقواعــد البیانــات و  تطــویر .٦
  .حیطبالمجتمع الم

وضــع نظــام متكامــل لضــمان الجــودة بالقطــاع وتحســین مســتویات األداء والرضــا الــوظیفي للعــاملین  .٧
  .بالقطاع
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 .تطویر نظم الرعایة الصحیة واالجتماعیة العضاء هیئة التدریس والعاملین بالجامعة .٨

المسـتوي تعلیمیـة علـى / بحثیـة/ تدریبیـة/ تحسین كفاءة المشاركة المجتمعیـة لتقـدیم خـدمات استشـاریة .٩
  المحلي واالقلیمي والدولي

رفع كفاءة وفاعلیة المراكـز والوحـدات ذات الطـابع الخـاص واسـتحداث مراكـز ووحـدات تقـدم منتجـات  .١٠
  .وخدمات جدیدة ومتمیزة للمجتمع وبما یسهم في تنمیة الموارد الذاتیة للجامعة

  

  ضع الحالي واألهداف اإلستراتیجیةالفجوة بین الو ) ٤-٤(

والفـــرص  ا مـــن تحدیـــد لمجـــاالت القـــوة والضـــعفة التحلیـــل البیئـــي ومـــا نـــتج عنهـــفـــي ضـــوء عملیـــ
بــین هــذا  فــي الموائمــةورغبــة  ،للقطــاع والبیئــة المحیطــة بــهوالتهدیــدات، والتــي عبــرت عــن الواقــع الحقیقــي 

ا ، وتمشــیمتطلبــات اســتكمال تحقیــق االهــداف االســتراتیجیةالــدقیق لتحدیــد وال االســتراتیجیةالواقــع واألهــداف 
یجــب أن یقــوم قطــاع خدمــة المجتمــع وتنمیــة ، وفــي ضــوء رؤیــة ورســالة الجامعــة رؤیــة ورســالة القطــاعمــع 

  :باألنشطة التالیة البیئة بالجامعة

١.  
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  السیاسات المرشدة لتنفیذ االستراتیجیة) ٥-٤(
مـــــن وقـــــتهم فـــــي المشـــــاركة % ١٠یجــــب أن ینفـــــق أعضـــــاء هیئـــــة التـــــدریس بالجامعـــــة علــــى األقـــــل  .١

% ٢٠على األقـل مـن وقـتهم فـي أعمـال الجـودة والتطـویر، و% ٢٠تمعیة واألنشطة الطالبیة، والمج
% ٥٠على األقل من وقتهم في في عمـل یتعلـق بالبحـث العلمـي واالشـراف علـى الرسـائل العلمیـة، و

 .من وقتهم في التدریس واألنشطة المرتبطة

ــــات التابعــــة بإتلتــــزم ادارة  .٢ ــــي فــــي شــــراك رجــــال الصــــنالجامعــــة والكلی المجــــاالت اعة والمجتمــــع المحل
 .المختلفة المرتبطة بالتدریس والتدریب والبحث العلمي وخدمة المجتمع

وتحقیــق  كمنـتج نهــائي للعملیـة التعلیمیــة بالجامعـة الخــریجبـدعم الجامعــة والكلیـات التابعــة ادارة تلتـزم  .٣
 .التوافق بین المؤهالت المتاحة ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي

ووالوحــــدات التابعـــــة  ضـــــمان الجــــودةلمركــــز بتــــوفیر الـــــدعم المــــادي والمعنــــوي ادارة الجامعــــة تلتــــزم  .٤
 .بالكلیات

ــــات التابعــــة تلتــــزم  .٥ ــــى مســــتویات الرضــــا للمســــتفیدین مــــن الخــــدمات ادارة الجامعــــة والكلی بتحقیــــق أعل
 .المجتمعیة

ـــة وعـــدم المســـاءلة والمحاســـ نظـــمبتفعیـــل ادارة الجامعـــة والكلیـــات التابعـــة تلتـــزم  .٦ بیة مـــع تحقیـــق العدال
 .التمییز بین األطراف ذات العالقة

فـي األحـداث والمناسـبات ذات العالقـة التـي تـتم  الجامعـةبتمثیـل ادارة الجامعة والكلیـات التابعـة تلتزم  .٧
 .مصر وخارجهاداخل 

المهنــة  وأعضــاء هیئــة التــدریس والعــاملون والطــالب بأخالقیــاتادارة الجامعــة والكلیــات التابعــة تلتــزم  .٨
  .وحقوق الملكیة الفكریة والنشر
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  المصادر المتاحة لتوفیر التمویل) ٦-٤(
  .الجامعة موازنة .١

  .بالجامعة والكلیات التابعة الوحدات ذات الطابع الخاصالمراكز و  .٢

  خدمة المجتمع وتنمیة البیئةالمشروعات المشتركة مع المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة في مجال  .٣

 .الهبات والتبرعات .٤
  

  الصعوبات والتحدیات) ٧-٤(
 .استمرار عدم تقبل ثقافة الجودة لدى الكثیر من األطراف .١

  .جودة التعلیم واالعتماد تغییر معاییر االعتماد الصادرة عن الهیئة القومیة لضمان .٢

  .األزمات االقتصادیة والسیاسیة والبیئیة المحلیة والعالمیة .٣

  .احتیاجات سوق العملالتغیرات في  .٤

 . ضعف التمویل الجامعيو  وائحجمود الل .٥

 .لمحلي والعالميالتكنولوجیة على المستوى او  واالقتصادیةسرعة التغیرات البیئیة  .٦

 .الجامعةعدم تقبل األطراف المجتمعیة االلتحام والتواصل مع  .٧
  

 األولویات) ٨-٤(

همیـــة فیمـــا یلـــي ترتیـــب أولویـــات تنفیـــذ أنشـــطة تقلـــیص الفجـــوة بـــین الواقـــع واألهـــداف فـــي ضـــوء األ
  :النسبیة والتمویل المتاح
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  الخامسالقسم 
  اعداد الخطط التنفیذیة لتطبیق االستراتیجیة

 
المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد

  التنفیذ
مؤشرات المتابعة 

  وتقییم األداء
التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

  .ع قدرات العنصر البشرياالستفادة من الموارد المتاحة ورفتطویر الهیكل التنظیمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وتعظیم ): ١(ستراتیجي الھدف اال

تحدیث ) ١(
الھیكل التنظیمي 

التوصیف و
الوظیفي لقطاع 
خدمة المجتمع 

  وتنمیة البیئة

ھیكل تنظیمي معتمد ) أ١(
ومالئم لرسالة القطاع 

یف وظیفي شامل وتوص
  وموثق

تحدیث الھیكل ) ١أ١(
 التنظیمي للقطاع واعتماده
وتضمینھ بالھیكل 

  التنظیمي للجامعة

نائب رئیس الجامعة   ٤/٢٠١١  ١١/٢٠١٠   -
االدارة العامة + 

لشئون خدمة 
 المجتمع

وثیقة التوصیف التنظیمى 
  محدث ومعتمد 

  

  

تحدیث التوصیف ) ٢أ١(
  الوظیفي للقطاع

االدارة العامة   ٤/٢٠١١  ١١/٢٠١٠   -
لشئون خدمة 

 المجتمع

    وثیقة التوصیف الوظیفى

مناقشة التوصیف ) ٣أ١(
الوظیفي مع األطراف 

  ذات العالقة

االدارة العامة   ٤/٢٠١١  ١١/٢٠١٠   -
لشئون خدمة 

 المجتمع

محاضر االجتماعات مع 
  االطراف المختلفة

  

وضع آلیات ) ٤أ١(
مراجعة التوصیف 

  الوظیفي

االدارة العامة   ٤/٢٠١١  ١١/٢٠١٠   -
لشئون خدمة 

 المجتمع

وثیقة الیات مراجعة 
  التوصیف الوظیفى 

  

اعتماد التوصیف ) ٥أ١(
الوظیفي للقطاع من 

  مجلس الجامعة

االدارة العامة   ٤/٢٠١١  ١١/٢٠١٠   -
لشئون خدمة 

 المجتمع

وثیقة التوصیف التنظیمى 
  معتمدة 

  

تعظیم ) ٢(
االستفادة من 

الموارد البشریة 

تفعیل التوصیف ) أ٢(
الوظیفي لقطاع خدمة 

  المجتمع وتنمیة البیئة

اعداد دلیل ) ١أ٢(
بالتوصیف الوظیفي بعد 

  التحدیث ونشره

االدارة العامة   ٦/٢٠١١  ٢/٢٠١١   -
لشئون خدمة 

 المجتمع

دلیل التوصیف التنظیمى 
  معتمدة
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

اع خدمة بقط
  المجتمع

اعادة ھیكلة ) ٢أ٢(
الموارد البشریة بالقطاع 

وء التوصیف في ض
الوظیفي ومتطلبات 

  االختیار والتعیین

نائب رئیس الجامعة        -
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمیة 
 البیئة

قاعدة بیانات الموارد 
  البشریة الحالیة والمطلوبة

  

تنمیة قدرات القیادات ) ب٢(
قطاع خدمة المجتمع وتنمیة ب

  البیئة

اعداد تقریر ) ١ب٢(
بالدورات التدریبیة 

ھا القیادات الحاصل علی
في  بقطاع خدمة المجتمع
  مجال التنمیة االداریة 

االدارة العامة        -
لشئون خدمة 

 المجتمع

وثیقة بالدورات التدریبیة 
  للقیادات

  

اعداد خطة ) ٢ب٢(
بالبرامج التدریبیة في 
مجال التنمیة االداریة 
للقیادات بقطاع خدمة 
المجتمع ومناقشتھا 

  واعتمادھا

ة االدارة العام       -
لشئون خدمة 

 المجتمع

    خطة تدریب القیادات 

تفعیل الخطة ) ٣ب٢(
التدریبیة للقیادات بقطاع 

  خدمة المجتمع

نائب رئیس الجامعة        -
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمیة 
 البیئة

    االدلة والشواھد المرتبطة

تنمیة قدرات العاملین ) ج٢(
بقطاع خدمة المجتمع وتنمیة 

  البیئة

ریر اعداد تق) ١ج٢(
بالدورات التدریبیة 

 العاملینالحاصل علیھا 
في  بقطاع خدمة المجتمع
  مجال التنمیة االداریة

االدارة العامة        -
لشئون خدمة 

 المجتمع

وثیقة بالدورات التدریبیة 
  للعاملین 

  

اعداد خطة ) ٢ج٢(
تدریبیة لتنمیة مھارات 
العاملین بقطاع خدمة 
المجتمع في ضوء 
متطلبات التوصیف 

  وظیفيال

االدارة العامة        -
لشئون خدمة 

 المجتمع

    خطة تدریب العاملین
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

تفعیل الخطة ) ٣ج٢(
التدریبیة للعاملین بقطاع 

  خدمة المجتمع

نائب رئیس الجامعة        -
امین عام الجامعة + 
مدیر عام شئون + 

 البیئة

    االدلة والشواھد المرتبطة

تحسین ) ٣(
كفاءة القیادات 

بقطاع خدمة 
  المجتمع 

الختیار وضع معاییر ) أ٣(
 القیادات األكادیمیة والتنفیذیة

  بقطاع خدمة المجتمع

تصمیم وتوزیع ) ١أ٣(
وتحلیل استمارات 
استطالع رأي األطراف 
ذات العالقة حول معاییر 
اختیار القیادات األكادیمیة 

  والتنفیذیة بالقطاع

    استمارات استطالع الراى نائب رئیس الجامعة        -

ع واعتماد وض) ٢أ٣(    
معاییر اختیار القیادات 
األكادیمیة والتنفیذیة 

  بالقطاع

وثیقة معاییر اختبارات  نائب رئیس الجامعة        -
  القیادات معتمدة

  

وضع آلیات لعدم ) ب٣(  
  تداخل السلطات

تحدید واعتماد ) ١ب٣(
 المسئولیات

واالختصاصات للقیادات 
األكادیمیة والتنفیذیة 

اعتمادا على بالقطاع 
توصیف الوظیفي وقانون ال

تنظیم الجامعات 
واستطالع رأي األطراف 

  ذات العالقة

وثیقة مسئولیات  نائب رئیس الجامعة        -
واختصاصات القیادات 

  االكادیمیة والتنفیذیة

  

تحدید ) ٢ب٣(    
اختصاصات وآلیة عمل 
وتشكیل المجالس الرسمیة 
بالقطاع ومناقشتھ 

  واعتماده

اختصاصات وآلیة ة وثیق نائب رئیس الجامعة       -
عمل وتشكیل المجالس 

  الرسمیة بالقطاع

  

      -            

      -            
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

ارة تطویر خطط لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة في ضوء دراسة احتیاجات المجتمع المحلي ومتطلبات التنمیة وبما یحقق رسالة القطاع من خالل اد): ٢(الھدف االستراتیجي 
  .یئةفاعلة لخدمة المجتمع وتنمیة الب

تحسین كفاءة 
الخدمات 

المجتمعیة 
وتنمیة البیئة 

  بالجامعة

تفعیل الشكل التنظیمي الدارة 
شئون خدمة المجتمع وتنمیة 

  البیئة

تحدیث الشكل التنظیمي 
لالداره العامة لشئون 
خدمة المجتمع وتنمیة 
البیئة على مستوى 

  الجامعة 

تحدیث الھیكل التنظیمي  -
لالدارة واستحداث ادارات 

دة تساعد في ربط جدی
 الجامعة بالمجتمع

تحدید الموارد البشریة  -
والمادیة الحالیة والالزمة 

 لتنفیذ انشطة االدارة
  

     
 
 
 

وثیقة الھیكل التنظیمي  -
 العامة لالدارة

وتبعیتھا بالھیكل 
بعد  للجامعة التنظیمي
 التحدیث

وثیقة الموارد البشریة  -
المتاحة والمطلوبة 

 .باالدارة
وثیقة التوصیف  -

الوظیفي ومتطلبات 
االختیار والتعیین 

  .للعاملین باالدارة
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

أقسام / إنشاء ادارات    
اداریة لشئون خدمة 
المجتمع وتنمیة البیئة على 

  مستوى الكلیات التابعة

/ االدارةقرار انشاء  - نائب رئیس الجامعة       -
القسم االداري 
موضحا بھ األھداف 
 واألنشطة والتبعیة
بحیث تشتمل االنشطة 

دراسة  على
االحتیاجات المجتمعیة 
ووضع الخطة 
السنویة لخدمة 
المجتمع وتنمیة البیئة 

  وتنفیذھا
وثیقة الھیكل التنظیمي  -

القسم / لالدارة
وتبعیتھا  االداري

 بالھیكل التنظیمي
 للكلیة

وثیقة الموارد البشریة  -
المتاحة والمطلوبة 

القسم / باالدارة
 .االداري

وثیقة التوصیف  -
ت الوظیفي ومتطلبا

االختیار والتعیین 
/ للعاملین باالدارة

  .القسم االداري
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

توفیر الموارد المادیة     
والبشریة المطلوبة الدارة 
شئون خدمة المجتمع 
وتنمیة البیئة بالجامعة 

  والكلیات

مقر لالدارة العامة  -        -
األقسام / واالدارات

االداریة التابعة بكل 
معھد مجھز / كلیة

ومؤثث بالتجھیزات 
اث الالزم واألث

  .للمارسة األنشطة
تسكین الموارد  -

البشریة المطلوبة في 
ضوء الھیكل 
التنظیمي والتوصیف 

  .الوظیفي

  

تطویر خطط لخدمة المجتمع   
  وتنمیة البیئة

دراسة احتیاجات المجتمع 
المحیط من الخدمات 
المجتمعیة والبیئیة التي 
تقدمھا الجامعة والكلیات 

  التابعة

  ناتادوات جمع البیا -        -
  نتائج الدراسة -
  تقریر بالدراسة معتمد -

  

وضع واعتماد الخطة     
السنویة لبرامج خدمة 
المجتمع وتنمیة البیئة طبقا 
الحتیاجات المجتمع 

  المحیط

الخطة السنویة لبرامج         -
خدمة المجتمع وتنمیة 
البیئة معتمدة على 
مستوى الجامعة 

  والكلیات التابعة

  

وضع برامج لتوعیة     
ئة التدریس أعضاء ھی

ومعاونیھم والعاملین 
والطالب واالطراف 
المجتمعیة ذات العالقة 
بضرورة المشاركة 
المجتمعیة وأنشطة تنمیة 
البیئة المحیطة وتضمینھا 

  في الخطة

برامج لتوعیة الفئات  -        -
المختلفة ببرامج خدمة 

  المجتمع وتنمیة البیئة
وثائق مساھمة الفئات  -

المختلفة في برامج 
تمع وتنمیة خدمة المج

  البیئة
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

      -            

تنفیذ الخطة  السنویة     
  وبرامج التوعیة

االدلة والشواھد         -
  المرتبطة

  

تحسین رضاء 
األطراف 

المجتمعیة عن 
  الخدمات المقدمة

تفعیل مشاركة االطراف 
في الخدمات  المجتمعیة

  واألنشطة الجامعیة

اعداد تقریر بانماط 
مشاركة األطراف 

یة المجتمعیة الحال
والمقترحة في أنشطة 
الجامعة والكلیات التابعة 

  واعتماده

تقریر معتمد بانماط  -        -
مشاركة األطراف 
المجتمعیة في 
األنشطة الجامعیة 

االدلة وارفاق 
والشواھد المرتبطة 

تشكیل المجالس (
 –الرسمیة 

بروتوكوالت التعاون 
ى التوظیف  –  –ملتق

 –عید الخریجین 
 –توفیر فرص عمل 

توفیر  -الطالبقوافل 
فرص التدریب 

 - المیداني للطالب
تصمیم وتطویر 

 –البرامج الدراسیة 
طة التدریس أنش

تقییم األداء  -والتدریب
واألنشطة الجامعي 

وذلك  )الخ...المختلفة 
على مستوى الجامعة 

  والكلیات التابعة
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

تفعیل األنشطة المقترحة     
بتطویر مشاركة األطراف 
المجتمعیة في األنشطة 

  الجامعیة 

تقریر معتمد بالوسائل         -
التي تستخدمھا الجامعة 
والكلیات التابعة لقیاس 
رضاء األطراف 
المجتمعیة عن الخدمات 
المجتمعیة وتنمیة البیئة 

  المنفذه سنویا

  

قیاس رضا األطراف   
المجتمعیة عن الخدمات 

  المنفذه سنویا

اعداد تقریر بالوسائل 
الحالیة والمقترحة 

لقیاس رضاء  والمستخدمة
األطراف المجتمعیة عن 
الخدمات المجتمعیة وتنمیة 

  البیئة المنفذه سنویا

تقریر بالوسائل  -        -
الحالیة والمقترحة 
والمستخدمة لقیاس 
رضاء األطراف 
المجتمعیة عن 
الخدمات المجتمعیة 
وتنمیة البیئة المنفذه 

 سنویا
نماذج من استبیانات  -

  قیاس الرضاوأدوات 
  ضانتائج قیاس الر -
أنشطة التعزیز  -

  والتطویر المقترحة

  

قیاس رضاء األطراف     
المجتمعیة ووضع وتفعیل 

  االجراءات التصحیحیة

نماذج من استبیانات  -        -
  قیاس الرضاوأدوات 

 نتائج قیاس الرضا -
أنشطة التعزیز  -

 والتطویر المقترحة
القرارات المرتبطة  -

بتنفیذ أنشطة التطویر 
  والتعزیز

  

      -            

      -            
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

      -            

  .دعم التواصل وتحسین أداء ومھارات الخریجین بما یتناسب واحتیاجات سوق العمل): ٣(الھدف االستراتیجي 
تفعیل الشكل 

التنظیمي لمتابعة 
الخریجین 
بالجامعة 

  والكلیات التابعة

إنشاء مركز لمتابعة   
الخریجین بالجامعة 
ووحدات تابعة لھ 

  .المعاھد/ بالكلیات

ئیس نائب ر       -
 الجامعة 

المركز قرار انشاء 
موثق  والوحدات التابعة
المجالس ومعتمد من 

شامال على  الرسمیة
األھداف واألنشطة 
والتبعیة والھیكل 

  التنظیمي
  

  

اعداد الھیكل التنظیمي     
للمركز والوحدات التابعة 
وتشكیل مجالس االدارة 

  واعتماده

نائب رئیس        -
 الجامعة

قرار تشكیل فریق العمل 
المركز والوحدات في 

  التابعة بالكلیات

  

اعداد الالئحة الداخلیة     
للمركز والوحدات التابعة 

 -الرؤیة والرسالة : شاملة
األھداف / الھدف

األھداف  –االستراتیجیة 
الھیكل  –االجرائیة 

التوصیف  –التنظیمي 
الوظیفي للوظائف 
المتضمنة بالھیكل ومعاییر 

 – االختیار والتعیین
الخ، ..المالیة  الالئحة

واعتمادھا من المجلس 
  الرسمیة

مجلس ادارة        -
 المركز

لالئحة الداخلیة ا -
متابعة  لمركز

الخریجین والوحدات 
  معتمدة وموثقةالتابعة 

قرار من رئیس  -
الجامعة یوضح 
مصادر تمویل أنشطة 
المركز والوحدات 
التابعة وتضمینة 
بالئحة المركز 

  والوحدات التابعة
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضع خطة العمل السنویة   
 للمركز والوحدات التابعة

: شاملة لمتابعة الخریجین
األھداف واألنشطة وآلیات 
التنفیذ ومسئولیة التنفیذ 
والفترة الزمنیة للتنفیذ 
ومؤشرات األداء 
ومسئولیة المتابعة والتقییم 
وآلیات المراجعة 
والتحدیث وآلیات المتابعة 
والتقییم، ومناقشتھا 

  الرسمیةبالمجالس 

المركز خطة عمل  مجلس ادارة المركز       -
 والوحدات التابعة

  وموثقة السنویة معتمدة
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

تفعیل خطة العمل السنویة     
 للمركز والوحدات التابعة

  المعاھد/ بالكلیات

مدیر المركز        -
ومدیرى 

 الوحدات التابعة 

األدلة والشواھد 
قاعدة بیانات (المرتبطة 
عید  - الخریجین

قاء توظیفي للخریجین ول
تفعیل برامج  -  سنوي

العداد وتحسین مھارات 
الخریجین الطالب و
كتیب  -لسوق العمل

رابطة  - للخریجین
الجامعة لخریجي 

 - والكلیات التابعة
اتفاقات وبروتوكوالت 
مع رجال الصناعة 

  اإلنتاجیةوالمؤسسات 
 فرص والخدمیة لتوفیر

أو تدریب میداني  عمل
صندوق  - للخریجین

ن لدعم أنشطة للخریجی
 الجامعة والكلیات التابعة

 مستوي قیاسنظام ل–
 وتقییم الخریجین كفاءة

 سوق مؤسسات رضاء
 مستوي عن العمل

آلیة  - الجامعةخریجي 
 مع اإلیجابي للتعامل

 والمقترحات الشكاوى
 یقدمھا التي

  )الخ...الخریجین

  

      -            

      -            
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

      -            

      -            

      -            

      -            

      -            

  تفعیل الشكل التنظیمي الدارة األزمات والكوارث وتحسین نظم األمن والسالمة المھنیة): ٤(الھدف االستراتیجي 
تفعیل الشكل 

التنظیمي الدارة 
األزمات 

والكوارث 
بالجامعة 

  والكلیات التابعة

إنشاء مركز الدارة   
األزمات والكوارث 
بالجامعة ووحدات تابعة لھ 

  .المعاھد/ بالكلیات

المركز قرار انشاء         -
موثق  والوحدات التابعة
المجالس ومعتمد من 

شامال على  الرسمیة
األھداف واألنشطة 
والتبعیة والھیكل 

  التنظیمي
  

  

اعداد الھیكل التنظیمي     
للمركز والوحدات التابعة 
وتشكیل مجالس االدارة 

  واعتمادھا

قرار تشكیل فریق العمل         -
حدات المركز والوفي 

  التابعة بالكلیات

  



  
  

   خطة االستراتیجیة لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئةال                                                                                                                                             
    

  

 

 

المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

اعداد الالئحة الداخلیة     
للمركز والوحدات التابعة 

 -الرؤیة والرسالة : شاملة
األھداف / الھدف

األھداف  –االستراتیجیة 
الھیكل  –االجرائیة 

التوصیف  –التنظیمي 
الوظیفي للوظائف 
المتضمنة بالھیكل ومعاییر 

 – االختیار والتعیین
، الخ..الالئحة المالیة 

واعتمادھا من المجلس 
  الرسمیة

لالئحة الداخلیة ا -        -
ادارة األزمات  لمركز

والكوارث والوحدات 
  معتمدة وموثقةالتابعة 

قرار من رئیس  -
الجامعة یوضح 
مصادر تمویل أنشطة 
المركز والوحدات 
التابعة وتضمینة 
بالئحة المركز 

  والوحدات التابعة

  

وضع خطة العمل السنویة     
 دات التابعةللمركز والوح

دارة األزمات والكوارث إل
األھداف واألنشطة : شاملة

وآلیات التنفیذ ومسئولیة 
التنفیذ والفترة الزمنیة 
للتنفیذ ومؤشرات األداء 
ومسئولیة المتابعة والتقییم 
وآلیات المراجعة 
والتحدیث وآلیات المتابعة 
والتقییم، ومناقشتھا 

  بالمجالس الرسمیة

المركز خطة عمل         -
 الوحدات التابعةو

  وموثقة السنویة معتمدة

  

تفعیل خطة العمل السنویة     
  للمركز والوحدات التابعة

األدلة والشواھد         -
  المرتبطة

  

تحسین نظم 
األمن والسالمة 

  المھنیة

اعداد تقریر عن تجھیزات   
ونظم األمن والسالمة 
الحالیة والمقترحة 

  واعتمادھا

تقریر معتمد عن         -
م األمن تجھیزات ونظ

والسالمة الحالیة 
  والمقترحة
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

تطویر نظم األمن     
والسالمة المھنیة في ضوء 

 Normsمتطلبات الھیئة 
والنظم المقترحة في البند 

()  

نظام للسالمة المھنیة         -
 -عالمات ارشادیھ(

 -تدریب -اطفاء -انذار
محدثة  )نشر الوعي

  ومطورة

  

  .المؤسسات االنتاجیة والخدمیة والمستفیدین في مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة تحقیق التكامل مع): ٥(الھدف االستراتیجي 
تطویر التواصل 

مع المؤسسات 
االنتاجیة 
  والخدمیة

اعداد تقریر بأنواع   
التعاون المختلفة 

مع ) اتفاقیات/ شراكات(
المؤسسات االنتاجیة 
والخدمیة مع المجتمع 
المحیط  الماضیة والحالیة 

ات التطویر ووضع مقترح
  والتعزیز المستقبلیة 

تقریر معتمد بأنواع         -
التعاون المختلفة 

مع ) اتفاقیات/ شراكات(
المؤسسات االنتاجیة 
والخدمیة مع المجتمع 
المحیط  الماضیة 
والحالیة ومقترحات 
التطویر والتعزیز 

  المستقبلیة

  

دراسة انشاء ھیئة     
استشاریة بالجامعة من 
المؤسسات االنتاجیة 
  والخدمیة بالمجتمع المحیط

  قرار انشاء الھیئة -        -
  الالئحة الداخلیة للھیئة -
 محاضر االجتماعات -
تفعیل دور آلیات  -

في  الھیئة االستشاریة
 –التدریب : مجاالت

تقییم  –التوظیف 
تمویل  –الخریجین 

 –المشروعات البحثیة 
 –رعایة المؤتمرات 

خدمة  –ورش عمل 
  .المجتمع وتنمیة البیئة

  

      -            

      -            
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

      -            

  .قواعد البیانات والبنیة التحتیة لنظم المعلومات واالتصاالت لخدمة القطاع وربط الجامعة بالمجتمع المحیطالمنشآت الجامعیة وتطویر ): ٦(الھدف االستراتیجي 
تطویر قواعد 
البیانات ونظم 

تكنولوجیا 
المعلومات 

واالتصاالت 
بقطاع خدمة 
یة المجتمع وتنم

  البیئة

تحدیث قواعد البیانات بقطاع 
  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

قواعد بیانات تحدیث 
خدمات (الخریجین 

الخریجین  –الخریجین 
  )كل كلیةمنذ انشاء 

قواعد البیانات المطلوبة         -
وآلیات ضمان التحدیث 

  المستمر

  

 قواعد بیاناتتحدیث     
الوحدات ذات المراكز و

مات الخد(الطابع الخاص 
  )المستفیدین -

قواعد البیانات المطلوبة         -
وآلیات ضمان التحدیث 

  المستمر

  

قاعدة بیانات تحدیث     
األثاث واألجھزة 

بقطاع خدمة  والمعدات
  المجتمع

قواعد البیانات المطلوبة         -
وآلیات ضمان التحدیث 

  المستمر

  

) سجالت(قواعد بیانات     
الخدمات المجتمعیة 

  )فیدینالمست -الخدمات (

قواعد البیانات المطلوبة         -
وآلیات ضمان التحدیث 

  المستمر

  

ء واستدعا حفظم لوضع نظا  
معلومات تداول ال واتاحة

  والوثائق

تطویر وتفعیل خدمات 
مركز المعلومات والتوثیق 

  بالجامعة

تقریر بالخدمات  -        -
الحالیة والمقترحة عن 

  .المركز
نتائج قیاس أداء  -

  المركز
ز أنشطة التعزی -

  والتطویر معتمدة 
تفعیل األنشطة  -

  التطویریة للمركز
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

تحسین خدمات تكنولوجیا   
وربطھا بالمجتمع  المعلومات
  الخارجي

تقریر بنظم /اعداد نشرة
االتصاالت وتكنولوجیا 

 -تلیفونات(المعلومات 
موقع  -انترنت -حاسبات

 نوادي -الكتروني
تكنولوجیا 
التي ) الخ..المعلومات
للفئات  الجامعةتوفرھا 

ھیئة  -طالب(المختلفة 
 -تدریس ومعاونیھم

وقیاس مدى ) عاملین
مناسبتھا وفقا لمتطلیات 

  Normsالھیئة 

تقریر بنظم /نشرة -        -
االتصاالت 
وتكنولوجیا 

المعلومات التي 
توفرھا الكلیة للفئات 

  المختلفة
نتائج المقارنة  -

بمتطلبات الھیئة 
Norms   

مقترحات التحسین  -
  والتطویر

  

ذ أنشطة التحسین تنفی    
والتطویر لخدمات 

  تكنولوجیا المعلومات

األدلة والشواھد         -
  المرتبطة

  

تحدیث ومراجعة الموقع     
االلكتروني للجامعة 
باللغتین العربیة 

  واالنجلیزیة

الموقع االلكتروني         -
للجامعة محدث بالغتین 

  العربیة واالنجلیزیة

  

ربط الجامعة بالمجتمع     
ظم المحیط عبر الن

  االلكترونیة

-            

تطویر مباني 
الجامعة 
  ومرافقھا

قیاس مدى مالئمة المباني 
والمرافق لمعاییر ومتطلبات 

  NORMSالھیئة 

اعداد تقریر عن مباني 
: ومرافق الجامعة یتضمن

المساحة  –التصمیم 
وسائل  -وتوزیعاتھا

وسائل  - االضاء والتھویة
المرافق  –األمن والسالمة 

ومدى صالحیتھا 
 الخ..لالستخدام

تقریر عن مباني         -
ومرافق الجامعة 

 –التصمیم : یتضمن
 -المساحة وتوزیعاتھا
 -وسائل االضاء والتھویة

وسائل األمن والسالمة 
الصالحیة  –المرافق  –

  الخ..لالستخدام
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

قیاس مدى مالئمة مباني     
ومرافق الجامعة الجامعة 

 –من حیث المساحة (
 -المالعب - التجھیزات

لممارسة ) الخ...اعات الق
أنشطتھا وفقا لمعاییر 

ووضع  Normsالھیئة 
مقترحات التطویر 

  ومناقشتھا واعتمادھا

تقریر یتضمن مقارنة         -
بین الوضع الحالي 
لمباني ومرافق الجامعة 
وقائمة متطلبات الھیئة 

Norms  وقیاس الفجوة
  .ومقترحات التحسین

  

وضع خطة سنویة لدعم     
تحتیة وصیانة البنیة ال

والمرافق والتجھیزات 
ووضع آلیات التطبیق 

  والمتابعة واعتمادھا

خطة الصیانة السنویة  -        -
  معتمدة

لیات للمتابعة والتقییم آ -
لصیانة المرافق 

  والتجھیزات

  

تطبیق خطة الصیانة     
  السنویة

خطة الصیانة مطبقة  -        -
  .بالفعل

المرافق واألثاث  -
واألجھزة والمعدات 

  .صالحة لالستخدام

  

      -            

      -            

      -            

      -            

      -            

  .وضع نظام متكامل لضمان الجودة بالقطاع وتحسین مستویات األداء والرضا الوظیفي للعاملین بالقطاع): ٧(الھدف االستراتیجي 
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

تحسین مستویات 
أداء القیادات 

والعاملین بقطاع 
خدمة المجتمع 

  وتنمیة البیئة

ء القیادات لتقییم  أدا نظام
والعاملین بقطاع خدمة 

  المجتمع وتنمیة البیئة

اعداد تقریر بالوسائل 
والمعاییر الكمیة والنوعیة 
الحالیة والمقترحة التي 
یستخدمھا القطاع لتقییم 
أداء القیادات والعاملین بھ 

  ومناقشتھا واعتمادھا

تقریر بالوسائل  -        -
والمعاییر الكمیة 

الحالیة والنوعیة 
التي  والمقترحة

 یستخدمھا القطاع
القیادات لتقییم أداء 

  والعاملین
وثیقة معتمدة ومعلنة  -

تقییم ومعاییر بوسائل 
القیادات أداء 

  والعاملین بالقطاع

  

وضع واعتماد سیاسات     
توزیع أعباء العمل على 
االدارات المختلفة وربط 

  الحوافز باالنتاج واعالنھا

سیاسات توزیع اعباء         -
دارات العمل على اال

  المختلفة معتمدة ومعلنة

  

تقییم أداء القیادات     
بقطاع خدمة  والعاملین
  المجتمع

اعداد أدوات تقییم أداء  -
القیادات األكادیمیة 

 .والتنفیذیة بالقطاع
قیاس وتحلیل أداء القیادات  -

 بالقطاع
-   

 أدوات تقییم األداء -     
  تقییم األداءنتائج   -
  

  

تفعیل أنشطة تطویر أداء   
  ن بالقطاعالعاملی

مناقشة وتفعیل أنشطة 
التعزیز والتطویر ألداء 
  القیادات والعاملین بالقطاع

وضع أنشطة التعزیز  -
 والتطویر ومناقشتھا

  تفعیل األنشطة التطویریة -

أنشطة التعزیز  -     
  والتطویر معتمدة

القرارات المرتبطة  -
بتنفیذ أنشطة التطویر 

  والتعزیز

  

تحسین مستویات 
الرضاء الوظیفي 

العاملین  لدى
  بالقطاع

نظام لقیاس الرضاء الوظیفي 
للعاملین بقطاع خدمة المجتمع 

  وتنمیة البیئة

اعداد تقریر بوسائل قیاس 
الرضاء الوظیفي الحالیة 
والمستقبلیة بالقطاع 

مكتب للشكاوى (
  )استبیانات - والمقترحات 

-            
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

قیاس الرضاء الوظیفي     
  للعاملین

-            

س مع مناقشة نتائج القیا    
العاملین للتعرف على 
اسبابھا ووضع مقترحات 
تحسین الرضاء الوظیفي 

  واعتمادھا وتفعیلھا

-            

تحسین بیئة العمل  للعاملین   
  بالقطاع

 باإلمكانیاتاعداد تقریر 
 والتجھیزات والتسھیالت

 المتاحة االتصال ووسائل
 ظروف لتوفیروالمطلوبة 

للعاملین  مالئمة عمل
 ومناقشتة بالقطاع

  .واعتمادة

-            

توفیر التسھیالت     
والتجھیزات المطلوبة 
لتحسین بیئة العمل 

  للعاملین بالقطاع

-            

  .تطویر نظم الرعایة الصحیة واالجتماعیة العضاء ھیئة التدریس والعاملین بالجامعة): ٨(الھدف االستراتیجي 
      -            

      -            

      -            

      -            

      -            

  تعلیمیة على المستوي المحلي واالقلیمي والدولي/ بحثیة/ تدریبیة/ تحسین كفاءة المشاركة المجتمعیة لتقدیم خدمات استشاریة): ٩(الستراتیجي الھدف ا
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

تحسین كفاءة 
المشاركة 

المجتمعیة على 
المستوى المحلي 

واالقلیمي 
  والعالمي

وضع وتفعیل آلیات   
تشجیع أعضاء ھیئة 
التدریس على اجراء 

تطبیقیة وث علمیة بح
مشتركة مع مؤسسات 

  .دولیةمحلیة أو علمیة 

آلیات تشجیع أعضاء         -
ھیئة التدریس على 
اجراء بحوث علمیة 

مشتركة مع تطبیقیة 
محلیة مؤسسات علمیة 

  .دولیةأو 

  

وضع وتفعیل آلیات     
الشراك المؤسسات 
االنتاجیة والخدمیة في 
 مجال البحث العلمي

یة وتسویق األبحاث العلم
التطبیقیة بالجامعة 

  والكلیات التابعة

اشراك المؤسسات آلیات         -
االنتاجیة والخدمیة في 
 مجال البحث العلمي
وتسویق األبحاث العلمیة 
التطبیقیة بالجامعة 

  والكلیات التابعة

  

عقد اتفاقیات ثقافیة اقتراح     
لتفعیل الحصول على منح 
دراسیة ومشروعات 

  .بحثیة

    االتفاقاتنماذج من ھذه         -

      -            

      -            

      -            

      -            

      -            

      -            

      -            
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

رفع كفاءة وفاعلیة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص واستحداث مراكز ووحدات تقدم منتجات وخدمات جدیدة ومتمیزة للمجتمع وبما یسھم ): ١٠(الھدف االستراتیجي 
  .للجامعةفي تنمیة الموارد الذاتیة 

رفع كفاءةة 
وفاعلیة المراكز 
والوحدات ذات 
الطابع الخاص 

بالجامعة 
  والكلیات التابعة

تقییم كفاءة وفاعلیة المراكز 
والوحدات ذات الطابع 

الخاص بالجامعة والكلیات 
  التابعة

تقییم أداء المراكز 
والوحدات ذات الطابع 

  الخاص 

تصمیم ادوات ومعاییر  -
 تقییم األداء

اء المراكز تقییم أد -
 والوحدات

 تحلیل النتائج ومناقشتھا -
 ذ القررات التصحیحیةااتخ -

ومقترحات التحسین 
والجدول الزمني للتعزیز 

  .والتطویر

         

تنفیذ االجراءات     
التصحیحة وأنشطة 
التعزیز والتطویر للمراكز 
والوحدات ذات الطابع 

  الخاص

-            

تسویق  الوحدات ذات الطابع   
  الخاص

ركز التسویق إنشاء م
والتمویل بالجامعة 

  والكلیات التابعة

 اتخاذ قرار االنشاء -
  توفیر مقر للمركز -
  تجھیز المركز -

         

اعداد الھیكل التنظیمي     
للمركز والوحدات التابعة 
وتشكیل مجالس االدارة 

  واعتمادھا

قرار تشكیل فریق العمل         -
المركز والوحدات في 

  التابعة بالكلیات
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

ئحة الداخلیة اعداد الال    
للمركز والوحدات التابعة 

 -الرؤیة والرسالة : شاملة
األھداف / الھدف

األھداف  –االستراتیجیة 
الھیكل  –االجرائیة 

التوصیف  –التنظیمي 
الوظیفي للوظائف 
المتضمنة بالھیكل ومعاییر 

 – االختیار والتعیین
الخ، ..الالئحة المالیة 

واعتمادھا من المجلس 
  الرسمیة

لالئحة الداخلیة ا -        -
ادارة األزمات  لمركز

والكوارث والوحدات 
  معتمدة وموثقةالتابعة 

قرار من رئیس  -
الجامعة یوضح 
مصادر تمویل أنشطة 
المركز والوحدات 
التابعة وتضمینة 
بالئحة المركز 

  والوحدات التابعة

  

وضع خطة العمل السنویة     
 للمركز والوحدات التابعة

خطة ( للتسویق والتمویل
نمیة الموارد الذاتیة ت

) للجامعة والكلیات التابعة
األھداف واألنشطة : شاملة

وآلیات التنفیذ ومسئولیة 
التنفیذ والفترة الزمنیة 
للتنفیذ ومؤشرات األداء 
ومسئولیة المتابعة والتقییم 
وآلیات المراجعة 
والتحدیث وآلیات المتابعة 
والتقییم، ومناقشتھا 

  بالمجالس الرسمیة

المركز مل خطة ع        -
 والوحدات التابعة

خطة تنمیة (السنویة 
الموارد الذاتیة للجامعة 

 معتمدة) والكلیات التابعة
  وموثقة 
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المسئول عن   فترة التنفیذ  ألیات التنفیذ  األنشطة   العائد/ المخرجات   الھدف المحدد
  التنفیذ

مؤشرات المتابعة 
  وتقییم األداء

التمویل 
  النھایة  البدایة  المطلوب

تفعیل خطة العمل السنویة     
  للمركز والوحدات التابعة

األدلة والشواھد         -
البرامج ( المرتبطة

نظام لقیاس  –التسویقیة 
فاعلیة البرامج 

زیادات  -التسویقیة
  )الخ....الذاتیة  الموارد

  

      -            

المراكز دلیل  تحدیث    
الوحدات ذات الطابع و

 رسالة :یتضمنالخاص 
 – األھداف – الوحدة
خطة – المخرجات- المھام

  .الخ...التطویر 

دلیل المراكز والوحدات         -
ذات الطابع الخاص 

  معتمد ومنشور

  

 


